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Wstęp
W ruchu pojazdów, w statystyce kolizji i wypadków, 

często występuje najechanie na systemy ograniczające 
drogę. Przez systemy ograniczający drogę rozumiemy 
wszelkie zabezpieczenia na drodze powstrzymujące 
pojazd lub pieszych. Do systemów powstrzymujących 
pojazd, zaliczamy wszelkiego rodzaju bariery zabez-
pieczajace (ochronne). Bariery zabezpieczające mogą 
być tymczasowe, które łatwo usunąć z drogi; odkształ-
calne, które ulegają trwałemu odkształceniu; sztywne, 
które w zderzeniu z pojazdem ulegają nieznacznemu 
odkształceniu w zakresie swojej sprężystości liniowej 
lub ulegają nieznacznemu odkształceniu trwałemu. Ze 
względu na kierunek zabezpieczenia bariery mogą wy-
stępować jako jednostronne, przystosowane do zde-
rzeń z jednej strony; dwustronne, przystosowane do 
zderzeń z dwóch stron oraz jako końcówki. Końcówką 
jest zakończenie bariery zabezpieczającej. Bariera za-
bezpieczająca ma dwie końcówki: końcówkę prowadzą-
cą umieszczoną na końcu bariery i skierowaną przeciw-
nie do ruchu pojazdów oraz końcówkę tylną skierowaną 
zgodnie z ruchem pojazdów. W barierach dwustronnych 
końcówka może być jednocześnie prowadzącą i tylną 
w zależności od kierunku poruszania się pojazdów. 
W przypadku wystąpienia różnych rodzajów barier ze 
względu na konstrukcję lub zasadę działania, w celu ich 
połączenia stosuje się tzw. przyłącza. 

Uwzględniając w opisie rodzaju barier ich konstruk-
cję i materiał z którego są wykonane, możemy ogólnie 
wyróżnić bariery stalowe, betonowe i linowe. Bariery za-
bezpieczające linowe są konstrukcjami korzystnymi pod 
względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ 
w odróżnieniu od innych rodzajów barier, w tym barier 
stalowych i betonowych, zapewniają przy kolizji małe 
opóźnienia poprzeczne i podłużne oddziałujące na pa-
sażerów pojazdu. 

Niekiedy używa się dla drogowych barier zabezpie-
czających określenia „bariery energochłonne”. Wy-

wołuje to wiele nieporozumień, związanych z brakiem 
dostatecznego zrozumienia celu ich zastosowania oraz 
zasady ich działania. Drogowe bariery zabezpieczające 
nie są urządzeniami energochłonnym. Podstawowym 
ich zadaniem jest wyprowadzenie pojazdu na tor ruchu 
równoległy lub bliski równoległemu do bariery – przy 
możliwie najmniejszym zagrożeniu dla innych pojaz-
dów, jadących zgodnie lub z przeciwnego kierunku. 

W celu pochłaniania dużej energii kinetycznej pojazdu, 
w systemach drogowych stosowane są tzw. poduszki zde-
rzeniowe, umieszczane przed sztywną obiektem zagra-
żającym bezpieczeństwu ruchu. Poduszka zderzeniowa 
może być nakierowująca, której zdaniem jest powstrzyma-
nie i zmiana kierunku ruchu uderzającego w nią pojazdu 
oraz poduszka nie nakierowująca przeznaczona do wy-
hamowania i zatrzymania uderzających w nią pojazdów.

By zapobiegać wypadnięciu z drogi pojazdów, od lat 
90-tych XX wieku zaczęto w Europie rozwijać systemy 
barier zabezpieczających. Bariery takie w zależności od 
konstrukcji są w stanie zatrzymać duże przegubowe po-
jazdy ciężarowe HGV (heavy goods vehicles) o masie 
około 40 ton przy prędkości 65 km/h i kącie 20° uderze-
nia w barierę.

Dla ustalenia charakterystyki bezpiecznego syste-
mu ograniczającego drogę, który zapewni maksymalne 
bezpieczeństwo i wyeliminuje te cechy, które są nie do 
przyjęcia w ruchu drogowym oraz jednolitego, porów-
nawczego systemu badań zgodnie z unormowaniami 
prawnymi Unii Europejskiej, w Polsce po wstąpieniu do 
Unii Europejskiej od 2001 roku wprowadzono unormo-
wania dotyczące kryteriów i metod wykonania i badań 
systemów ograniczających drogę. 

Kryteria i metody badań bezpiecznego systemu ogra-
niczającego drogę, obowiązujące obecnie w Polsce, za-
warte są w następujących normach:
• PN-EN 1317-1:2010 Systemy ograniczające drogę – 

Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań 
(odpowiednik europejskiej normy EN 1317-1:1998).
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• PN-EN 1317-2:2010 Systemy ograniczające drogę 
– Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań 
zderzeniowych i metody badań barier ochronnych 
i balustrad (odpowiednik europejskiej normy EN 
1317-2:1998).

• PN-EN 1317-3:2010 Systemy ograniczające drogę – 
Część 3: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zde-
rzeniowych i metody poduszek zderzeniowych (odpo-
wiednik europejskiej normy EN 1317-3:2000).

• PN-EN 1317-5+A2:2012 Systemy ograniczające dro-
gę – Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów 
i ocena zgodności dotyczaca systemów powstrzymu-
jących pojazd (odpowiednik europejskiej normy EN 
1317-5:2007+A1:2008).

1. Kryteria powstrzymania pojazdu drogowego
W normie PN-EN 1317-2:2010 zawarte są kryteria 

badań zderzeniowych dotyczące pojazdów. W tablicy 1 
zgodnie z normą przytoczono symboliczną nazwę rodzaju 
badań (TB11,..,TB81) i unormowane wielkości dotyczące 
badanego pojazdu drogowego.

W celu określenia jakości działania bariery, w bada-
niach eksperymentalno-teoretycznych należy określić 
ich poziom powstrzymywania mówiący o tym, jaki rodzaj 
samochodu jest w stanie powstrzymać badana bariera. 
Różne poziomy powstrzymania barier zabezpieczają-
cych umożliwiają odpowiednim władzom dobór klasy 
działania bariery, którą należy zastosować. W tablicy 2 
przedstawiono poziomy powstrzymywania i stosowane 
dla nich rodzaje badania.

Dla przyjęcia i określenia poziomu powstrzymywania 
bariery, spełniającej kryteria badań zderzeniowych mu-
szą być spełnione następujące parametry:
1) dla badań bariery:
a) bariera zabezpieczająca powinna powstrzymywać 

pojazd i zmienić jego kierunek bez całkowitego za-

łamania wzdłużnych elementów bariery, żadna część 
nie powinna całkowicie odłączyć się od bariery, ele-
menty bariery nie powinny przedostać się do prze-
działu pasażerskiego;

b) odkształcenie bariery powinno spełniać wielkości 
ugięcia dynamicznego D (maksymalnego bocznego 
dynamicznego przemieszczenia bocznej powierzch-
ni bariery od strony zderzenia) i tzw. klasę poziomów 
szerokości pracującej W1,…W8, określoną odległo-
ścią pomiędzy boczną powierzchnią czołową bariery 
od strony ruchu przed zderzeniem i maksymalnym 
dynamicznym bocznym położeniem bariery lub czę-
ści pojazdu.

2) dla badań pojazdu:
a) środek ciężkości nie powinien przemieścić się poza 

środkową linię odkształconego systemu ograniczaja-
cego drogę, pojazd powinien pozostawać w pozycji 
pionowej. Pojazd po zderzeniu powinien odsunąć się 
od bariery tak, aby ślad nie przekroczył linii równo-
ległej do czoła bariery od strony ruchu leżacej w od-
ległości A, tj. dla samochodów osobowych odległości 
A=2,2 m i innych pojazdów A=4,4 m + szerokość po-
jazdu + 16% długości pojazdu w granicach odległości 
B, tj. B=10 m dla samochodów osobowych i B=20 m 
dla innych pojazdów od końca przecięcia (przerwy) 
śladu koła z początkową czołową płaszczyzną bariery 
od strony ruchu.

b) wskaźnik intensywności:
 – przyspieszenia ASI (Acceleration Severity Index), 

określające poziom intensywności zderzenia (poziom 
A – ASI≤1, poziom B – 1,0 < ASI ≤ 1,4, poziom C – 
1,4 < ASI ≤ 1,9). Maksymalna wartość ASI jest uwa-
żana za miarę oddziaływania zderzenia na pasażerów 
w uderzającym w przeszkodę pojeździe. ASI jest jed-
nym z najważniejszych parametrów barier zabezpie-
czających. Poziom intensywności zderzenia bliższy 

Tab. 1. Kryteria przyjmowane w testach zderzeniowych dotyczące pojazdu
Rodzaj badania Prędkość zderzenia [km/h] Kąt zderzenia [stopnie] Całkowita masa pojazdu [kg] Typ pojazdu

TB11 100 20 900 Samochód osobowy
TB21 80 8 1300 Samochód osobowy
TB22 80 15 1300 Samochód osobowy
TB31 80 20 1500 Samochód osobowy
TB32 110 20 1500 Samochód osobowy

TB41 70 8 10000 Sztywny samochód ciężaro-
wy ciężki (HGV)

TB42 70 15 10000 Sztywny samochód ciężaro-
wy ciężki (HGV)

TB51 70 20 13000 Autobus

TB61 80 20 16000 Sztywny samochód ciężaro-
wy ciężki (HGV)

TB71 65 20 30000 Sztywny samochód ciężaro-
wy ciężki (HGV)

TB81 65 20 38000 Przegubowy samochód 
ciężarowy ciężki (HGV)
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jedności zapewnia większy stopień zabezpieczenia 
pasażerów pojazdu przy zderzeniu;

 – teoretycznej prędkości zderzenia głowy THIV (Theore-
tical Head Impact Velocity), dla poziomu intensywno-
ści zderzenia A, B i C wynosi THIV≤33 km/h. Wskaźnik 
teoretycznej prędkości zderzenia głowy jest to wartość 
teoretycznej prędkości uderzenia głowy osoby przeby-
wającej w pojeździe w powierzchnię wewnątrz pojaz-
du na skutek uderzenia pojazdu w barierę ochronną, 
zmierzona w trakcie badań zderzeniowych;

 – opóźnienia głowy po zderzeniu PHD (Post-impact 
Head Deceleration), to wartość opóźnienia, jakiej do-
znaje głowa osoby znajdującej się w pojeździe w mo-
mencie uderzenia pojazdu w barierę ochronną, zmie-
rzona w trakcie badań zderzeniowych wykonywanych 
zgodnie z warunkami określonymi w normie PN-EN 
1317-1: 2010, wyrażona w jednostkach przyspiesze-
nia ziemskiego (g). Maksymalna wartość opóźnienia 
nie może przekroczyć 20 g dla poziomu zderzenia A, 
B i C.
W Europie w 1998 roku, w normie EN 1317, okre-

ślono wspólne testy i procedury certyfi kacji dla za-
bezpieczeń drogowych powstrzymujących pojazd lub 
pieszych. W Polsce nieobligatoryjnie norma obowią-
zywała od 2001r. 23 kwietnia 2010 Generalny Dy-
rektor Dróg Krajowych i Autostrad wydał zarządzenie 
w sprawie wytycznych stosowania barier ochronnych 
zgodnie z PN-EN 1317 na drogach krajowych [6]. Wy-
tyczne te nie są obligatoryjne a jedynie stanowią wska-
zanie kierunku przy pracach konstrukcyjnych barier. 
Celem zarządzenia jest zapewnienie ochrony i bez-
pieczeństwa ruchu drogowego na drogach oraz w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie jak również ujednolicenie 
zasad stosowania drogowych barier ochronnych. 

2. Teoretyczne obliczenia wskaźników 
intensywności zderzenia

Wskaźnik intensywności przyspieszenia ASI (Acce-
leration Severity Index) związany jest z poziomem siły 
uderzenia. Wskaźnik intensywności przyspieszenia, in-
terpretujemy jako wartość, poniżej której ryzyko powsta-
nia obrażeń pasażera jest mniejsze [2]. 

ASI określamy dla punktu P pojazdu. Punkt P jest 
punktem w pobliżu którego określamy uciążliwość ruchu 

pojazdu dla osób znajdujących się w jego pobliżu. ASI 
określamy w funkcji czasu t, z następującej zależności:

 (1)
 

gdzie: â x=12g, â y=9g,â z=10g – graniczne wartości skła-
dowych przyspieszenia wzdłuż osi nadwozia x, y, z; a ̅  x , 
a ̅  y , a ̅  z , – składowe przyspieszenia punktu P pojazdu, 
uśrednione z ruchomego przedziału czasu δ=50 ms. 

Składowe przyspieszenia wybranego punktu P pojaz-
du, określamy z związków:

      

 . 
(2)

 

ASI jak wynika z zależności (1) jest bezwymiarową 
funkcją skalarną, dodatnią. Maksymalna wartość ASI 
uzyskana przy fi zycznym zderzeniu przyjmowana jest 
jako jeden pomiar intensywności zderzenia lub przyj-
mowana jest jako wartość maksymalna obliczona z po-
szczególnych przedziałów czasu δ=50 ms:

(3)
 

Określenie składowych przyspieszenia wybranego 
punktu P pojazdu z całek (2) nastręcza pewne kłopoty 
badawcze, ponieważ podczas prób fi zycznych odporno-
ści barier, funkcje te nie są do końca znane. Całki (2) 
mogą być wykorzystywane przy projektowaniu barier, 
gdy w projekcie konstrukcyjnym chcemy zawrzeć okre-
ślony poziom wskaźnika intensywności przyspieszenia 
ASI dla projektowanych barier.

W badaniach fi zycznych, określenie ilościowe współ-
czynnika ASI odbywa się w zależności od badanego po-
ziomu powstrzymywania, na podstawie pomiarów wyko-
nanych podczas badań odpowiednich barier i użytych do 
tych badań samochodów. Kryteria dla rodzaju badania 
barier podano w tablicy 1. Oprzyrządowanie do pomiaru 
przyspieszenia powinno mieć klasę częstotliwości okre-
śloną w europejskich normach EN 1317 prEN 1317-3 [2].

Akwizycji pomiaru trzech współrzędnych przyspiesze-
nia pojazdu (w jednostce przyspieszenia ziemskiego g) 
dokonuje się w trzech seriach, po N liczb próbkowanych 
przy pewnej prędkości próbkowania S, np. S=500 pró-
bek/s. Z trzech serii pomiarów przyspieszeń znajduje-
my m próbek w uśrednionym czasie δ=0,05 s, np. m= 
INT(δ . S). Liczba m jest liczbą całkowitą najbliższą war-
tości iloczynu (δ . S), np. m=25. Dalej na podstawie da-
nych pomiarowych i liczby próbek w uśrednionym czasie 
δ=0,05 s, oblicza się średnie przyspieszenia:

, 

, 

. 

(4)

 

Tab. 2. Poziomy powstrzymywania barier

Poziomy powstrzymywania barier Rodzaj badania (samochodu 
użytego do badań)

Powstrzymywanie 
małe

T1 TB21
T2 TB22
T3 TB21 i TB41

Powstrzymywanie 
normalne

N1 TB31
N2 TB11 i TB32

Powstrzymywanie 
podwyższone

H1 TB11 i TB42
H2 TB11 i TB51
H3 TB11 i TB61

Powstrzymywanie 
bardzo wysokie

H4a TB11 i TB71
H4b TB11 i TB81
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Jeżeli mamy czas całkowity próbkowania, np. 4 s, to 
dla S=500 próbek/s i m=25, będziemy mieli k=80 serii 
średnich przyspieszeń, po trzy w każdej serii. Każda 
seria to uśrednione przyspieszenia w czasie (t+δ). Dla 
każdej serii k wyznaczamy ASI:

 (5)
 

i następnie z serii k=80 znajdujemy ASI=ASImax, które 
jest wskaźnikiem intensywności przyspieszenia.

Przykładowy wskaźnik ASI wyznaczony w teoretycznych 
badaniach numerycznych dla rodzaju badania TB11 i ba-
riery betonowej ustawionej na łuku drogi oraz samochodu 
osobowego o masie 900 kg, poruszającego się z prędko-
ścią początkową 100 km/h [1], pokazano na rys. 1. 

Na podstawie rys. 1, można stwierdzić, że wraz 
z zmniejszeniem promienia łuku drogi ASI zwiększa się 
i intensywność zderzenia wzrasta od A do C, co oznacza 
zwiększoną możliwość powstania obrażeń pasażerów 
w samochodzie osobowym.

3. Obliczenia teoretycznej prędkości głowy 
THIV w czasie zderzenia i opóźnienia głowy 
PHD po zderzeniu 
3.1.  Kryteria obliczeń THIV i PHD w ruchu płaskim 
samochodu osobowego dla rodzaju badań TB11

Intensywność uderzenia osoby znajdującej się w po-
jeździe drogowym w przypadku zderzenia z systemem 
powstrzymującym pojazd drogowy określimy przez 
wskaźnik teoretycznej prędkości głowy w czasie zderze-
nia (Theoretical Head Impact Velocity). Osoba znajdują-
ca się w pojeździe jest traktowana w całości jako teore-
tyczna głowa poruszająca się swobodnie w taki sposób, 
że gdy prędkość pojazdu zmienia się w wyniku kontaktu 
z systemem ograniczającym, to teoretyczna głowa prze-
mieszcza się w dalszym ciągu, aż do momentu uderzenia 
w powierzchnię wewnątrz pojazdu. Przyjmuje się, że po-
wierzchnia uderzenia teoretycznej głowy wewnątrz pojaz-
du jest płaska i prostopadła do osi pojazdu x i y (rys. 2a). 
Odległości głowy do tych powierzchni przyjęto jako znor-
malizowane i wynoszą, odpowiednio: Dx=0,6 m, Dy=0,3 m 
liczone od początkowego położenia głowy do odpowied-
nich powierzchni uderzenia. Wartość tej prędkości nie po-
winna przekroczyć 33 km/h. Punkt zerowy C na rys. 2 jest 
punktem w pobliżu środka ciężkości i znajduje się w nim 

początek stałego układu odniesienia XY i ruchomego xy 
w chwili t=0.

W obliczeniach założono, że teoretyczna głowa pozo-
staje w kontakcie z powierzchnią uderzenia przez resztę 
okresu zderzenia. W ten sposób jest poddana takiemu 
samemu przyspieszeniu jak pojazd, co pozwala na ocenę 
wartości opóźnienia głowy po zderzeniu PHD. W począt-
kowej fazie zderzenia pojazd porusza się w płaszczyźnie 
poziomej a głowa i pojazd mają taką samą poziomą pręd-
kość V0, a ruch pojazdu jest ruchem płaskim.

3.2. Przykład obliczenia teoretycznej prędkości 
głowy THIV

W celu wyznaczenia teoretycznej prędkości gło-
wy dla badania TB11, przyjęto w chwili t=0 następują-
ce dane początkowe, mogące pochodzić z fi zycznego 
eksperymentu: XC=0, X.  C=V0=100 km/h=27,78 m/s, 
X0=x0=0,2 m, x.. C=15 m/s2, y..C=30 m/s2, YC=0, Y. C=0, 
Ψ=Ψ0=200=0,35 rad, Ψ. 0=0,28 s-1, masa samochodu 
m=900 kg. Początkowa prędkość kątowa samochodu 
Ψ. 0 wynika z ruchu pojazdu z prędkością V0=100 km/h 
i przyjętym promieniu zakrętu r=100 m.

Kąt zamiany kursu samochodu, określamy z zależno-
ści (rys. 2b):

(6) 

a składowe prędkości teoretycznej głowy względem ru-
chomego układu odniesienia s (samochodu), są równe:

. 
(7)

 

Współrzędne teoretycznej głowy w funkcji czasu t względem ruchomego układu odniesienia obliczamy w następu-
jący sposób:

 

.
(8) 

 

Rys. 1. Zależność wskaźnika intensywności przyspiesze-
nia ASI dla badania TB11 od promienia łuku [1]
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Czas przemieszczenia teoretycznej głowy T do chwili 
uderzenia w jedną ze ścian wyznaczamy z zależności, 
wybierając najmniejszy czas (rys. 2a):

 (9)
 

Podstawiając dane do (9), otrzymamy czas zderzenia 
teoretycznej głowy z lewą ścianą samochodu T=0,132 s. 

Prędkość teoretycznej głowy w chwili zderzenia jest 
równa: 

(10)

 
Wyznaczając   z (7) prędkość, otrzymamy Vx(T)=1,89  m/s 

i Vy(T)=3,97 m/s, dalej podstawiając Vx(T) i Vy(T) do (10) 
dostaniemy wartość THIV:

THIV=4,4 m/s=15,8 km/h.

3.3. Przykład obliczenia opóźnienia głowy PHD po 
zderzeniu 

Opóźnienie głowy po zderzeniu, to maksymalna bez-
względna wartość uśrednionych zmierzonych składowych 
przyspieszeń x.. C, y.. C punktu C, obliczona z 10 ms (rys. 2): 

(11)
 

Przyjmijmy z dużym prawdopodobieństwem, że zatrzy-
manie teoretycznej głowy przy uderzeniu o ścianę samo-
chodu nastąpiło w sposób liniowy w ciągu 0,08 s. Pręd-
kość początkowa teoretycznej głowy V0=THIV=4,4 m/s, to 
wartość opóźnienia wyniesie:

PHD=55 m/s2= 6,6g. (12)
 

b) 
 

a) 

Rys. 2. Układy współrzędnych odniesienia: stały na ziemi XY i ruchomy związany z pojazdem xy [2]

Podsumowanie
W normach PN-EN 1317 określa się intensywność 

zderzenia pojazdów w ruchu postępowym. W pracy 
uwzględniono dodatkowy ruch wynikający z obrotu sa-
mochodu wokół swojej osi w chwili uderzenia o barierę 
zabezpieczającą. Pokazano również metody, które mogą 
być uwzględnione przy obliczeniach teoretycznych ASI, 
THIV i PHD, podczas procesu projektowania barier.

Obliczenia THIV i PHD dotyczą pasa wewnętrzne-
go podczas ruchu samochodu na zakręcie. Na podsta-
wie rys. 1, określającego ASI≤1,4 i obliczonych wartości 
THIV<33 m/s i PHD<20 g można stwierdzić, dla przedsta-
wionych danych, że poziom intensywności zderzenia przy 
badaniu TB11 można zaliczyć do klasy A, co nie oznacza 
absolutnego bezpieczeństwa dla pasażerów samochodu.
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Criteria of the impact on the human organism 
of distance reduction systems

Abstract
The present article covers those criteria which determine the impact level of road protection barriers that restrain 

the impact of the vehicle on the human organism. As the criteria of the overall impact on the human, the following 
were accepted: the acceleration severity index ASI, the theoretical head impact velocity THIV and the post-impact 
head deceleration PHD. Acceleration severity indices were considered in the plane motion of a passenger car on 
a bend. The valid PN-EN 1317 standards consider the problem in the translational motion of a road vehicle.

Key words: distance reduction systems, criteria, criteria of the ovrall impact on the human.
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