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Samochód z napędem elektrycznym  
a bezpieczeństwo ruchu drogowego 

 
 

Stanisław Popiołek 
 

Układy, które zwiększają bierne bezpieczeństwo w samochodach  
 z napędem elektrycznym, są montowane w celu zapewniania 
jak największego bezpieczeństwa pasażera przed groźnymi dla życia 
obrażeniami.  W razie wypadku (bezpieczeństwo czynne) skutki jakie 
 za sobą pociąga konstrukcja pojazdu są łagodniejsze, a otrzymane 
urazy znacznie mniej groźne. Rozwój samochodów  
z napędem elektrycznym wymaga szczególnego spojrzenia na 
bezpieczeństwo” kierowca – pieszy”.  

 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo bierne i czynne, 
zabezpieczanie pojazdu przed awariami. 

Wstęp 
Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) – to zbiór 

zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach, 
jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się 
kształtowaniem właściwych warunków ruchu drogowego. Na 
BRD składają się zagadnienia z zakresu nadzoru nad ruchem 
drogowym, organizacją ruchu drogowego, szkoleniem  
i egzaminowaniem kierowców, psychologią transportu, 
ratownictwem medycznym, stanem technicznym i wymaganiami 
wobec pojazdów, dróg ich oznakowania, a także promowania 
pożądanych zachowań u uczestników ruchu drogowego. Rola 
BRD wyrastała na marginesie struktur aparatu państwa 
odpowiadających za bezpieczeństwo - wydziały ruchu 
drogowego policji, transport (Instytut Transportu 
Samochodowego) i budowę dróg (zarządcy dróg). 

Pomimo złego stanu bezpieczeństwa na drogach nie 
powstały w Polsce rządowe agencje wyspecjalizowane w ocenie 
stanu BRD odpowiadające za koordynację działań prawno-
organizacyjnych i badawczych zmierzających do poprawy 
sytuacji. Za monitorowanie stanu BRD i kształtowanie polityki w 
tym zakresie odpowiadają: Krajowa Rada Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, międzyresortowy organ doradczy  
i pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. W jego skład wchodzą osoby wskazane  
w Prawie o ruchu drogowym, m.in. minister infrastruktury. We 
wszystkich województwach działają regionalne odpowiedniki KR 
BRD – Wojewódzkie Rady BRD. W ich skład wchodzą m.in. 
marszałek, wojewoda, komendant wojewódzki policji itp. 

System finansowania jest niewydolny na poziomie 
nieadekwatnym do strat generowanych przez wypadki (w 
województwach jedyne środki przeznaczane na BRD pochodzą 
z zysków wypracowanych przez Wojewódzkie ośrodki ruchu 
drogowego podczas egzaminowania kierowców). Nie ma 
wyspecjalizowanych instytucji państwa, dla których BRD jest 
głównym i pierwszoplanowym przedmiotem działalności. 
Kadencyjność rad powiązanych ze stanowiskami w administracji 

rządowej i samorządowej utrudnia realizację działań 
długofalowych i powoduje, że o kształcie wielu inicjatyw 
decydują osoby bez należytego przygotowania zawodowego, 
doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. 
Od 2005 do 2011 roku Krajowa Rada BRD nie podjęła żadnej 
uchwały, ograniczając się do tworzenia sprawozdań z działań 
realizowanych na rzecz BRD w Polsce i kilku kampanii 
medialnych. Inżynierowie, pracownicy naukowi i specjaliści  
z dużą wiedzą o motoryzacji podejmują samodzielnie konwersje 
i budowy udanych samochodów z napędami elektrycznymi. Za 
którymi nie nadążają instytucje z aktami prawnymi przy małym 
wsparciu wyższych uczelni i administracji państwowej. 

Za urządzenie energetyczne (maszynę cieplną lub 
urządzenie cieplne) przyjęto w ogólnym przypadku taką 
konstrukcję, która realizuje przynajmniej jeden z następujących 
procesów energetycznych: zamienia jedną postać energii na 
inną lub zmienia poziom energetyczny nośnika energii, a w 
wyniku realizowanych przemian, w tym termodynamicznych, 
wykonuje np. pracę mechaniczną. W dalszej części 
przedmiotem analizy jest okrętowy kocioł opalany (rys.1), 
produkujący parę na potrzeby tzw. urządzeń pomocniczych na 
statku. 

Wg przedstawionej definicji kocioł jest elementem 
złożonym, stanowi więc system, w którym rola poszczególnych 
części oraz nośnika energii (czynnika energetycznego) jest 
uzależniona od ich miejsca w całości. Nośnik energii jest 
czynnikiem rzeczywistym, który we współdziałaniu z 
urządzeniem umożliwia realizację przynajmniej jednego z 
wcześniej wymienionych procesów energetycznych. We 
współdziałaniu z wymienionymi obiektami czynnik energetyczny, 
a zwłaszcza jego przepływ, jest źródłem strat substancjalnych i 
energetycznych. Straty te to są spowodowane m.in. tarciem 
zarówno trybologicznym, jak i niekonwencjonalnym (erozja) oraz 
wywołanych dławieniem, przez co maszyna spełnia funkcję 
złożonego węzła strat. 

1. Systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego 

Bardzo ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy 
projektowaniu samochodów jest bezpieczeństwo. Często można 
usłyszeć o tzw. bezpieczeństwie czynnym i biernym. Co to tak 
naprawdę oznacza i jakie konkretne rozwiązania kryją się pod 
tymi pojęciami?  
 
 

3.1. Bezpieczeństwo czynne 
Działania rozwiązań bezpieczeństwa czynnego dotyczą 
urządzeń zapobiegających wypadkowi lub stłuczce. Pierwszym  
i najważniejszym elementem systemu bezpieczeństwa 
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czynnego jest kierowca. Od jego zachowań zależy to, czy 
prowadzony przez niego samochód będzie uczestniczył  
w niebezpiecznym zdarzeniu drogowym. 
Spośród wielu rozwiązań technicznych, których liczba wciąż 
rośnie. To podstawowym czynnikiem zwiększającym 
bezpieczeństwo czynne pojazdu jest budowa karoserii. Dobrze 
zaprojektowane nadwozie pozwala na bezpieczniejszą jazdę. 
Aerodynamika nadwozia powinna zapewnić odpowiedni 
docisk i prowadzenie pojazdu nawet przy dużych prędkościach. 
 

 
Rys.1. Rozkład ciśnień pojazdu wpływających na docisk kół do 

jezdni. 

 
Dobra widoczność z miejsca kierowcy oraz odpowiednia 
wielkość i umiejscowienie szyb, słupków nadwozia. System 
oczyszczania szyb, w którego skład wchodzą nie tylko 
wycieraczki, ale i odpowiednie ukształtowanie smug powietrza 
opływających szyby (ułatwia to oczyszczanie szyb). Łatwe  
w ustawienie dużego lusterka zapewnia większą widoczność. 
W nocy przydają się coraz lepsze systemy oświetleniowe 
współczesnych pojazdów. 
 
3.1.1. Systemy bezpieczeństwa czynnego 
Bezpieczeństwo czynne (aktywne) – zespół czynników 
wpływających na zmniejszenie prawdopodobieństwa kolizji lub 
wypadku drogowego. Zalicza się do nich zespół poniższych 
cech pojazdu. 

 Konstrukcja pojazdu zapewniająca widoczność  
z pojazdu (oświetlenie, okna, lusterka, wycieraczki) 
jak i samego pojazdu (kolor, oświetlenie), jak również 
zapewniająca ergonomię (dzięki której kierowca nie 
musiałby "odrywać" wzroku od drogi i rąk od 
kierownicy) oraz posiadająca właściwości 
aerodynamiczne zapewniające stateczność i docisk 
pojazdu do nawierzchni (np. w samochodach 
sportowych spojler). 

 Układy jak: ABS, AFU, ASR, CDS czy REF, 
najczęściej włączone w skład ESP. 

 Układy kierowniczy, zawieszenia oraz ogumienia: 
zapewniające kierowalność, odpowiednią współpracę 
kół pojazdu z drogą oraz przyczepność do podłoża. 

Do czynników zwiększających bezpieczeństwo zalicza się 
również "zapas" mocy silnika umożliwiający przyspieszenie  
w razie zagrożenia. 

Do czynników mających wpływ na bezpieczeństwo czynne 
zaliczany jest kierowca, jego umiejętności, stan psychiczny  
i fizyczny. 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

Wykres 1. Trwałość eksploatowanego oświetlenia ledowego  
w samochodach. 

 
System ABS zapobiega blokowaniu się kół podczas 
hamowania. Jest to popularny system kontroli trakcji, który 
odpowiednio do warunków na drodze i położenia pojazdu może 
przyhamowywać lub przekazywać większy moment obrotowy na 
poszczególne koła umożliwiając możliwie najdokładniejsze 
odwzorowanie toru jazdy założonego przez kierowcę.  
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        Zużycie  obwodowe   Zużycie  miejscowe - punktowe 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 2. Eksploatacyjne zużycie opon 
 

Samochód musi dobrze trzymać się drogi. Układ kierowniczy 
powinien zapewnić bezpieczną zmianę kierunku jazdy. 
Natomiast ogumienie i zawieszenie muszą zapewnić 
odpowiednią przyczepność pojazdu do nawierzchni. Opony 
zniszczone mogą ściągać pojazd w nieznanym dla kierowcy 
kierunku. Czasami czuć opór w kierownicy dążący do zmiany 
kierunku jazdy. Minimalna dopuszczalna głębokość bieżnika to 
1,6 mm. W przypadku opon letnich, warto je zmienić, gdyż 
bieżnik ma głębokość 3 mm. Już wtedy mają znacznie 
ograniczone osiągi. Bieżnik opony zimowej traci swoje 
właściwości już na poziomie 4, a nawet 5 mm. Nie należy 
kupować opon starszych niż 10 lat (nawet jeśli są nieużywane). 
Na boku opony znajduje się napis DOT, a po nim cyfry. Ostatnie 
4 z nich oznaczają datę produkcji. Np. DOT J3EX 4305 to 
opona wyprodukowana w 43 tygodniu, czyli mniej więcej pod 
koniec października 2005 roku. Koniecznie prawidłowe 
ciśnienie, które opisane jest w instrukcji, a także na nalepce w 
okolicach drzwi kierowcy. Specjalne urządzenie wspomagające 
hamowanie wskazują, że takie urządzenie może skrócić drogę 
hamowania przy opóźnieniu prędkości ze 100 km/godz. do  
0 km/godz. nawet o 15 metrów, czyli długość trzech, czterech 
przeciętnych samochodów.Tarcze ceramiczne tego układu 
wytrzymują dwa razy wyższe temperatury od żeliwnych (do 
16000 C), co zwiększa skuteczność hamowania i trwałość tarcz. 
AFU. Brake Assist System w skrócie BAS (zwane także Brake 
Assist, BA lub AFU we Francji), jest to system wspomagania 
nagłego hamowania w sytuacjach awaryjnych. System ten 
działa we współpracy z ABSem. System wykrywa sytuacje gdy 
kierowca chce szybko zahamować. Wtedy system BAS 
zwiększa maksymalnie ciśnienie w układzie hamulcowym, aby 
uzyskać jak największą siłę hamowania. 
 W niektórych pojazdach, w czasie działania systemu BAS 
włączają się również światła awaryjne ostrzegające o nagłym 
hamowaniu. 
ASR. Główne funkcje systemu to zabezpieczanie pojazdu przed 
poślizgiem kół napędzanych: 

 przy ruszaniu,  

 przy pokonywaniu wzniesienia,  

 przy przyspieszaniu na zakręcie. 
Działanie systemu ASR jest analogiczne do ABS. Układ śledzi 
na bieżąco prędkości obrotowe kół. Jeżeli różnica prędkości kół 
napędzanych oraz nienapędzanych przekroczy dopuszczalną 
wartość, następuje zmniejszenie momentu napędowego 

dostarczanego do kół napędzanych. ASR wykorzystuje układ 
hamulcowy. Potrzeba zastosowania hamulców wynika z dużej 
bezwładności sterowania pracą silnika. Wykorzystanie przez 
ASR hamulców umożliwia regulację momentu napędowego dla 
każdego z napędzanych kół oraz zwiększa efektywność 
działania systemu. Układ hamulcowy nie zawsze jest 
uzupełnieniem. Uproszczone wersje ASR działają tylko przy 
wykorzystaniu samego układu hamulcowego, bez ingerencji  
w pracę silnika. Układ ASR musi mieć możliwość sterowania 
pracą silnika niezależnie od poleceń kierowcy. Dlatego 
sterowanie pracą silnika nie może odbywać się przez ich 
mechaniczne połączenie z pedałem przyspieszania. 
CDS - system dynamicznej kontroli stabilności, który za pomocą 
czujników kąta kierownicy, prędkości kąta obrotu pojazdu oraz 
przyspieszenia bocznego wykrywa wszelką podsterowność lub 
nadsterowność. 
REF. Elektroniczny korektor siły hamowania, współpracujący  
z systemem ABS, odpowiedzialny za optymalny rozdział siły 
hamowania pomiędzy poszczególnymi kołami obu osi.  
ESP pomoże wyjść obronną ręką z poślizgu. Jest to układ 
elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas 
pokonywania zakrętu, przejmujący kontrolę nad połączonymi 
układami ABS i ASR. System ten uaktywnia się samoczynnie, 
przyhamowując jedno lub kilka kół, z chwilą, gdy odpowiedni 
czujnik wykryje tendencję do wyślizgnięcia się samochodu  
z zakrętu. 
Należy pamiętać: 

 warunki atmosferyczne mogą się szybko zmienić. 

 nigdy nie używaj bezprzewodowego telefonu. 

 nie należy prowadzić pojazdów będąc zmęczonym. 

 zawsze uważnie trzeba czytać etykietę leków, które 
zażywasz. 

ABC (Active Body Control - aktywne sterowanie nadwoziem) 
jest bardziej skomplikowanym systemem od ABS. Do każdego 
amortyzatora i sprężyn w zawieszeniu konstruktorzy dodali 
zbiorniki oleju. Sterując jego ciśnieniem, można zmienić siłę,  
z jaką zawieszenie wytłumia nierówności czy siły przechylające 
nadwozie. W ten sposób ABC minimalizuje przechyły nadwozia 
na zakrętach czy przy szybkim wymijaniu przeszkód. Przód 
samochodu nie podnosi się do góry podczas przyspieszania  
i nie opada w dół, kiedy hamujemy. 
Pozytywna sprawność psychofizyczna kierowcy pozwala na 
wykorzystanie (w razie potrzeby) rezerwę mocy silnika. 
Nieumiejętne wykorzystanie jest bardzo niebezpieczne,  
w rękach sprawnego i rozsądnego kierowcy pomaga to 
zwiększyć bezpieczeństwo jazdy a w razie potrzeby na szybkie 
manewry. 
 

3.1.2.Układy montowane w kabrioletach, chroniące 
przed przewróceniem i jego skutkami 
Aby ochronić pasażerów przed konsekwencjami przewrócenia, 
użyto ramy szyby przedniej oraz sztywnego pałąka 
umieszczonego za tylnymi siedzeniami, nad samochodem. 
Kabriolety klasyczne, nie posiadające ochronnego stałego 
pałąka, są wyposażone w pałąki chowane z tyłu samochodu 
lub w wysuwane nagłówki. Jeśli dojdzie do wypadku, sterownik 
elektroniczny spowoduje bardzo szybką akcję uruchomienia 
urządzeń przeznaczonych do ochrony pasażerów przed 
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następstwami przewrócenia pojazdu. W pewnej części 
kabrioletów wysokiej klasy, a także w samochodach terenowych 
urządzenia, które zapewniają bezpieczeństwo bierne pojazdu 
zostają załączane w przeciągu 150 ms od czasu stwierdzenia 
wypadku. Czas ten wystarcza aby odpowiednio ochronić 
pasażerów, w chwili wywrócenia pojazdu. 
Istnieją dwa układy spośród których co najmniej jeden musi 
zostać spełniony, aby odpowiedni mechanizm wykrył fakt 
przewrócenia oraz uruchomił urządzenia chroniące przed jego 
skutkami: 

 Aby spełnić pierwszy warunek, dwa czujniki muszą 
zmierzyć wartość przyspieszenia, jeden w kierunku 
poprzecznym, a drugi w kierunku wzdłużnym 
samochodu. Mikroprocesor sterownika 
elektronicznego w sposób ciągły przetwarza sygnały 
przysyłane przez czujniki dla wszystkich kierunków 
oraz porównuje wyliczone przyspieszenie z tym 
zapisanym w programie (wynosi zazwyczaj 5G). 
Urządzenie jest uruchamiane, jeżeli zostanie 
przekroczony ten próg. 

 Aby spełnić drugi warunek, jeden z czujników mierzy 
pochylenie pojazdu. Jeżeli to nachylenie wzrośnie 
powyżej 27° oraz jeśli chociaż jeden z dwóch 
czujników, które są umieszczone w zawieszeniu 
przekaże sygnał, stwierdzający odciążenie 
zawieszenia tylnego. Nastąpi uruchomienie 
urządzenia zwiększającego pewność działania. 
Mikroprocesor sterownika sprawdza również, 
niezależnie od pierwszego, drugi z warunków. 

Po spełnieniu co najmniej jednego z powyższych warunków, 
oraz z przeprowadzanych na bieżąco przez mikroprocesor 
sterownika obliczeń wynika, że pojazd się przewraca, sterownik 
wysyła sygnał nakazujący uruchomienie pałąka ochronnego 
lub wysunięcie zagłówków. Elektromagnes uwalnia napięte 
sprężyny, które powodują wysunięcie pałąka ochronnego 
z zagłębienia lub uniesienie się zagłówków. Poza tym centralny 
zamek drzwi pojazdu zostaje odblokowany. Urządzenie, które 
chroni przed skutkami przewrócenia uruchamia się gdy kąty 
przechyłu samochodu wyniosą co najmniej 52° w kierunku 
poprzecznym lub przynajmniej 72° w kierunku wzdłużnym. 
Montowany jest także czujnik dodatkowy, który zamyka 
sprężyną hermetyczny zestaw wspomagający, jeżeli zostanie 
stwierdzony brak stykania się samochodu z podłożem. 

3.1.3. Perspektywy rozwoju układów zabezpieczających 
Poniższe kryteria będą miały wpływ na napełnianie poduszek 
powietrznych: 

 Napięcie pasów bezpieczeństwa 

 Siła zderzenia 

 Masa i pozycja pasażera oraz kierowcy 

 Nachylenie oparcia siedzenia 

 Inne ustawienia siedzenia 
Łącząc magistralę CAN elektronicznego sterownika poduszek 
powietrznych z innymi czujnikami oraz wyłącznikami, powstaje 
możliwość wykorzystania dodatkowych informacji przydatnych 
przy włączaniu wszystkich środków ochronnych 
przeciwdziałających działaniu ujemnego przyspieszenia, 
w zależności od wymagań. 

Aby zmniejszyć wielkość wiązki przewodów, pomimo ciągłego 
zwiększania liczby obwodów odpalających ładunki 
pirotechniczne oraz w celu umożliwienia łatwego wprowadzania 
zmian i innowacji, na wyposażeniu nowoczesnych samochodów 
przewidziano specjalne układy magistrali danych, przeznaczone 
do komunikacji pomiędzy urządzeniami przeznaczonymi 
do ochrony .pasażerów. 

Dla samochodów zarówno osobowych, jak i ciężarowych 
zaprojektowano znacznie lepsze rozwiązania wykrywające 
bardzo szybko i pewnie przechył boczny, korzystając 
z pomiarów prędkości kątowej oraz przyspieszenia 
przeprowadzanych przez czujniki charakteryzujące się wysoką 
rozdzielczością. Udoskonalając funkcje uruchamiające 
urządzenia zabezpieczające, oraz umożliwiające wczesne 
wykrywanie oraz ocenę rodzaju zdarzenia, które nastąpiło, 
przewiduje się użycie mikrofalowych czujników radarowych 
służących do pomiarów prędkości względnej, przebytego 
dystansu, a także kąta pod którym ma miejsce zderzenie 
czołowe. Bardziej bezpieczne są także nasze drogi. Może 
trudno to sobie wyobrazić, ale jeszcze nie tak dawno na 
drogach nie było nawet znaków zwiększających bezpieczeństwo 
jazdy na drogach  
 
4. Bezpieczeństwo bierne 
4.1. Bezpieczeństwo bierne to czynniki, które minimalizują 

skutki wypadków ze szczególnym uwzględnieniem 
zdrowia pasażerów i osób uczestniczących  
w danym zdarzeniu. Elementy poprawiające 
bezpieczeństwo bierne to m.in.: 

1. Konstrukcja nadwozia: wzmocnienia boczne, strefy 
kontrolowanego zgniotu, klatka bezpieczeństwa. 
Wnętrze nadwozia wykonane z miękkich materiałów  
i według odpowiednich norm bezpieczeństwa nie 
palność materiałów, miękkie tworzywa, brak ostrych 
krawędzi, które w razie kolizji nie mogą narazić 
pasażerów na uszczerbek zdrowia. Dzięki 
zastosowaniu nowych gatunków stali i materiałów, 
kabiny posiadają bardzo wysoką zdolność 
pochłaniania  
i rozpraszania energii wyzwalanej podczas zderzenia. 
Przód, tył oraz boczne części konstrukcji stanowią 
niezwykle skuteczne strefy kontrolowanego zgniotu. 
Poważny problem stanowi ochrona przed uderzeniem 
bocznym, do których dochodzi przy 20% wszystkich 
kolizji pochłaniających ok. 36% ofiar śmiertelnych. 

2. Odpowiedni kształt nadwozia chroniący uczestników 
zewnętrznych: brak ostrych krawędzi, konstrukcja 
drzwi (w tym klamek), „składane” lusterka na 
przegubach, zabezpieczenie przed wjechaniem 
pojazdu pod samochód ciężarowy. Wzmocnienia  
w drzwiach bocznych pochłaniające energię w razie 
zderzenia bocznego. Bezpieczne zamki w drzwiach 
umożliwiające ich samoczynne otwarcie w razie 
zderzenia oraz ułatwiające otwarcie drzwi po 
wypadku. Bezpieczeństwo nadwozia musi ograniczać 
skutki ewentualnej kolizji z pieszym. Opracowanie 
konstrukcji pojazdu wymaga ogromnego 
doświadczenia jako, że jej część przednia powinna 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wzmocnienia_boczne&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_zgniotu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_zgniotu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klatka_bezpiecze%C5%84stwa
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posiadać wysoką zdolność pochłaniania siły 
uderzenia, podczas gdy część pasażerska powinna 
być sztywna i wytrzymała. 

3. Zderzaki powinny się płynnie łączyć z linią 
nadwozia. Zabiegi te mają na celu zminimalizowanie 
obrażeń których może dostać pieszy na skutek 
potrącenia go przez samochód. 

4. Dzielona kolumna kierownicy pochłaniająca część 
energii przy zderzeniu czołowym i uniemożliwiająca 
wniknięcie kierownicy do wnętrza kabiny. Pokrycie 
koła kierownicy jest wykonane z miękkiego materiału - 
IPUR. 

5. Pasy bezpieczeństwa i napinacze pasów. W chwili 
zderzenia pasażer powinien być jeszcze mocniej 
związany z fotelem. Małe ładunki wybuchowe 
ulokowane w klamrach, które w chwili zderzenia 
eksplodują, powodują wciąganie pasa na 7,5 cm.  
W ten sposób zostaje do reszty zlikwidowany luz 
pasów, które układają się płasko na miednicy i klatce 
piersiowej. Pas powinien pochłaniać jak najwięcej 
energii po to by nie uszkodzić narządów 
wewnętrznych pasażera (miednicy). Podczas 
czołowego uderzenia o stałą przeszkodę z prędkością 
50 km/h pasy muszą przejąć energię porównywalną  
z energią, którą miałby człowiek spadający swobodnie 
z czwartego piętra budynku. Dlatego pasy nie mogą 
całkowicie zapobiec uderzeniu głową  
i ciałem o koło kierownicy lub tablicę rozdzielczą. To 
urządzenie przy uderzeniu z prędkością 50 km/h 
osiąga pełne działanie w ciągu 20ms od chwili 
uderzenia, wspomagając poduszkę gazową 
napełniającą się w 40ms. Maksymalne 
przemieszczenie pasażerów w przód przy 
naciągniętych pasach wynosi około 1cm, natomiast 
czas mechanicznego napełniania mieści się  
w granicach 5...12ms. 

6. Poduszki gazowe przednie, boczne im ich więcej – 
tym lepiej. W przypadku czołowego zderzenia dwóch 
samochodów przednie poduszki gazowe chronią do 
prędkości względnej wynoszącej 100 km/h. Sam 
napinacz pasów nie może zapobiec uderzeniu głową 
o koło kierownicy przy silnym zderzeniu. Maksymalne 
przemieszczenie w przód od chwili napełnienia 
poduszki gazowej kierowcy wynosi około 12,5 cm, co 
odpowiada 40 ms od początku zderzenia  
z nieruchomą przeszkodą z prędkością 50 km/h. Po 
napełnieniu poduszka gazowa opróżnia się w ciągu 
następnych 80...100 ms przez otwory wypływowe  
i porowatą tkaninę. Cały cykl trwa niewiele dłużej niż 
dziesiąta część sekundy. Zderzenia boczne są po 
zderzeniach czołowych drugim pod względem 
częstości występowania rodzajem wypadków i ich 
udział wynosi około 20%. Boczne poduszki gazowe, 
które w celu ochrony głowy i górnej części tułowia 
napełniają się wzdłuż krawędzi dachu powinny 
łagodnie zatrzymywać pasażerów chronić ich przed 
urazami podczas zderzenia bocznego – system 
Scenic II. Dlatego czas do rozwinięcia bocznych 
poduszek gazowych powinien wynosić około 3 ms  

w razie silnego uderzenia bocznego, natomiast czas 
napełniania poduszek THORAX, o pojemności około 
12 dm3, powinien wynosić najwyżej 10 ms. 
Kondensator umieszczony w obwodzie odpalania 
ładunku w złączu spłonki izoluje elektrycznie zapalniki 
od instalacji prądu stałego. To uniezależnienie od 
napięcia instalacji elektrycznej samochodu zapobiega 
przypadkowemu odpaleniu. 

7. Regulowane zagłówki na przednich i tylnych 
siedzeniach. W razie wypadku największe tendencje 
do przemieszczania się ma głowa ludzka, która 
po zaistnieniu wypadku trafia w miękką oraz 
elastyczną poduszkę powietrzną, która po spełnieniu 
swojej funkcji ochronnej samoczynnie się opróżnia. 
W tym momencie kierowca i pasażer opadają na fotel, 
a odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo przejmuje 
zagłówek. Większość z  produkowanych aut  jest 
wyposażona w  zagłówki, które nie zapewniają 
odpowiedniego bezpieczeństwa, a większa część 
kierowców nie dba o ich odpowiednie ustawienie. 
W razie nawet lekkiego uderzenia w tył samochodu, 
zdrowie kierowcy i  pasażerów mogą znaleźć się   
w niebezpieczeństwie. Statystyki wykazują dużą ilość 
obrażeń głowy i szyjnego odcinka kręgosłupa. 

Dopiero system SAHR przyniósł ze sobą 
zmniejszenie odniesienia obrażeń szyi aż o 75%. 
Zauważono że żaden z foteli zaprojektowanych 
zgodnie z  systemem SAHR nie wymagał konserwacji, 
czy też wymiany. System działa w ten sposób, że ciało 
osoby siedzącej w fotelu w chwili najechania 
na pojazd od tyłu, jest wciskane siłami bezwładności 
w oparcie fotela, co automatycznie uruchamia 
napędzany tym naciskiem mechanizm wysuwający 
zagłówek do góry oraz w przód. Przez co hamowane 
jest i ograniczane nagłe wymuszenie uderzeniem 
przez cofnięcie głowy pasażera. Minimalizowane jest 
również przemieszczenie głowy w kierunku dolnych 
partii szyi. W ten sposób usuwany jest problem, który 
posiadają ludzie jeżdżący ze źle skalibrowanymi 
zagłówkami 

8. Foteliki samochodowe dla dzieci. 
9. Szyby klejone. Klejona szyba przednia zamocowana 

w sposób umożliwiający jej łatwe wypchnięcie  
z wnętrza pojazdu po wypadku 

10. Mocowanie silnika uniemożliwiające jego kontakt  
z osobami znajdującymi się w kabinie. 

11. Wykonanie elementów z materiałów niepalnych, 
nietoksycznych i odkształcalnych. Układ F.P.S. (Fire 
Preyention System) składa się z następujących 
elementów: 
- pokryć wewnętrznych wykonanych z trudnopalnych 

materiałów 
- wyłącznika bezwładnościowego odcinającego 

zasilanie pompy paliwa 
- zaworu odcinającego wypływ paliwa (zwrotnego)  

i osłon „antimisfiring”    (przed przegrzewaniem się 
katalizatora dla wersji benzynowych) 

- systemów zabezpieczeń przewodów elektrycznych, 
przez które przepływa prąd o dużym natężeniu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pas_bezpiecze%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poduszka_powietrzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotelik_samochodowy
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- układu zamknięcia wypływów paliwa  
i zabezpieczenia akumulatora w przypadku 
przewrócenia się samochodu. 

- zbiornika paliwa z tworzywa sztucznego o wysokiej 
wytrzymałości mechanicznej i ognioodpornej, 
umieszczonego przed kołami tylnymi  
i zamocowanego do nadwozia. 

12. Układ paliwowy posiadający zabezpieczenia przed 
wypływem paliwa, wykonany z elementów 
nieiskrzących. Silnik elektryczny zabezpieczający 
przed porażeniem prądem. Zbiornik paliwa 
(akumulatorów) umieszczone są poza strefą zgniotu. 
Wyłącznik bezwładnościowy odcina zasilanie pompy 
paliwa lub rozłącza zasilanie silnika elektrycznego. 

 Pokryć wewnętrznych, które wykonuje się  
z materiałów trudnopalnych. 

 Osłony antimisfiring w wersjach benzynowych 
samochodów, chroniące przed nadmiernym 
przegrzewaniem katalizatora. 

 Układu zamykającego wypływ paliwa oraz 
zabezpieczającego akumulator, po stwierdzeniu 
przewrócenia się samochodu. 

 Różnego rodzaju systemów zabezpieczeń 
obwodów elektrycznych, przez które płynie prąd 
o dużym natężeniu. 

 Zestawu akumulatorów, które są mocowane 
do podwozia przed tylną osią kół. 

13. Pałąk stały w samochodach z nadwoziem roadster. 
14. Chowane pałąki z tyłu samochodu lub wysuwane   
       zagłówki. 

 15. Samochód powinien być zbudowany zgodnie  
z zasadami ergonomii. Kierowca nie powinien mieć 
problemów ze znalezieniem urządzeń sterujących  
w zasięgu ręki. 

16. Systemy Pre-Safe przygotowujące samochód do 
wypadku (domykające szyby, ustawiające 
odpowiednio fotele, itp...). ich stosowanie z pewnością 
pomoże ograniczyć ew. obrażenia. 

5. Sygnały o usterkach 

Najnowsze samochody same informują kierowcę o usterce przy 
pomocy odpowiedniego komunikatu na ekranie komputera 
pokładowego. W tańszych oraz starszych pojazdach jesteśmy 
zdani tylko na kontrolki. Każda z nich oznaczona jest 
uniwersalnym symbolem, dlatego warto je zapamiętać. 
Obowiązuje zasada, że to, co zaświeci się (podczas jazdy) na 
czerwono, wymaga szczególnej uwagi.  
Zignorowanie "czerwonej" informacji może być kosztowne 
(poważna awaria, wypadek itp.). Kontrolki świecące się na żółto 
sygnalizują bieżące działanie niektórych urządzeń lub awarie, 
które nie grożą bezpośrednio uszkodzeniem pojazdu. Kontrolki 
zielone nie sygnalizują awarii - informują o działaniu układów 
(np. świateł).  Ale i od tych reguł są odstępstwa. Dlatego warto 
zapoznać się ze znaczeniem poszczególnych symboli  
w instrukcji auta lub w internecie. Znajomość tych oznaczeń 
oszczędzi stresu i pieniędzy. Jeśli odpowiednio kierowca 
zareaguje na komunikaty własnego auta, nie dopuści to do 
spustoszeń w jego układach. Najlepszą ochroną pasażerów jest 

wykrywanie zderzenia. W razie zderzenia czołowego lub 
ukośnego próg uruchomienia jest osiągany w zależności od 
rodzaju zderzenia w ciągu 5..50ms. 
Odpowiednia wytwornica gazu napełnia azotem poduszkę 
gazową kierowcy zamontowaną w piaście koła kierownicy 
(objętość 35,67 dm3) w ciągu około 30 ms, po odpaleniu  
i poduszkę gazową pasażera (objętość 70...150 dm3) 
zamontowaną na tablicy rozdzielczej w ciągu około 40...50 ms. 
Dopuszcza się dłuższy czas napełniania poduszki pasażera, 
ponieważ odległość pasażera od tablicy rozdzielczej jest 
większa a więc i dopuszczalne przemieszczenie pasażera  
w przód jest większe niż odległość kierowcy od koła kierownicy. 
 
Zderzenie czołgu z nieruchomą przeszkodą z prędkością 50 
km/h - skorupa czołgu przy tego typu kolizji odkształci się o 
około 10 cm. Jednak czołgiści nie mają szans na przeżycie 
takiej kolizji. Ich ciała będą poddane przeciążeniu 100G czyli 
będą przez moment mieli masę stukrotnie większą od tej, którą 
mają normalnie. Organizm tego nie wytrzyma, coś musi 
pochłonąć energię ruchu pojazdu. Dlatego też dobre auto musi 
się, w razie wypadku, solidnie pognieść i zapewnić pasażerom 
„miękkie lądowanie”. Służą do tego tzw. strefy kontrolowanego 
zgniotu, które w przypadku zderzenia ulegają odpowiednim 
zniekształceniom. 

Radar zamocowany w tylnym lub przednim zderzaku ostrzega 
kierowcę podczas manewrowania na zatłoczonym parkingu 
przed stłuczką, itp. Mniej powszechnym jest radar (Mercedes 
klasy S, luksusowa Toyota Celsior oferowana w Europie pod 
nazwą Lexus LS 430), który samoczynnie utrzymuje bezpieczny 
odstęp przed autem jadącym tuż przed nami, odpowiednio 
wyhamowując samochód w razie potrzeby. Honda zamontowała 
przy przedniej szybie niewielką kamerę, która śledzi poziome 
pasy na autostradzie i wyświetla obraz na tablicy wskaźników. 
Ułatwia to znużonemu monotonną jazdą po autostradzie 
utrzymać samochód na środku pasa. Kiedy zajdzie taka 
potrzeba, komputer sam skręci pojazdem, by wrócił na właściwy 
tor.  

Wykrywanie kolizji. Aby zapobiec takim sytuacjom, sygnały 
które są nieustannie przesyłane przez czujniki ulegają 
przetworzeniu przez algorytmy cyfrowe zawarte w układach 
elektronicznych, których parametry czułości 
są zoptymalizowane przy pomocy odpowiednich symulacji 
przeprowadzanych w trakcie zderzeń doświadczalnych. Próg 
uruchomienia wynosi, w zależności od rodzaju zderzenia, od 5 
ms do 50 ms. 

6. Pojazdy z napędami elektrycznymi 
Prezentowane poniżej pojazdy z napędami elektrycznymi 
budowane poza fabryką specjalistyczną nie posiadają wielu 
zabezpieczeń przed kolizją lub przymusowym postojem. 

http://www.encyklopedia.moto.pl/lexus/ls/
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Fot.1. Rower z napędem elektrycznym prezentowany przez 

firmą ARKAN. 

 

 
Fot.2.  

Wizualizacja  samochodu z napedem elektrycznym wg 

projektu mgr inż Dominika Łyskojcia. 

 

      
Fot.3. Pasagon kwalifikujący się do napędu elektrycznego. 

 
DZT Pasagon jest to jedyny Polski samochód dostawczy  
o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. Prosta budowa, duży 
wybór praktycznych wersji nadwoziowych, łatwość obsługi 
technicznej, oraz niskie koszty eksploatacji to główne zalety 
modelu Pasagon. Do napędu Pasagona można zastosować 
silnik elektryczny. 
Podwozie (długość ramy: 3 300 mm lub 3 700 mm) - kabina 3 
osobowa 

 Skrzynia (wymiary skrzyni: 3 300 x 1 850 mm lub 3 
700 x 1 850 mm) - kabina 3 osobowa 

 Brygadowe podwozie (długość ramy: 2 480 mm) - 
kabina 7 osobowa 

 Brygadowa skrzynia (wymiary skrzyni: 2 480 x 1 850 
mm) - kabina 7 osobowa 

 Furgon (wymiary przestrzeni ładunkowej: 3 240 x 1 
690 mm) - kabina 3 osobowa 

 Kombi (wymiary przestrzeni ładunkowej: 2 500 x 1 
690 mm) - kabina 5 osobowa. 

 

 

 

 

Fot.4.  Trójkołowiec wyprodukowany w latach 1970 
przez Spółdzielnię „Mechanik” ze Słupska.  

Nie nadaje się do konwersji na samochód elektryczny. 
 

   

      
Fot.5.  Autobusy miejskie z Pułtuska - 2016r. 

 

7. Hałas 
Hałas o niskiej częstotliwości drgań, eliminujących układy 

mechaniczne w autach z napędami paliwowymi. Spowodował 

bardzo duże niebezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów  
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a także kierowców prowadzących pojazdy z napędem 

elektrycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys.3. Wyeliminowanie hałasu przez napęd elektryczny  

w samochodzie z napędem spalinowym. Pola prostokątne 
oznaczają eliminację zespołów i podzespołów. 

 

Kierowcy są zmuszeni do zwiększenia obserwacji 

poruszających się użytkowników dróg, muszą przewidywać 

zamierzony ruch przeciwnika, którzy nie słyszą nadjeżdżającego 

pojazdu. Obydwie strony przed wykonaniem ruchu do przodu. 

Muszą widzieć co się dzieje na jezdni. Po czym mogą podjąć 

decyzję po pewnej obserwacji ruchu. 

 

8. Zalety napędu elektrycznego 
Brak zanieczyszczeń wydzielanych przez auto; niskie 
obciążenia podatkowe. Mieszańce mają lepszą ekonomię 
zużycia paliwa oraz niższą emisję spalin. 

 Cena gazu jest niska i ma mniejszą emisję dwutlenku 
węgla i węglowodorówod benzyny i oleju napędowego 
oraz mniej cząstek stałych. Pomimo tych zalet energia 
elektryczna jest ok 5 krotnie tańsza w eksploatacji od 
stosowania paliw węglowodorowych. 

 Zastosowanie silnika elektrycznego sprawia, że jest 
łatwo sterowalny, posiada najwyższą efektywność 
konwersji energii na ruch (ponad 90% a niektóre 
modele nawet 98%) oraz jest o wiele prostszy  
w konstrukcji. Silnik elektryczny posiada wysoki 
moment obrotowy już od pierwszych obrotów do 
maksymalnych, a dzięki płynnej regulacji obrotów 
możemy wyeliminować niezbędną w tradycyjnych 
pojazdach skrzynię biegów. 

 

 

 

Fot.6.  Napędy elektryczny w pojazdach szynowych do których 
energia elektryczna dostarczana jest przez miedziane przewody 
zawieszone na słupach. 
 

 Bardzo ważną, zwłaszcza w komunikacji miejskiej, 
zaletą jest to, że są to pojazdy cichsze i czyste 
ekologicznie, a przez to nawet w dużej liczbie bardziej 
znośne dla otoczenia. 

 Koszty energii elektrycznej są bardziej przewidywalne 
niż ceny gazu albo ropy, mniej uzależnione od 
wydarzeń międzynarodowych. Rozwój komunikacji 
elektrycznej zmniejsza zależność kraju od ropy 
naftowej, a tym samym zależność kraju od manipulacji 
cenami na rynkach naftowych. Oznacza to spadek 
zużycia energii przez pojazd nawet o 90%, a to 
dlatego, że sprawność pojazdów z napędem 
elektrycznym wynosi ok. 75-80%, podczas gdy 
pojazdów spalinowych ledwie ok. 35-40%. Silniki 
elektryczne są tańsze w eksploatacji (koszt 
przejechania 100 km samochodem osobowym 
zamyka się w kwocie 2-5 zł, w zależności od 
prędkości pojazdu i kosztów 1 kWh). Ładowanie 
akumulatorów w nocy może przyczynić się do redukcji 
kosztów eksploatacji (koszty związane z utrzymaniem 
sieci w przypadku, gdy ilość przesyłanej przez nią 
energii elektrycznej jest znikoma) i wyrównywania 
obciążenia sieci energetycznej. Nawet, gdy są 
zasilane energią elektryczną wytwarzaną na drodze 

[
 
d
B
 
] 

[dB] 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Moment_obrotowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzynia_bieg%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Km
http://pl.wikipedia.org/wiki/KWh
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:2402_'County_of_Hampshire'_at_Wool.JPG&filetimestamp=20050313145012
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Siemens_locomotive_class_183-603.JPG&filetimestamp=20100321190330
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:2001-03-31.H-TW2000-Vahrenwalder-Platz.jpg&filetimestamp=20050626213935
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spalania węgla, to i tak są o bardziej efektywne i mniej 
zanieczyszczają środowisko niż pojazdy z silnikami 
spalinowymi. 

 Silnik elektryczny jest w stanie odzyskiwać prąd  
w czasie hamowania (zachowując się wówczas jak 
prądnica. Zastosowanie hamowania regeneracyjnego 
zwiększa, w zależności od stylu jazdy, o około 5-20% 
wydajność pojazdu. 

 Niekoniecznie trzeba ładować akumulatory z gniazdka 
sieciowego. Znacznie szybciej można wymienić 
rozładowaną baterię akumulatorów na automatycznej 
stacji, która zajmie się regeneracją oddanych ogniw.  

 Silniki elektryczne nie posiadają obiegu oleju, 
dodatkowo często chłodzone są powietrzem, co 
dodatkowo obniża koszty eksploatacji (o 0,1-0,15 
zł/km). 

 W wypadku drogowym zmniejszają ryzyko detonacji 
pojazdu oraz poparzenia lub spalenia się osób 
podróżujących. Zmniejszone jest również ryzyko 
detonacji pojazdu podczas tankowania (nie dotyczy to 
pojazdów z bateriami litowo-polimerowymi, które są 
bardziej bezpieczne niż zbiornik z benzyną). 

 Ilość akumulatorów w pojeździe wzrasta ze wzrostem 
ich ilości. Przy tym wzrasta masa całkowita pojazdu, 
ale znacznie bardziej rośnie wartość zgromadzonej 
energii, odpowiedzialnej za zasięg. 

 

9. Wady napędu elektrycznego 
1. Zakres i maksymalna prędkość są ograniczone. 

Baterie są ciężkie i duże. W przypadku zderzenia 
zakwestionowano w badaniach niektóre modele 
prototypowe. 

2. Najnowsze pojazdy elektryczne są możliwe do 
zastosowania na krótkie miejskie i podmiejskie 
podróże. 

3. Obniżenie i ograniczenie prędkości pozwala na 
oszczędność energii elektrycznej. 

4. Samochody hybrydowe będą coraz bardziej 
atrakcyjną alternatywą (gaz + prąd) dla 
konwencjonalnych pojazdów. 

5. Wśród wad samego napędu elektrycznego można 
wymienić: 

 samochody elektryczne są bardzo ciche i przez 
to łatwiej o kolizję z pieszym. 

 zasięg poniżej 200 km na jednym ładowaniu. 

 po włączeniu ogrzewania lub klimatyzacji zasięg 
samochodu elektrycznego drastycznie spada 
(przy czym klimatyzacja zmniejsza też zasięg 
samochodu spalinowego, a ogrzewanie - nie) 

 długi okres ładowania akumulatorów 6-16 
godzin. Co oznacza, że podróż z Warszawy do 
Gdańska będzie trwać 3 dni. (ewentualne stacje 
wymiany akumulatorów podnoszą znacznie 
koszt eksploatacji). Szybkie ładowanie trwa ok. 
40`.  

 przy -20 st. C pojemność akumulatorów spada 
do 50%, co po włączeniu ogrzewania może 
oznaczać że zasięg nie przekroczy 50 km. 

 cena zakupu samochodu elektrycznego jest  
o około 30-40% wyższa niż odpowiednika 
spalinowego 

 mniejszy bagażnik i ładowność (miejsce zajmują 
ciężkie akumulatory). 

 komplet akumulatorów starcza na około 200 tys. 
km lub 10 lat. 

 wysoki koszt zakupu nowych akumulatorów 10-
12 tys. $. 

 bardzo duża utrata wartości samochodu po 6-7 
latach eksploatacji. 

 skracanie zasięgu wraz ze zużywaniem się 
akumulatorów. 
 

10. Podsumowanie 
1. Pojazd elektryczny jest znacznie wygodniejszym 

środkiem komunikacji niż inny środek transportu - 
przeciwnicy twierdzą że niczym się nie różni 
użytkowanie samochodu elektrycznego od 
spalinowego. Brak hałasu, wibracji, a także dużo 
większe możliwości manewrowe przy małych 
prędkościach (miejskich) są nieporównywalne  
z samochodem spalinowym. 

2. Podróż pojazdem elektrycznym zapewnia większy 
komfort i bogatsze wrażenia podczas jazdy, przy tym 
samym wyposażeniu. Cisza i brak wibracji zwiększają 
komfort. Można swobodnie rozmawiać, słuchać 
muzyki… . 

3. Użycie elektryczności jest całkowicie ekologiczne: nie 
powiększa globalnego ocieplenia, nie powoduje emisji 
szkodliwych toksyn - fabryki i elektrownie 
zanieczyszczają środowisko, a są one niezbędne do 
działania samochodów elektrycznych. Ocena 
całkowitego wpływu na środowisko samochodów 
spalinowych i elektrycznych jest bardzo trudna  
i niejednoznaczna. Dla przykładu, kilometr 
przejechany samochodem elektrycznym w Niemczech  
i we Francji powoduje inną emisję CO2 (w Niemczech 
większość energii jest z paliw kopalnych, a we Francji 
z elektrowni atomowych) 

4. Auto elektryczne można zbudować w oparciu o dwa 
typu napędów: 

- silnik prądu zmiennego (trójfazowy) 
- silnik prądu stałego; Oba silniki mają swoje wady 

i zalety. 
  5.  Wentylator do chłodzenia silnika jest niepotrzebny, gdy 

silnik pracuje krótko lub gdy pracuje z małą mocą. 
Wentylator należy zamontować wtedy, gdy 
stwierdzimy że silnik się mocno grzeje i przekracza 
temperaturę 700 C. 

   6. Poważne postępy w technice i elektronice spowodują 
użytkowanie aut do codziennego transportu przez 
większość ludzi. 

7. Wykonanie z odpowiednich antypoślizgowych materiałów 
pokryć na  przednich siedzeniach, które zapobiegają 
wyślizgnięciu się pasażera spod pasów bezpieczeństwa 
do przodu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85dnica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Globalne_ocieplenie
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6. Bezemisyjność pojazdu (cecha bardzo istotna  
w aglomeracjach miejskich); 
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Electric car and road safety 
 

ABSTRACT:  Arrangements which are increasing the 

passive safety in cars with the electric propulsion, 

are being assembled to the purpose of assuring the 

greatest safety of the passenger before life-

threatening injuries. In case of accident (active 

safety) effects behind itself a vehicle structure is 

pulling which are milder, but received much less 

dangerous. The development of cars with the electric 

propulsion requires the special look at the safety 

"driver - pedestrian". 
 

KEYWORDS: passive and active safety, protecting 

the vehicle against breakdowns. 

 


