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W pracy rozpatruje się jeden z czynników fizycznych (przyspieszenie, 
opóźnienie) wpływających w znacznym stopniu na utratę zdrowia 
pasażerów pojazdów samochodowych. Przedstawiono metodę 
obniżenia poziomu przyspieszeń, poprzez zastosowanie w barierach o 
małej podatności układu sprężystego akumulującego energię 
uderzenia pojazdu, a tym samym obniżenia przyspieszenia 
(opóźnienia). W przedstawionej metodzie uwzględnia się zalecenia 
dotyczące poziomu powstrzymywania barier spełniających kryteria 
badań zderzeniowych.  
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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 zabezpieczające. Bariery zabezpieczające mogą 
być tymczasowe, które łatwo usunąć z drogi; odkształcalne, 
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 występować jako jednostronne, 
przystosowane do zderzeń z jednej strony; dwustronne, 
przystosowane do zderzeń z dwóch stron oraz jako końcówki. 
Końcówką jest zakończenie bariery zabezpieczającej. Bariera 
zabezpieczająca ma dwie końcówki: końcówkę prowadzącą 
umieszczoną na końcu bariery i skierowaną przeciwnie 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 konstrukcję  
i materiał z którego są wykonane, możemy ogólnie wyróżnić 
bariery stalowe, betonowe i linowe. Bariery zabezpieczające 
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 pasażerów pojazdu.  

Niekiedy używa się dla drogowych barier zabezpieczających 
określenia „bariery energochłonne”. Wywołuje 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 pojazdów, jadących zgodnie lub  
z przeciwnego kierunku.  

W celu pochłaniania dużej energii kinetycznej pojazdu,  
w systemach drogowych stosowane są tzw. poduszki 
zderzeniowe, umieszczane przed sztywnym obiektem 
zagrażającym bezpieczeństwu ruchu. Poduszka zderzeniowa 
może być nakierowująca, której zdaniem jest powstrzymanie  
i zmiana kierunku ruchu uderzającego w nią pojazdu oraz 
poduszka nie nakierowująca przeznaczona do wyhamowania  
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 pojazdy ciężarowe HGV 
(heavy goods vehicles) o masie około 40 ton przy prędkości 65 
km/h i kącie 200 uderzenia w barierę. 

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

Kryteria i metody badań bezpiecznego systemu 
ograniczającego drogę, obowiązujące obecnie w Polsce, 
zawarte 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). 

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

 PN-EN 1317-5+A2:2012 Systemy ograniczające drogę – 
Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena 
zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd 
(odpowiednik europejskiej normy EN 1317-5:2007+A1:2008). 
 
1. Kryteria powstrzymywania przez bariery pojazdu 
drogowego  

W celu określenia jakości działania bariery, w badaniach 
eksperymentalno-teoretycznych należy określić ich poziom 
powstrzymywania mówiący o tym, jaki rodzaj samochodu jest  
w stanie powstrzymać badana bariera. Różne poziomy 
powstrzymania barier zabezpieczających umożliwiają 
odpowiednim władzom dobór klasy działania bariery, którą 
należy zastosować. W Tablicy 1 przedstawiono poziomy 
powstrzymywania i stosowane dla nich rodzaje badania [8, 9]. 

Tablica 1. Poziomy powstrzymywania barier  

Poziomy powstrzymywania 
barier 

Rodzaj badania  

(samochodu 
użytego do badań) 

Powstrzymywanie 
małe 

T1 

T2 

T3 

TB21 

TB22 

TB21 i TB41 

Powstrzymywanie 
normalne 

N1 

N2 

TB31 

TB11 i TB32 

Powstrzymywanie 
podwyższone 

H1 

H2 

H3 

TB11 i TB42 

TB11 i TB51 

TB11 i TB61 

Powstrzymywanie 
bardzo wysokie 

H4a 

H4b 

TB11 i TB71 

TB11 i TB81 

Dla przyjęcia i określenia poziomu powstrzymywania 
bariery, spełniającej kryteria badań zderzeniowych muszą być 
spełnione następujące parametry: 

1) dla badań bariery 
a) bariera zabezpieczająca powinna powstrzymywać pojazd  

i zmienić jego kierunek bez całkowitego załamania 
wzdłużnych elementów bariery, żadna część nie powinna 
całkowicie odłączyć się od bariery, elementy bariery nie 
powinny przedostać się do przedziału pasażerskiego; 

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

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

linię odkształconego systemu ograniczajacego drogę, pojazd 
powinien pozostawać w pozycji pionowej. Pojazd po 
zderzeniu powinien odsunąć się od bariery tak, aby ślad nie 
przekroczył linii równoległej do czoła bariery od strony ruchu 
leżacej w odległości A, tj. dla samochodów osobowych 

odległości A=2,2 m i innych pojazdów A=4,4 m + szerokość 
pojazdu + 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 uważana za miarę oddziaływania zderzenia na 
pasażerów w uderzającym w przeszkodę pojeździe. ASI jest 
jednym z najważniejszych parametrów barier 
zabezpieczających. Poziom intensywności zderzenia bliższy 
jedności zapewnia większy stopień zabezpieczenia pasażerów 
pojazdu przy zderzeniu; 

 teoretycznej prędkości zderzenia głowy THIV (Theoretical Head 
Impact Velocity), dla poziomu intensywności zderzenia A, B i C 
wynosi THIV 33km/h. Wskaźnik teoretycznej prędkości 
zderzenia głowy jest to wartość teoretycznej prędkości 
uderzenia głowy osoby przebywającej w pojeździe  
w powierzchnię wewnątrz pojazdu 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 doznaje głowa 
osoby znajdującej się w pojeździe w momencie uderzenia 
pojazdu w barierę ochronną, zmierzona w trakcie badań 
zderzeniowych wykonywanych zgodnie z warunkami 
określonymi w normie PN-EN 1317-1:2010, wyrażona w 
jednostkach przyspieszenia ziemskiego (g). Maksymalna 
wartość opóźnienia nie może przekroczyć 20 g dla poziomu 
zderzenia A, B i C. 

 
2. Charakterystyka powstrzymywania pojazdu 
drogowego przez bariery –metoda porównawczego 
mapowania 

Na świecie prowadzonych jest wiele prac dotyczących 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

W pracy [3] analizowane są charakterystyki czołowego 
zderzenia samochodów osobowych i ciężarowych wpływających 
na wysoki współczynnika śmiertelności kierowcy samochodów.  

W wielu państwach, np. w Japonii [3] wprowadzono od  
1 września 2011 dyrektywę, zgodności z ECE-R.93 
(2000/40/WE), która jest obowiązkowa dla producentów 
samochodów ciężarowych. Dyrektywa ta charakteryzuje tzw. 
"sztywne" najechanie na przeszkodę ciężarówki z urządzeniem 
ochrony pochłaniającym energię eaFUP (Front Underrun 
Protection).  

Rozwiązania urządzeń zainstalowanych w ciężarówkach 
nakierowane są na pochłanianie energii w celu przeciwdziałania 
poważniejszym skutkom oddziaływania ciężarówki na pojazd 
najeżdżający. Problem polega na oszacowaniu skuteczność 
tych urządzeń. W artykule przedstawiono wyniki z symulacji 
oraz odniesiono je do skali ASI, a także zaproponowano 
mapowanie na bazie prawdziwego wypadku, w celu predykcji 
zmniejszenia wypadków śmiertelnych przy użyciu różnych 
urządzeń ochrony FUP i także pochłaniających energię 
(eaFUP). W celach porównawczych do symulacji wybrano 
ruchomą progresywną barierę podlegającą odkształceniu MPDB 
(Moving Progressive Deformable Barrier). Z pomocą strumienia 
wartości z MPDB modelowano zderzenia samochodu 
osobowego z ciężarówką w której zastosowano urządzenie 
eaFUP. Dzięki tej metodzie została oszacowana liczba 
wypadków śmiertelnych i udział śmiertelności pasażerów  
w wypadach samochodów osobowych z zastosowanym  
w ciężarówkach urządzeniem pochłaniającym energię eaFUP. 
Wyniki badań symulacyjnych porównano z wartości uzyskanymi 
przy najechaniu na progresywną odkształcalną barierę MPDB. 
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Modele pojazdów użytych w symulacjach były zgodne z 
modelami testowanymi na zderzenia czołowe przez niezależną 
niedochodową organizację ds. oceny bezpieczeństwa pojazdów 
NCAP (New Car Assessment Programme). Ta uproszczona 
metoda może być stosowany do przewidywania skuteczności 
eaFUP ze względu na zmniejszenia szkód, a zwłaszcza 
zmniejszenie śmiertelności kierowcy i pasażerów samochodów 
osobowych. 

 
3. Charakterystyka zakresu oddziaływań przyspieszeń 
na człowieka 

W artykule [3] omówiono przykład oddziaływania na 
śmiertelność pasażerów samochodów osobowych w zderzeniu 
z ciężarówkami posiadającymi urządzenia pochłaniające 
energię eaFUP. Jako kryterium oceny śmiertelności 
zastosowano wskaźnik intensywności przyspieszenia ASI, 
określający poziom intensywności zderzenia. 

Niemniej ważnymi wskaźnikami, poza ASI, są teoretyczna 
prędkości zderzenia głowy THIV, która dla poziomu intensywności 
zderzenia A, B i C wynosi THIV 33km/h oraz opóźnienie PHD 
teoretycznej głowy po zderzeniu, które charakteryzuje wartość 
ujemnego przyspieszenia, jakiego doznaje głowa osoby 
znajdującej się w pojeździe w momencie uderzenia pojazdu w 
barierę ochronną. Wartość bezwzględna tego przyspieszenia 
nie może przekroczyć 20 g dla poziomu zderzenia A, B i C. 

Reakcja organizmu ludzkiego na bodźce związane  
z przyspieszeniem zależy od wartości przyspieszenia, jego 
intensywności zmian i czasu oddziaływania na organizm ludzki. 
Poniżej przytoczono przykłady przyspieszeń osiąganych  
w różnego rodzaju przypadkach ruchu człowieka [2].  

Największe przyspieszenia przeżyte przez człowieka to:  
 46,2g  podczas eksperymentu z saniami rakietowymi, 

przez ppłk Johna Stappa w 1954r. W wyniku tego eksperymentu 
popękały jemu naczynia krwionośne w gałce ocznej; 

 179,3g  przez kierowcę formuły F1 Davida Purleya w roku 
1977 w wyniku gwałtownego hamowania (z 173 km/h do zera, 
na odcinku 66 cm). Złamał sobie w wielu miejscach nogi, 
miednicę i żebra; 

 214g  w 2003 roku Kenny Bräck był uczestnikiem wypadku 
w wyścigu IRL IndyCar Series, podczas którego zderzył się jego 
samochód z samochodem Tomasa Schecktera. Najwyższy 
wynik podany przez urządzenie do pomiaru zmian 
przyśpieszenia, które jest montowane w samochodach 
wyścigowych był równy 214g. 

W zależności od odporności człowieka, człowiek może 
wytrzymać do 4g kilka godzin nie tracąc przytomności, kilka 
minut przy przeciążeniu w zakresie 5-6g, a ze specjalnym 
skafandrem przeciwprzeciążeniowym (anti-g suite) około 10g 
nie tracąc przytomności. Utrata przytomności zależy również od 
szarpnięcia (jerk), czyli pochodnej przyspieszenia po czasie, 
którą interpretujemy jako szybkość zmiany przyspieszenia. 
Największe skutki utraty przytomności wywołuje ujemna wartość 
pochodnej przyspieszenia, tj. przejście z fazy wysokiego 
przyspieszenia do ziemskiego.  

Oddziaływanie przyspieszenia na organizm ludzki zależy  
w dużym stopniu od kierunku i zwrotu przyspieszenia. Organizm 
ludzki znosi dość dobrze przyspieszenia w kierunku naturalnym 
przyciągania ziemskiego w osi ciała, tj. gdy wektor 
przyspieszenia skierowany jest od stóp do głowy (czyli kierunek 
naturalny z jakim funkcjonuje człowiek na ziemi lub też ruch  
z głową w dół przy przyspieszeniu większym niż 1g), ale to 
samo przyspieszenie skierowane od głowy do stóp może 
powodować utratę świadomości (blackout). Dla przeciętnego 
organizmu człowieka bezpieczny poziom to około 2g.  

Niektóre organy organizmu ludzkiego doznają dużych 
przyspieszeń chwilowych w krótkim czasie i odczuwalny przy 
tym tylko dyskomfort, a nie utratę świadomości, np. podczas 

kaszlu rzędu 3,5 g, podczas kichania 2,9 g.  
W Tablicy 2 pokazano wielkości przyspieszeń w różnego 

rodzaju środkach transportu. 

Tablica 2. Przyspieszenia w środkach transportu  

Rodzaj ruchu 

Przyspieszenie 

[g] (9,81 
m/s2] 

Czas 

trwania 
[s] 

Windy: 

 średnio dla wind szybkich 

 granica komfortu 

 hamowanie awaryjne 

 

0,1-0,2 

0,3 

2,5 

1-5 

Metro, pociąg 

 ruszanie i zatrzymanie 

 hamowanie awaryjne 

 

0,1-0,2 

0,4 

 

5 

2,5 

Samochody: 

 zatrzymanie 

 nieprzyjemne zatrzymanie 

 zatrzymanie awaryjne 

 zderzenie (do przeżycia) 

 

0,25 

0,45 

0,7 

20-100 

 

5-8 

3-5 

3 

0,1-0,3 

Samoloty: 

 zwykły start 

 katapultowanie 

 lądowanie awaryjne (do 
przeżycia) 

 katapultowanie pilota 

 

0,5 

2,5-6 

20-100 

 

10-15 

 

10 

1,5 

- 

 

0,25 

Głowa: 

 spadająca głowa 
dorosłego na twardą 
powierzchnię z wysokości 
1,8m  

 głowa w hełmie, uderzenie 
tolerowane  

 

250 

 

18-23  

 

 

0,007 

 

0,02  

 

 

4. Kształtowanie charakterystyk energetycznych 
barier drogowych 

Z analizy (rozdz. 2) wynika, że dla kształtowania 
charakterystyk poziomu powstrzymywania barier spełniających 
kryteria badań zderzeniowych należy uwzględnić przyspieszenia 
(opóźnienia). Przyspieszenia uwzględniane są we wskaźniku ASI, 
który interpretujemy jako wartość, poniżej której ryzyko powstania 
obrażeń pasażera jest mniejsze [7]. Wskaźnik PHD opóźnienia 
teoretycznej głowy po zderzeniu to maksymalna bezwzględna 
wartość uśrednionych zmierzonych składowych przyspieszeń 
obliczona z 10 ms. Wskaźnik teoretycznej prędkości zderzenia 
głowy THIV jest to wartość teoretycznej prędkości uderzenia 
głowy osoby przebywającej w pojeździe w powierzchnię wewnątrz 
pojazdu na skutek uderzenia pojazdu w barierę ochronną, 
zmierzona w trakcie badań zderzeniowych. Wskaźnik ten może 
być teoretycznie obliczony przy zmianie prędkości z większej na 
mniejszą (niekoniecznie do zera) bez uderzenia głowy o 
powierzchnię wewnątrz pojazdu. Wartość jego (THIV 33 km/h) 
wyznaczona została z czasu zmiany opóźnienia teoretycznej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pp%C5%82k
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Stapp&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/1954
https://pl.wikipedia.org/wiki/David_Purley
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kenny_Br%C3%A4ck
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głowy, tj. zmniejszenia prędkości z maksymalnej do zera, przy 
której ryzyko powstania obrażeń pasażera jest mniejsze. 

Przed zastosowaniem w praktyce drogowej projektowanej 
bariery ochronnej, należy przeprowadzić szereg odpowiednich 
badań kontrolnych, konstrukcyjnych i wytrzymałościowych. W tym 
celu przeprowadza się poligonowe testy zderzeniowe w naturalnej 
skali, oraz symulacje, wykorzystujące komercyjne programy 
specjalistyczne i komputery.  

W praktyce dopuszcza się tylko te rodzaje, typy i odmiany 
drogowych barier ochronnych, które spełniają co najmniej 
następujące warunki [4]: 
a) utrzymują samochód osobowy o masie co najmniej 1000kg, 
najeżdżający z prędkością rzędu 100km/h pod kątem 15-20° oraz 
samochód ciężarowy lub autobus o masie co najmniej 10000kg, 
najeżdżający z prędkością rzędu 70 km/h pod kątem 15°-20º 
wyprowadzając go w kierunku zbieżnym lub bliskim linii bariery, 
b) zachowują podczas kolizji pełną integralność konstrukcyjną,  
w szczególności - żadna z ich części nie może ulegać odłączeniu, 
powodując dodatkowe niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi 
lub użytkowników terenów przyległych. 

W kolizji z barierą samochód jest poddany jednoczesnemu 
działaniu opóźnienia poprzecznego i podłużnego. Zatrzymanie 
w czasie 50 ms od momentu zderzenia z barierą, powoduje 
opóźnienie około 10g, może to spowodować bardzo poważne 
obrażenia pasażerów. Laboratorium astronautyki w Stanach 
Zjednoczonych ustaliło, że granice dopuszczalnych opóźnień 
dla pasażerów bez pasów bezpieczeństwa/z pasami 
bezpieczeństwa, odpowiednio wynoszą [4]: 

 3g / 5g przy poprzecznym opóźnieniu; 
 5g / 10g przy podłużnym opóźnieniu; 
 6g / l2g przy całkowitym zatrzymaniu samochodu. 
Znaczne zmniejszenie opóźnienia, a więc i siły uderzenia, 

powstaje już wtedy, gdy bariera ma możliwość przemieszczenia 
się o 30 cm. Przemieszczenie bariery charakteryzuje jej strzałka 
ugięcia a tym samym określa ona jej sztywność. Jeżeli strzałka 
ugięcia osiąga 1,8 – 2 m, to bariera taka jest zaliczana do 
podatnych, jeżeli jest mniejsza niż 0,85 m mamy barierę 
wzmocnioną (o ograniczonej podatności). Bariera sztywna 
(niepodatna) to bariera, której strzałka ugięcia jest bliska zeru. 

Duże ugięcie powstające w wyniku najechania samochodu 
oznacza małą agresywność bariery, większą stateczność 
najeżdżającego na barierę pojazdu i w efekcie większe 
bezpieczeństwo użytkowników pojazdu. Prawidłowość taka 
potwierdza się jednak tylko w określonych sytuacjach, dlatego 
sztywność bariery powinna być zawsze dopasowana do 
aktualnych warunków ruchu. 

W celu zmiany sztywności i minimalizacji niebezpiecznych 
skutków zderzenia z barierą drogową można zastosować 
bariery podatne (na sprężystym podłożu) o dopasowanych do 
warunku ruchu charakterystykach sztywności. Charakterystyki 
sztywności powinny kształtować zmianę sztywności bariery a 
tym samym opóźnienie, które nie może przekroczyć wartości 
dopuszczalnej wynikającej z wskaźników ASI, PHD i THIV. 

Rozpatrzmy barierę o dużej długości. Na końcach 
utwierdzonych sztywnych belek pionowych zamocowane są 
sprężyny o sztywności ks a do nich długa belka podłużna  
o powierzchniowym momencie bezwładności przekroju Jz 
względem neutralnej osi z (rys. 1).  

Początek układu współrzędnych przyjmujemy w punkcie 
największego ugięcia bariery a zwroty osi x, y, z, jak na rys. 1. 
W punkcie tym przyłożona jest siła F powodująca największe 
obciążenie bariery przy zderzeniu przez pojazd samochodowy.  

 
 
 
 

                                                    y 
      ks 
Jz                                                                                               x 
                                      F      O 

                                               z      a 
 

Rys. 1. Schemat bariery ochronnej 
 

Obciążenie F poprzez belkę podłużną przenoszone jest na 
sprężyny o sztywności ks. Wielkość obciążenia przejmowanego 
przez sprężyny a tym samym i wielkość wywieranej przez nią 
reakcji, zależy od ugięcia y belki podłużnej w rozpatrywanym 
miejscu x (rys. 2). 
                                          y   x 
 
                                                               y 
                                                                                              x 
                                          F 
 
Rys. 2. Ugięcie belki podłużnej 
 

Reakcję wywieraną przez sprężynę znajdującą się  
w odległości x od początku układu współrzędnych, której ugięcie 
równe jest y, wyznaczymy znając dla tej sprężyny zależność 
między ugięciem i wywołującą go siłą.  

Dla sprężyny zależność ta jest równa: 

yksxF . (1) 

Znak minus we wzorze (1) oznacza, że reakcja wywierana przez  
sprężynę jest skierowana przeciwnie do ugięcia. Współczynnik 
sztywności ks może być stały dla sprężyn walcowych lub jego 
wielkość można kształtować poprzez funkcję y=f(x) ugięcia 
sprężyny. Dla sztywności ks=const zależność (1) jest liniowa, 
natomiast dla ks=f(y) zależność ta będzie zmienna i zależeć 
będzie od kształtu sprężyn. W pierwszej wersji rozpatruje się 
zależność liniową ugięcia sprężyn. 

Ze względu na małe rozstawienie sprężyn, w porównaniu do 
długości belki wzdłużnej, można przyjąć w przybliżeniu,  
że reakcja ta jest rozłożona równomiernie na całym odcinku 
belki podłużnej, zawartymi pomiędzy sąsiednimi sprężynami.  
Na jednostkę długości belki podłużnej, w odległości x od 
początku układu współrzędnych, będzie wówczas przypadała 
siła 

y
a

k

a

F
q sx

x
. (2) 

Przyjmujemy, że belka podłużna znajduje się na sprężystym 
podłożu o współczynniku sztywności 

a

k
k s , (3) 

Równanie różniczkowe linii ugięcia belki podłużnej jest 
wówczas następujące 
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Oznaczmy część drugiego czynnika w równaniu (5) przez 

z

s

z

4

JEa4

k

JE4

k
, (6) 

mamy wówczas 

0y4
dx

yd 4

4

4

. (7) 

Rozwiązanie ogólne tego równania ma postać 

)xsinCxcosC(e)xsinCxcosC(ey 43

x

21

x .(8) 

Stałe całkowania wyznaczymy ze znanych warunków 
brzegowych. 

Ponieważ czynnik e x rośnie nieograniczenie wraz ze 
wzrostem x, to aby y zostało ograniczone w miarę wzrostu x 
musi być C1=C2=0. Stałe C3 i C4 wyznaczymy z warunku 
pochodnej funkcji y=f(x).  

Styczna do linii ugięcia w miejscu obciążonym jest 
równoległa do osi x (rys. 2), stąd 

0
dx

dy

0x

, (9) 

Skąd, dalej otrzymamy 

CCC 43 , (10) 

a równanie (8) przyjmie postać 

)xsinxcos(Cey x . (11) 

Stałą C wyznaczymy rozpatrując siły wewnętrzne w belce  
w przekroju o współrzędnej x=0. Siła tnąca w środku 
geometrycznym przekroju jest równa T0 i na podstawie symetrii 
odkształceń możemy przyjąć, że rozkłada się po połowie na 
lewą i prawą cześć belki (rys. 3), skąd mamy 
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Rys. 3. Siły wewnętrzne w belce podłużnej 
 
Dodatni znak siły wynika z założonego układu współrzędnych x, y. 

Dla określania C poszukiwany warunek będzie następujący 
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Różniczkując trzykrotnie (11) względem x, dostaniemy 
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dla x=0 równanie różniczkowe (13) z uwzględnieniem (16) 
przyjmie postać 
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Równanie osi ugiętej belki podłużnej jest następujące 
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a największe ugięcie dla x=0 wynosi  
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Ze względu na wykorzystanie warunków symetrii zależność 
(19) jest słuszna tylko dla x 0. 

Największe obciążenie przenosi sprężyna znajdująca się  
w miejscu największego ugięcia belki podłużnej  
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Pozostałe sprężyny przenoszą obciążenia równe 
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Sztywność belki podłużnej kbp wyznaczymy z zależności 
(20) największego ugięcia ymax i siły F powodującej największe 
obciążenie bariery przy zderzeniu przez pojazd samochodowy 
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Belka podłużna przenosi obciążenie 
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Energia powstrzymywania przez barierę jest równa sumie 
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We wzorze (25) energia jest mnożona przez 2, ponieważ x 0 
i nie obejmuje ugięcia sprężyn o współrzędnych x ujemnych. 
Przechodząc do układu położenia sprężyn, współrzędna x będzie 
dyskretna i równa 

n.......,,2,1,0iaixi , (26) 

gdzie n jest liczbą ugiętych sprężyn liczonych po dodatniej stronie 
osi x. 

Uwzględniając w (25) zależność (26) energia 
powstrzymywania przez barierę jest równa 
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We wzorze (27) drugi czynnik został odjęty ponieważ dla 
sprężyny x0=0 energia zostałaby podwójnie policzona. 

Energia kinetyczna Ek uderzenia pojazdu samochodowego 
może posłużyć do obliczeń i kształtowania charakterystyk 
sztywnościowych oraz porównania wyników badań różnych barier 
i skutków uderzenia różnych samochodów 

2

k )sinV(m5,0E , (28) 

gdzie m jest masą pojazdu samochodowego, a V – prędkością 

uderzenia w barierę pod kątem . 
Analizując funkcjonowanie barier drogowych, za pracą [6] 

podano w Tablicy 3. przykładowe obliczenia wartości energii 
uderzenia samochodu, czyli wskaźnika IS (Impact Severity). 

Tablica 3. Przykładowe wartości energii uderzenia samochodu 
w barierę  

Samochód Kąt uderzenia 
[  0 ] 

Energia 
uderzenia [kJ] 

Masa 900 kg, 
v=100 km/h 

8 6,7 
16 26,4 
24 57,4 

Masa 1500 kg, 
V=110 km/h 

24 115,8 

 
Część energii uderzenia pochłaniana jest przez deformacje i 

ruch samochodu po odbiciu się pojazdu od bariery a część 
akumulowana jest w postaci energii powstrzymywania przez 
barierę wyrażoną zależnością (27).  

W zależności od rodzaju pojazdu samochodowego, jego 
konstrukcji, jego całkowitej masy, należy z energii uderzenia 
wydzielić część pochłanianą (akumulowaną) przez barierę. Z tej 
części energii akumulowanej przez barierę można określić siłę 
uderzenia F ze wzoru (27) zakładając pozostałe wielkości. Na 
podstawie drugiego prawa Newtona określić możemy opóźnienie 
PHD teoretycznej głowy, gdy znamy masę statystycznej 
teoretycznej głowy. Podbierając wielkości wchodzące we wzór 
(27), a w szczególności wartość współczynnika sztywności 
sprężyn ks możliwe jest uzyskanie opóźnienia PHD nie 
wywołującego dotkliwych urazów zdrowia, tj. znacznie mniejsze 
od 20g. Zaznaczyć należy, że dla wielkości fizycznych 
wchodzących w (27) należy sprawdzić pozostałe wielkości 
określone w normach badań zderzeniowych. 

 
4. Podsumowanie 

Na podstawie analizy czynników wpływających na 
uszczerbek zdrowia pasażerów samochodów w czasie trwania 

kolizji drogowej można stwierdzić, że stosując zawansowane 
techniki obliczeniowe możliwe jest zmniejszenie wielkości 
fizycznych oddziaływujących na organizm człowieka. Do tych 
niekorzystnych wielkości fizycznych zaliczyć możemy 
przyspieszenie (opóźnienie). Duże przyspieszenia 
(opóźnienia) powodują powstanie znacznych sił 
bezwładności organów wewnętrznych człowieka, które 
poprzez układ fizjologiczny oddziaływują na jego 
świadomość. Siły bezwładności powodują także urazy 
fizyczne w postaci pęknięć i zranień. Dlatego ważnym 
czynnikiem zmniejszającym możliwość urazów podczas 
kolizji jest minimalizacja przyspieszeń (opóźnień). 
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Shaping the characteristics of the vehicle restraint  

by road barriers fulfill the criteria of the impact tests 
The subject of the publication concerns the analysis of stages of 
vehicle body deformation in frontal collision for the characteristics of 
delay, speed and deformation of the vehicle. The course of the collision 
was divided into stages, whose boundaries are determined by the 
characteristic intervals.. In the work one of the physical factors 
(acceleration or delay), which influence significantly on the loss of the 
health of passengers vehicles, is considered. A method of reducing the 
level of acceleration is presented.  In the barriers with low system 
compliance is used an accumulating elastic energy system of the 
vehicle impact and thereby reduced acceleration (delay). In the 
presented method, the recommendations on the containment level 
barriers to meet the criteria of the impact tests are taken into account. 

Key words: crash tests, impact energy, road barriers, road 
restraint systems, characteristics of the vehicle restraint, ASI, 
THIV, PHD. 
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