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Bezpieczeństwo bierne
w komunikacji tramwajowej 
Na całym świecie przedsiębiorstwa zajmujące się trans-
portem publicznym, wybierając nowy tabor do swoich  
linii tramwajowych lub kolejowych zwracają uwagę na 
parametry techniczne: prędkość, liczbę pasażerów, osz
czędne, ekologiczne silniki i wiele innych wskaźników 
eksploatacyjnych. Ważny jest także coraz częściej orygi-
nalny wygląd (design) pojazdu, ale wszyscy w swoich  
wymaganiach na pierwszym miejscu powinni stawiać  
rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Dotyczy to 
bezpieczeństwa przewożonych pasażerów, towarów, jak 
i samego pojazdu. Poziom bezpieczeństwa składów pasa-
żerskich reguluje europejska norma EN15227 i jej speł-
nienie powinno być dla projektantów jednym z najważ-
niejszych i podstawowych kryteriów.

 
Każdy z nas, korzystający z komunikacji publicznej, pociągu lub 
tramwaju, wie jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa podczas 
podróży. Stąd też przedsiębiorstwa tramwajowe wymagania zwią-
zane z bezpieczeństwem powinny stawiać na pierwszym miejscu 
i takie też oczekiwania powinny kierować w stronę konstruktorów 
i producentów pojazdów. Konieczne jest podjęcie wszelkich 
możliwych działań, by podróż tramwajem była i komfortowa 
i bezpieczna. Mowa nie tylko o odpowiednim wyposażeniu wnę-
trza wagonów, ale również o jego zabezpieczeniu na wypadek ko-
lizji. Dobrym przykładem wychodzenia naprzeciw wysokim wy-
mogom bezpieczeństwa biernego w transporcie tramwajowym są 
systemy Crash, zaprojektowane, skonstruowane i wyprodukowane 
w firmie Axtone. 

Technologia Crash polega na kontrolowanym przejmowaniu 
i pochłaniania bardzo dużej energii zderzenia w warunkach wy-
padkowych. Innymi słowy: olbrzymią energię, która wytwarzana 
jest podczas zderzenia, pochłonąć mają elementy pojazdu, za-
bezpieczając pasażerów przed skutkami wypadku. Opatentowana 
przez firmę Axtone technologia skrawania, to sprawdzona do-
świadczalnie metoda stosowana w systemach Crash.

Technologia skrawania polega na trwałej deformacji plastycz-
nej strugi metalu wykrawanego z zewnętrznej powierzchni korpu-
su zderzaka. Podczas zderzenia, zewnętrzna powierzchnia pochwy 
zderzaka jest skrawana przez noże skrawające. Niezawodność 
działania urządzeń opartych na tej technologii została poparta 
setkami testów rzeczywistych przeprowadzonych w certyfikowa-
nych jednostkach badawczych takich jak IK Warszawa, TÜV SÜD 
Gorlitz oraz na stanowiskach badawczych firmy Bombardier czy 
też Alstom.

Dynamicznie rozwijający się na całym świecie rynek tramwa-
jowy powoduje coraz większe zainteresowanie polską, niezawod-
ną i opatentowaną technologią przeznaczoną między innymi dla 
pojazdów tramwajowych. A znaczącą przewagą polskich kon-
struktorów jest to, że oferują nie tylko elementy Crash, ale całe 
systemy stanowiące kompleksowe, bierne zabezpieczenie pojaz-
du. Polscy specjaliści, we współpracy z producentami taboru, 
proponują rozwiązania dostosowane dla danego pojazdu, speł-
niające kryteria zgodne z wymaganiami konkretnego klienta, 
a także zgodne z przepisami. 

Polska, Niemcy, Ukraina, Węgry, Turcja, Chiny – to rynki, na 
których spotkać można elementy i systemy Crash do tramwajów, 
oparte na nowatorskiej technologii stosowanej w Axtone. Wkrótce 
podobne systemy będzie można spotkać także w innych krajach, 
w których projekty są obecnie w trakcie realizacji. 

Z rozwiązaniami Crash, i nie tylko, będzie można zapoznać się na tegorocznych targach TRAKO 2013 
na stoisku C10, hala C


