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OS£ONY ENERGOCH£ONNE
(PODUSZKI ZDERZENIOWE)
U-15a

PrOWERk - ALPINA
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Os³ony energoch³onne PrOWERk - ALPINA s¹ nowoczesnymi i skutecznymi urz¹dzeniami bezpieczeñstwa
ruchu drogowego. Powsta³y one jako wyposa¿enie torów wyœcigów samochodowych Formu³y 1, gdzie
wykaza³y doskona³¹ skutecznoœæ. Sta³o siê to przyczyn¹ ich wprowadzenia do stosowania tak¿e na drogach
publicznych o du¿ym natê¿eniu ruchu.

Sprawdzianem przydatnoœci os³on energoch³onnych
PrOWERk-ALPINA s¹ tak¿e wyœcigi samochodowe, w tym
wyœcigi Formu³y 1, gdzie stanowi¹ one sta³e wyposa¿enie
trasy. Doœwiadczenia wykazuj¹ wysok¹ skutecznoœæ ich
dzia³ania.
Rozporz¹dzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z
dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr
43 z dnia 14 maja 1999 r, poz. 430) w § 134 ust.1 stanowi, ¿e
na drogach w miejscach szczególnie niebezpiecznych
stosuje siê os³ony energoch³onne.
Podstawowym zadaniem os³on energoch³onnych jest
przejêcie energii uderzenia przy najechaniu przez pojazd i w
wyniku czego, obni¿enie opóŸnieñ, dzia³aj¹cych wtedy na
kierowcê i pasa¿erów pojazdu do granicy zapewniaj¹cej im
mo¿liwoœæ prze¿ycia. Dotyczy to zw³aszcza najechañ na
obiekty i urz¹dzenia, znajduj¹ce siê na ostrzach odga³êzieñ
dróg ³¹cznikowych (w tym na wiaduktach) oraz na przyczó³ki i
podpory wiaduktów, portale tuneli, s³upy znaków drogowych
bramowych i wysiêgnikowych itp. S¹ one szczególnie
przydatne na odcinkach dróg, na których w nastêpstwie
warunków lokalnych ( ³uk drogi o ma³ym promieniu, ma³a
odleg³oœæ obiektu lub przeszkody od krawêdzi jezdni, czêste
mg³y lub oblodzenia nawierzchni itp.) wystêpuje du¿e
prawdopodobieñstwo najechania pojazdu na dany obiekt lub
przeszkodê. Stosowane s¹ one tak¿e jako skuteczne i
efektywne zabezpieczenie miejsc poboru op³at na
autostradach p³atnych.
Szersze wprowadzenie os³on energoch³onnych
PrOWERk - ALPINA do stosowania w Polsce wp³ynie na
zmniejszenie liczby i skutków wypadków drogowych.
Znacz¹ce jest, ¿e w wielu sytuacjach zmieniaj¹ one wypadek
drogowy z ofiarami w ludziach w kolizjê drogow¹, bez tych
ofiar. szczególnie s¹ one przydatne w miejscach, gdzie
obserwowane s¹ czêste najechania pojazdów na obiekty lub
przeszkody, znajduj¹ce siê obok jezdni, a na drogach
dwujezdniowych tak¿e na pasie dziel¹cym.
Os³ony energoch³onne PrOWERk - ALPINA wykaza³y
swoj¹ skutecznoœæ m.in. na autostradach i innych drogach o
du¿ym natê¿eniu ruchu i du¿ych prêdkoœciach pojazdów w
Austrii, gdzie stosuje siê je m.in. do zabezpieczenia s³upów
znaków drogowych na rozga³êzieniach dróg oraz
zabezpieczenia wjazdów do tuneli.
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Analizy wypadków drogowych wykaza³y celowoœæ wprowadzenia do stosowania trzech typów os³on
energoch³onnych PrOWERk - ALPINA. S¹ to os³ony typu F1 oraz T 800 i T 1000. Ka¿da z nich odznacza siê
nieco innymi cechami i ka¿da z nich zapewnia zmniejszenie liczby i skutków ka¿dej kolizji w miejscu, gdzie
zosta³a zabudowana.

Os³ona energoch³onna

PrOWERk - ALPINA typ F1
Os³ony energoch³onne PrOWERk - ALPINA typu F1
stosuje siê przed obiektami lub przeszkodami,
znajduj¹cymi siê obok jezdni w tym przed wjazdami do
tuneli, przyczó³kami wiaduktów itp, Mog¹ byæ tak¿e
stosowane jako koñcowa czêœæ zjazdów awaryjnych z
drogi (dróg bezpieczeñstwa) na obszarach górskich.
Uzasadnione jest równie¿ ich stosowanie przed miejscami
powa¿nych robót na drodze, zw³aszcza przy przebudowie
obiektów mostowych, wymagaj¹cej ca³kowitego lub
czêœciowego demonta¿u p³yty obiektu.

Os³ony energoch³onne

PrOWERk - ALPINA typu T 800 i T 1000
Os³ony energoch³onne PrOWERk - ALPINA typu T 800
oraz T 1000 (ró¿ni¹ siê one wysokoœci¹, a wiêc i
w³aœciwoœciami energoch³onnymi) stosuje siê w pierwszej
kolejnoœci do zabezpieczenia rozga³êzieñ drogi oraz
obiektów lub przeszkód, znajduj¹cych siê na tych
rozga³êzieniach jak np, mury oporowe na wiaduktach,
s³upy znaków bramowych i wysiêgnikowych, podpory
wiaduktów, czo³a drogowych barier ochronnych,
zw³aszcza dziel¹cych (szczególnie barier betonowych) itp.
Wspó³pracuj¹ one ze znajduj¹c¹ siê za nimi opor¹
betonow¹ lub krótkim odcinkiem barier betonowych,
pe³ni¹cych funkcjê tej opory (stosuje siê równie¿ opory
stalowe). S¹ one szczególnie przydatne na
rozga³êzieniach drogi, w tym na odga³êzieniach ³¹cznic na
wêz³ach, a tak¿e w miejscach gdzie droga jednojezdniowa
przechodzi w dwujezdniow¹ - zw³aszcza gdy na pocz¹tku
pasa dziel¹cego znajduje siê np. s³up du¿ego znaku
drogowego, podpora wiaduktu lub czo³o barier
ochronnych.

Podstawowe cechy os³on energoch³onnych PrOWERk - ALPINA, to:
- du¿a skutecznoœæ, umo¿liwiaj¹ca w praktycznie wszystkich przypadkach najechania przez pojazd znaczne ograniczenie
osobowych i technicznych skutków kolizji,
- krótki czas zabudowy i krótki czas naprawy po najechaniu przez pojazd,
- mo¿liwoœæ dokonania zabudowy i napraw bez u¿ycia specjalistycznego sprzêtu,
- pe³na integralnoœæ konstrukcyjna przy najechaniu przez pojazd nie od³¹czaj¹ siê ¿adne elementy, mog¹ce zagroziæ
innym u¿ytkownikom drogi,
- pe³na odpornoœæ na dzia³anie wp³ywów zewnêtrznych w tym wilgoc, temperatury, promieniowania UV,
- niewielki w porównaniu z innymi rodzajami podobnie skutecznych os³on energoch³onnych koszt os³ony oraz jej monta¿u
i utrzymania,
- mo¿liwoœæ stosowania jako zabezpieczenie przestawne np. w miejscach robót na drodze,
- estetyczny wygl¹d i brak agresywnoœci architektonicznej.

DANE TECHNICZNE I ZABUDOWA OS£ON ENERGOCH£ONNYCH

F 1
Os³ona typ F1 jest mocowana do pod³o¿a przy u¿yciu
odpowiednich kotew wklejanych, zaopatrzonych w
specjalne zaczepy. Do zaczepów tych przy pomocy taœm z
tworzyw syntetycznych mocowany jest blok os³ony. Ma³a
masa bloku i pozosta³ych elementów os³ony umo¿liwia jej
zabudowê bez u¿ycia jakiegokolwiek specjalistycznego
sprzêtu monta¿owego.

PAS
STABILIZUJ¥CY
OS£ONA

KOTWA
WKLEJANA

DANE OS£ONY
D£UGOŒÆ (G£ÊBOKOŒÆ)
SZEROKOŒÆ CZO£A
SZEROKOŒÆ TY£U
WYSOKOŒÆ CZO£A
WYSOKOŒÆ TY£U
MASA

BETONOWY
BLOK
WSPORCZY

T 800

1580 mm
2340 mm
2340 mm
1000 mm
1000 mm
180 kg

BARIERY
BETONOWE

OS£ONA

Blok os³ony jest mocowany do pod³o¿a przy u¿yciu
odpowiednich kotew wklejanych. W przypadku
os³on wolnostoj¹cych za os³on¹ znajduje siê opora
betonowa, krótki odcinek bariery betonowej lub
opora stalowa stanowi¹ca oparcie dla os³ony przy
najechaniu przez pojazd. Opory tej nie stosuje siê,
gdy os³ona jest ustawiona bezpoœrednio np.:
przed przyczó³kiem wiaduktu, czo³owym
odcinkiem betonowej bariery ochronnej, itp.

LINA
STABILIZUJ¥CA
KOTWA
WKLEJANA

DANE OS£ONY
D£UGOŒÆ (G£ÊBOKOŒÆ)
SZEROKOŒÆ CZO£A
SZEROKOŒÆ TY£U
WYSOKOŒÆ CZO£A
WYSOKOŒÆ TY£U
MASA

BETONOWY
BLOK
WSPORCZY

T 1000

2550 mm
1200 mm
1400 mm
880 mm
920 mm
120 kg

BARIERY
BETONOWE

OS£ONA

Blok os³ony jest mocowany do pod³o¿a przy
u¿yciu odpowiednich kotew wklejanych. W
przypadku os³on wolnostoj¹cych za os³on¹
znajduje siê opora betonowa, krótki odcinek
bariery betonowej lub opora stalowa
stanowi¹ca oparcie dla os³ony przy
najechaniu przez pojazd. Opory tej nie
stosuje siê, gdy os³ona jest ustawiona
bezpoœrednio np.: przed przyczó³kiem
wiaduktu, czo³owym odcinkiem betonowej
bariery ochronnej, itp.

DANE OS£ONY
LINA
STABILIZUJ¥CA
KOTWA
WKLEJANA

D£UGOŒÆ (G£ÊBOKOŒÆ) 4250 mm
SZEROKOŒÆ CZO£A
1200 mm
SZEROKOŒÆ TY£U
1400 mm
WYSOKOŒÆ CZO£A
880 mm
WYSOKOŒÆ TY£U
920 mm
MASA
220 kg

Wszystkie typy os³on dostarczane s¹ na miejsce roz³adunku wraz ze szczegó³owymi rysunkami, instrukcj¹ oraz ³¹cznikami
sp³aszczonymi ³¹cz¹cymi betonowe bloki wsporcze z prowadnic¹ stalowej bariery ochronnej.

WYNIKI BADAÑ (CRASH-TEST) OS£ON ENERGOCH£ONNYCH
PRZEPROWADZONYCH ZGODNIE Z NORM¥ PN-EN 1317

F1

Masa 900 kg
ASI 1,1
PHD 9,67 g
THIV 42,44 km/h
Klasa poziomu powstrzymywania B

T 800

Masa 900 kg
ASI 0,67
PHD 9,62 g
THIV 31,17 km/h
Klasa poziomu powstrzymywania A

T 1000

Masa pojazdu 1300 kg
ASI 0,68
PHD 9,62 g
THIV 29,92 km/h
Klasa poziomu powstrzymywania A

WSZYSTKIE OS£ONY ENERGOCH£ONNE PrOWERk - ALPINA
ZOSTA£Y PRZEBADANE ZGODNIE Z NORM¥ PN-EN 1317
I POSIADAJ¥ APROBATÊ TECHNICZN¥ IBDiM NR AT/2002-04-1321
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Przyk³adowy monta¿ os³ony energoch³onnej T 800 (Obwodnica Gdañska)
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Przyk³adowy monta¿ os³ony energoch³onnej T 1000 (Autostrada A1)
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WYŒCIGI FORMU£Y 1
MONTE CARLO 1997
Podczas wyœcigów Grand Prix w Monte Carlo w maju
1997 r. kierowca Johnny Herbert po utracie panowania
nad pojazdem uderzy³ czo³owo w os³onê PrOWERkALPINA typu F1 z prêdkoœci¹ ok. 170 km/h. W kolizji tej
kierowca nie odniós³ ¿adnych obra¿eñ.

OS£ONY ENERGOCH£ONNE F 1

Dane Techniczne:
K¹t uderzenia bolidu ok. 60°
Prêdkoœæ w momencie uderzenia:
170 km/h
Kierowca formu³y 1:
Johnny Herbert
Samochód:
Sauber Petronas
Rezultat zderzenia:
Kierowca nie odniós³ obra¿eñ
Uszkodzenia samochodu:
Pokazano na zdjêciu!
Uszkodzenia os³ony:
Pierwsza z trzech komór uszkodzona Komory
druga i trzecia - sprawne

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe
"PrOWERk" Sp. z o.o.
31-503 Kraków, ul. Lubicz 25
Tel./fax: (012) 422-33-36
Tel.:
(012) 619-75-41
Fax:
(012) 619-75-43
e-mail: info@prowerk.pl
www.prowerk.pl

