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CEL I PODSTAWOWE ZASADY 
STOSOWANIA OSŁON 
ENERGOCHŁONNYCH 

Podstawowe funkcje, zadania oraz 
rozwiązania techniczne osłon energo-
chłonnych zostały omówione szczegółowo 
w „Magazynie Autostrady” nr 4/2006 
w artykule pt.: „Drogowe osłony energo-
chłonne – rozwiązania techniczne”.

Osłony energochłonne są czynnymi 
urządzeniami bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego – tzn. urządzeniami, które podczas 
kolizji wchodzą w bezpośredni kontakt 
z najeżdżającym pojazdem. W odróżnieniu 
od stosowanych w podobnym celu barier 
ochronnych, które są urządzeniami linio-
wymi, są to urządzenia lokalne – punktowe. 
W przeciwieństwie do barier ochronnych 
nie wymagają one wiele miejsca do zabu-
dowy i mogą być ustawiane bezpośrednio 
przed osłanianym obiektem, urządzeniem 
lub przeszkodą znajdującą się obok jezdni 
w skrajni poziomej drogi lub na jej pasie 
dzielącym – najczęściej dotyczy to nastę-
pujących miejsc:
¶ ostrzy odgałęzień dróg łącznikowych 

– w szczególności miejsc na drogach 
szybkiego ruchu lub odcinków drogi, 
na których w następstwie warunków 

droga jednojezdniowa przechodzi 
w dwujezdniową; także znajdujących 
się w takich miejscach słupów latarń 
na pasie dzielącym oraz słupów dużych 
znaków drogowych, gdy ich usunięcie, 
przesunięcie lub zabezpieczenie w inny 
sposób nie jest możliwe.

Generalnie osłony energochłonne stosuje 
się, gdy obiekt lub przeszkoda, stanowiące 
zagrożenie dla użytkowników pojazdów 
samochodowych, nie mogą być usunięte, 
przesunięte lub wykonane jako łatwo 
zrywalne oraz gdy inne sposoby zabez-
pieczenia nie mogą być zastosowane lub 
z wysokim stopniem prawdopodobień-
stwa mogą być nieskuteczne lub mało 
skuteczne.

Osłony energochłonne stanowią wy-
soce skuteczną ochronę zdrowia i życia 
użytkowników pojazdów samochodowych 
– zwłaszcza w sytuacjach, gdy mogą one 
zamienić wypadek drogowy, a więc zdarze-
nie z ofiarami w zabitych i/lub rannych, 
w kolizję drogową – zdarzenie bez ofiar, 
lecz tylko z uszkodzeniami lub zniszcze-
niem pojazdu. 

Jest to szczególnie istotne, gdyż w więk-
szości działań podejmowanych w drogo-
wnictwie dla poprawy stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w Polsce większą uwagę 
kieruje się na przeciwdziałanie wypadkom 
drogowym, niż na przeciwdziałanie i niwe-
lację skutków tych wypadków.

Podstawą stosowania osłon energochłon-
nych w Polsce jest rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

lokalnych, np. bliskości dwóch węzłów 
lub daleko idących ograniczeń widocz-
ności drogi, a czasem także dużego 
natężenia ruchu drogowego – podjęcie 
decyzji o zjechaniu w drogę łącznikową 
następuje zbyt późno; próba wykonania 
zamierzonego manewru kończy się wte-
dy często na ostrzu odgałęzienia drogi 
łącznikowej;
¶ znaczącego ograniczenia skrajni 

poziomej jezdni (fot. 1), najczęściej 
z dwóch stron lub (rzadziej) z jednej 
strony; ograniczenie to spowodowane 
jest usytuowaniem w skrajni jezdni 
przyczółków wiaduktu kolejowego 
bądź innych obiektów lub przeszkód, 
z budynkami mieszkalnymi włącznie;
¶ podpór wiaduktów usytuowanych 

w bezpośredniej bliskości krawędzi 
jezdni – szczególnie na łukach drogi 
oraz na odcinkach, na których występują 
duże prędkości pojazdów (zwłaszcza 
przy dużym udziale dużych samocho-
dów ciężarowych w ruchu). Zabezpie-
czenie to jest szczególnie ważne przy 
wiaduktach kolejowych z podporami 
o średnicy 80-100 cm.
¶ odcinków czołowych (początkowych) 

barier ochronnych (fot. 2), zwłaszcza 
barier betonowych w miejscach, gdzie 

Marek Bujalski, „Profil” Sp. z o.o., Warszawa

Drogowe osłony 
energochłonne

Fot. 1. Wiadukt kolejowy ograniczający skrajnię poziomą usytuowany pod kątem ostrym w stosunku do osi 
drogi. Obiekt kwalifikujący się do zabudowy osłony energochłonnej – droga krajowa nr 14, m. Krępa

Fot. 2. Osłona energochłonna TAU–SNOLINE, zabezpieczająca czoło drogowej bariery betonowej
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nr 43 z 1999 r., poz. 430). W rozdziale 4, 
§ 131 tego rozporządzenia, z dodatkowym 
powołaniem na jego § 129, ust. 2 i 3 okre-
ślone są także ogólne zasady lokalizacji 
tych urządzeń na drodze.

Rozdział 4, § 131: 
1. W szczególnie niebezpiecznych miej-

scach na drodze powinno być przewi-
dziane miejsce na umieszczenie osłon 
energochłonnych.

2. Lico osłony energochłonnej w stosunku 
do krawędzi jezdni, pasa awaryjnego lub 
utwardzonego pobocza powinno znajdo-
wać się w odległości określonej dla barier 
ochronnych w § 129 ust. 2 i 3.

Rozdział 4, § 129, ust. 2 i 3:
2. Odległość lica prowadnicy stalowej 

bariery lub podstawy betonowej bariery 
pełnej powinna wynosić nie mniej niż:
1) 0,50 m – licząc od krawędzi pasa awa-

ryjnego lub utwardzonego pobocza,
2) 1,00 m – licząc od krawędzi pasa ruchu 

drogi klasy Z i dróg wyższych klas,
3) 0,75 m – licząc od krawędzi pasa 

ruchu drogi klasy L lub D.
3. Dopuszcza się odległość lica prowadnicy 

stalowej bariery lub podstawy betonowej 
bariery pełnej od krawędzi pasa ruchu 
0,5 m, jeżeli na krawędzi pasa ruchu 
znajduje się krawężnik o wysokości co 
najmniej 0,12 m.

Podstawowe wymagania techniczne 
dotyczące osłon energochłonnych i za-
bezpieczających określa załącznik nr 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegóło-
wych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (zał. do nr. 
220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.) 
pkt 7.2.

ZASADY STOSOWANIA I DOBORU 
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
OSŁON ENERGOCHŁONNYCH 

Wybór miejsca 
– sytuacje uzasadniające 
wykorzystanie osłon 
energochłonnych
Doświadczenie krajów o rozwiniętej 

motoryzacji i stosujących osłony energo-
chłonne wykazuje, że jednymi z miejsc, 

w których często następują najechania 
pojazdów na znajdujące się obok jezdni lub 
drogi obiekty lub przeszkody, są:
¶ przyczółki, podpory wiaduktów oraz 

portale wjazdowe do tuneli: 
– przyczółki i podpory wiaduktów, 

znajdujące się na zewnętrznej krawędzi 
łuków jezdni lub drogi,

– przyczółki i podpory wiaduktów na 
drogach o dużym natężeniu ruchu, 
znajdujące się na zakończeniu zani-
kającego pasa ruchu,

– przyczółki i podpory wiaduktów, 
znajdujące się na łukach drogi na 
pasie dzielącym, gdy ich odległość 
od zewnętrznej krawędzi najbliższego 
pasa ruchu jest mniejsza niż (w zależ-
ności od natężenia ruchu i warunków 
lokalnych) 1,5 m do 2,5 m,

– portale wjazdowe tuneli – zwłaszcza 
gdy znajdują się one na łukach;

¶ ostrza rozgałęzień dróg:
– przejście z odcinka drogi o jednej 

jezdni w obu kierunkach ruchu na 
odcinek dwujezdniowy – zwłaszcza 
na łukach drogi,

– ostrza rozgałęzień dróg na mostach, 
wiaduktach i w tunelach – zwłaszcza 
przy dużym natężeniu ruchu genero-
wanego przez obszar lub miejscowość, 
do której prowadzi dana łącznica,

– ostrza rozgałęzień dróg poza wiaduk-
tami, gdy znajdują się tam słupy lub 
podpory dużych znaków drogowych 
wysięgnikowych lub bramowych lub 
masztów oświetleniowych – zwłasz-
cza gdy odległość czasowa między 
uprzedzeniem o zjeździe z drogi 
a początkiem drogi łącznikowej jest 
mała – z uwagą jak wyżej; dotyczy to 
wyłącznie sytuacji, gdy słupów tych 
nie można usunąć lub przesunąć, 
a w przypadkach słupów znaków 
drogowych innych niż bramowe 
– wykonać jako łatwo zrywalne;

¶ przyczółki i podpory wiaduktów 
kolejowych: 
– przyczółki wiaduktów kolejowych 

i drogowych nad drogą, gdy zwężają 
one pobocza drogi, a tym bardziej 
jezdnię – zwłaszcza gdy znajdują 
się one na łukach lub załamaniach 
niwelety drogi; także podpory tych 
wiaduktów, gdy powodują one zwę-
żenie poboczy, a tym bardziej jezdni 
danej drogi,

– podpory wiaduktów kolejowych nad 
drogą, zwłaszcza wiaduktów w ciągu 
linii kolejowych o dużej prędkości 
pociągów – szczególnie gdy zastoso-
wano w nich słupy podporowe o śred-
nicy 0,8-1,0 m, a na drodze występuje 
intensywny i szybki ruch pojazdów 
użytkowych o dużej masie;

¶ inne obiekty: 
– punkty poboru opłat na autostradach 

i innych drogach oraz obiektach 
mostowych płatnych – gdy dojazd 
do miejsca poboru opłat następuje 
z dużą prędkością i występują lokalne 
zmniejszenia przyczepności kół do 
nawierzchni jezdni (lokalne zawilgo-
cenia, częste mgły itp.),

– zakończenia dróg bezpieczeństwa 
(escape roads), np. w terenie gó-
rzystym (na długich zjazdach), gdy 
długość odcinka wyhamowywania, 
w następstwie np. braku miejsca, jest 
mała – zwłaszcza na drogach o dużym 
ruchu samochodów użytkowych,

– wszelkiego rodzaju obiekty budowlane 
związane lub nie związane z drogą, 
gdy powodują one zwężenie poboczy 
drogi, a tym bardziej jezdni, zwłaszcza 
gdy znajdują się one na zewnętrznej 
stronie łuków drogi,

– w przypadku braku technicznych 
możliwości ustawienia drogowych 
barier ochronnych (np. brak miejsca 
lub konieczność zachowania istnieją-
cej zatoki) lub gdy analiza wykazuje, 
że bariery nie będą skuteczne.

Analiza miejsca 
i sposobu zabezpieczenia 
– rozwiązania dotyczące możliwości 
zabezpieczenia obiektu 
lub przeszkody 
Osłony energochłonne są urządzeniami 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, które 
wchodzą w bezpośredni kontakt z najeżdża-
jącym pojazdem, toteż muszą być one trak-
towane jako urządzenia wręcz ekstremalne, 
a nie jako urządzenia standardowe, przezna-
czone do powszechnego stosowania. Decyzja 
o ich zastosowaniu powinna być podjęta 
po uprzednim potraktowaniu osłon energo-
chłonnych jako zabezpieczenia i rozwiązania 
wyjątkowego – wręcz ostatecznego – w sytu-
acji, w której nie jest możliwe zastosowanie 
innych, łagodniejszych w swym działaniu, 
prostszych, a także tańszych działań. 
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Osłony energochłonne należy stosować 
w ostateczności, gdy zostaną wyczerpane 
wszystkie inne możliwości eliminacji czy 
tez zabezpieczenia przeszkody, a każdy 
przypadek należy rozpatrzyć indywi-
dualnie.

Możliwości zabezpieczenia obiektu 
lub przeszkody
– rozwiązania techniczne
¶ Zabezpieczenie przeszkody (słup la-

tarni) znajdującej się na ostrzu od-
gałęzienia drogi łącznikowej (rys. 1a) 

– jest to dość typowa i częsta sytuacja 
– w celu zapewnienia prawidłowego 
oświetlenia miejsca odgałęzienia drogi 
łącznikowej ustawiony jest słup latarni 
na samym jego ostrzu. Pożądanymi 
rozwiązaniami w tym przypadku są: 
– usunięcie słupa latarni z ostrza od-

gałęzienia lub przestawienie go na 
wewnętrzną stronę łuku drogi łącz-
nikowej i zastąpienie go konstrukcją 
wysięgnikową (rys. 1b),

– usunięcie słupa latarni z ostrza odga-
łęzienia lub zastąpienie go konstrukcją 
podwieszaną (rys. 1c),

– w ostateczności – zabezpieczenie 
przeszkody od strony najazdu osłoną 
energochłonną i od strony bocznej 
barierą ochronną (rys. 1d).

¶ Zabezpieczenie obiektu lub budowli 
(przyczółka wiaduktu) ograniczającej 
skrajnię poziomą (rys. 2a) – sytuacja 
występująca przy wiaduktach, najczęściej 
kolejowych, które ustawione są pod 
kątem ostrym w stosunku do osi drogi. 
W tym przypadku proponuje się dwie 
możliwości zabezpieczenia przyczółka 
– pamiętając, by osłona energochłonna 
nie ograniczała dodatkowo zawężonej 
już poziomej skrajni drogi:
– zabezpieczenie przeszkody od strony 

najazdu osłoną energochłonną – celo-
we jest dobranie takiego typu osłony, 
która nie powodowałaby zbyt dużego 
wydłużenia zawężenia skrajni poziomej 
– zabezpieczenie punktowe (rys. 2b),

– zabezpieczenie przeszkody na całej jej 
długości barierą ochronną – zabezpie-
czenie liniowe (rys. 2c).

¶ Zabezpieczenie podpór wiaduktu 
(rys. 3a) – sytuacja ta występuje najczę-
ściej, gdy odległość pomiędzy krawędzią 
jezdni a podporami wiaduktu jest niewy-
starczająca do zapewnienia należytego 
poziomu bezpieczeństwa.
W przypadku wąskiego pasa dzielącego 
i podpór o średnicy 80-100 cm, gdy barie-
ra betonowa przylega z jednej i z drugiej 
strony do podpory wiaduktu, celowe jest 
wypełnienie szczeliny pomiędzy nimi kru-
szywem lub innym sypkim materiałem. 
Typowe zabezpieczenia przeszkody to:
– zabezpieczenie przeszkody od strony 

najazdu osłoną energochłonną i od 
strony bocznej barierą ochronną 
(rys. 3b),

Rys. 4. Zabezpieczenie przeszkody (słup latarni) znajdującej się na początku pasa dzielącego – możliwości techniczne

Rys. 1. Zabezpieczenie przeszkody (słup latarni) znajdującej się na ostrzu odgałęzienia drogi łącznikowej – możliwości techniczne

Rys. 2. Zabezpieczenie obiektu lub budynku ograniczającej skrajnię poziomą – możliwości techniczne

Rys. 3. Zabezpieczenie podpór wiaduktu – możliwości techniczne
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– zabezpieczenie podpór wiaduktu 
barierą ochronną (rys. 3c).

¶ Zabezpieczenie przeszkody (latarni 
oświetleniowej) znajdującej się na 
początku pasa dzielącego (rys. 4a) 
– sytuacja ta ma miejsce najczęściej tam, 
gdzie w celu zapewnienia maksymalnego 
źródła światła dla oświetlenia dwóch 
przeciwległych jezdni oraz początku pasa 
rozdziału jest ustawiony słup latarni. Ten 
schemat zabezpieczenia, ze względu na 
możliwość wykorzystania dodatkowych 
metod fizycznego oddziaływania na 
kierowcę, związanych z dudnieniem 
(wibracjami) zawieszenia pojazdu – stwa-
rza możliwość całkowitego wykluczenia 
zastosowania osłony energochłonnej na 
początku pasa rozdziału dwóch jezdni 
poprzez: 
– usunięcie przeszkody (słup latarni) 

z początku pasa dzielącego i zabezpie-
czenie części najazdowej powierzchnią 
sygnalizującą: żłobkowaną, brukiem 
lub inną (rys. 4b),

– przesunięcie słupa latarni z początku 
pasa dzielącego na zewnętrzną kra-
wędź jezdni (z zastosowaniem dwu-
stronnego oświetlenia) oraz zabezpie-
czenie części najazdowej powierzchnią 
sygnalizującą: żłobkowaną, brukiem 
lub inną (rys. 4c),

– przesunięcie słupa latarni z początku 
pasa dzielącego na zewnętrzną kra-
wędź jezdni (z zastosowaniem kon-
strukcji podwieszanej) oraz zabezpie-
czenie części najazdowej powierzchnią 
sygnalizującą: żłobkowaną, brukiem 
lub inną (rys. 4d). 

¶ Zabezpieczenie odcinka bariery 
ochronnej znajdującej się na po-
czątku pasa dzielącego – sytuacja ta 
dotyczy przeważnie drogowych barier 
betonowych, gdy nie ma wystarczająco 
dużo miejsca na zastosowanie odcinka 

początkowego lub z innych przyczyn 
technicznych (celowe jest zastąpienie go 
osłoną energochłonną).
W sytuacjach, gdy do osłony czoła 

bariery ochronnej zastosowano osłonę 
energochłonną, pożądane jest, by od 
strony kierunku ruchu dodatkowo zabez-
pieczyć część najazdową powierzchnią 
sygnalizującą.

Dobór rodzaju 
osłony energochłonnej 
oraz jej parametrów technicznych 
Podstawowym rodzajem osłon ener-

gochłonnych są osłony powstrzymujące, 
których sposób działania polega na za-
trzymaniu najeżdżającego pojazdu. Są one 
przewidziane do przejęcia siły uderzenia 
o kierunku zgodnym lub zbliżonym z jej 
osią, występującej, gdy pojazd najeżdża na 
osłonę od jej strony czołowej. Do osłon 
takich stosowane jest określenie „niena-
kierowujące” – powstrzymujące.

W przypadkach, gdy długość osłony 
energochłonnej jest większa od 6,5-7,0 m, 
a jej usytuowanie równolegle lub ukośnie 
do występującego kierunku ruchu pojaz-
dów zapewnia przejęcie siły – kierowanej 
stycznie do podłużnej jej osi – jaką osłonę 
nazywamy „nakierowującą”. Zadaniem jej 
nie jest utrzymanie, lecz wyprowadzenie 
najeżdżającego pojazdu, podobnie jak ma 
to miejsce w przypadku barier ochronnych. 
Taki rodzaj osłon energochłonnych wystę-
puje bardzo rzadko. 

W praktyce drogowej występują również 
osłony energochłonne o podwójnym 
działaniu, tzw. osłony „powstrzymująco-
-nakierowujące”.

Podstawą dopuszczenia osłon ener-
gochłonnych do stosowania w praktyce 
drogowej – podobnie jak w przypadku 
innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz innych wyrobów budow-

lanych stosowanych w budownictwie ko-
munikacyjnym – są aprobaty techniczne 
wydawane przez Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów w Warszawie.

Wnioski o wydanie odpowiedniej apro-
baty technicznej są składane w IBDiM 
bezpośrednio przez producentów danych 
urządzeń – wg ustalonego wzoru.

Dopuszczone do stosowania osło-
ny energochłonne muszą wykazywać 
pozytywne wyniki badań co najmniej 
w zakresie następujących prób zgodnych 
z EN 1317-3 Road restraint systems 
– Part 3: Performance classes, impact test 
acceptance criteria and test methods for 
crash cushions: dla osłon energochłon-
nych ustawianych przed obiektami 
lub przeszkodami o szerokości nie 
większej niż szerokość osłony (osłony 
punktowe):
• TC 1.1.50 (masa pojazdu 900 kg, naje-

chanie prostopadłe czołowe z prędkością 
50 km/h),

• TC 1.1.80 (masa pojazdu 900 kg, naje-
chanie prostopadłe czołowe z prędkością 
80 km/h),

• TC 1.2.80 (masa pojazdu 1300 kg, naje-
chanie prostopadłe czołowe z prędkością 
80 km/h),

• TC 2.1.80 (masa pojazdu 900 kg, 
najechanie prostopadłe czołowe z prze-
sunięciem o 1/4 szerokości pojazdu; 
prędkość 80 km/h),

• TC 3.2.80 (masa pojazdu 1300 kg, naje-
chanie czołowe pod kątem 15°, prędkość 
80 km/h). 
Celowe jest, by wymagane minimalne 

właściwości w zakresie poziomu intensyw-
ności uderzenia (Impact severity level), wy-
miarów strefy nakierowywania (Redirection 
zone) oraz przemieszczenia poprzecznego 
trwałego (Permanent lateral displacement), 
utrzymane były co najmniej na poziome 
danych zawartych w tabeli 1.

Rodzaj osłony 
energochłonnej

Wymagane 
próby 
wg EN 
1317-3

Klasyfikacja
 wg poziomu

intensywności uderzenia
(Impact severity level)

Klasyfikacja
wg wymiarów strefy 

nakierowywania 
(Redirection zone) 

Klasyfikacja wg przemieszczenia 
poprzecznego trwałego 

(Permanent lateral displacement)

1 2 3 4 5

punktowa

TC 1.1.50 A Z1 D1

TC 1.1.80 A Z1 D1

TC 1.2.80 A Z1 D1

TC 2.1.80 A Z1 D1

TC 3.2.80 A Z1 D1
Tab. 1. Wymagania podstawowe dla osłon energochłonnych proponowane do wprowadzenia w polskiej praktyce drogowej – wartości wskaźników wg EN 1317-3
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BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Pożądane jest, by osłony energochłonne 
posiadały następujące badania techniczne 
i atesty dopuszczenia do stosowania:
– pozytywne wyniki badań co najmniej 

w zakresie prób zderzeniowych przyję-
tych dla warunków polskich zgodnych 
z EN 1317-3 i jej tłumaczeniem PN-EN 
1317-3:2003;

– zgodność z polskimi normami w za-
kresie: właściwości materiałowych, 
korozyjnych oraz w przypadku tworzyw 
sztucznych – starzeniowych i odporno-
ści na działanie UV;

– atesty (dopuszczenia do stosowania, 
aprobatę techniczną itp.) wydane przez 
odpowiednie, upoważnione do tego 
jednostki  na terenie Polski.

POŁĄCZENIE I ZABEZPIECZENIA 
OSŁONY ENERGOCHŁONNEJ 
Z URZĄDZENIAMI 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
LUB INNYMI OBIEKTAMI 

Podstawowym problemem podczas 
montażu osłon energochłonnych jest to, 
by zapewnić im ciągłość z istniejącymi 
już urządzeniami bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Nie mogą swym kształtem, 
budową, a także sposobem połączenia 

z obiektem lub istnieją-
cymi już urządzeniami 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego stwarzać do-
datkowego zagrożenia. 
Jeżeli kontynuacją za-
bezpieczenia przeszkody 
jest bariera ochronna 
– należy pamiętać o za-
chowaniu odpowiedniej 
sztywności i długości 
odcinka przejściowego 

bariery ochronnej; pożądane jest, by było 
zachowane łagodne przejście ze sztywności 
drogowej bariery ochronnej na sztywność 
ściany bocznej osłony energochłonnej. Nie 
powinno się ustawiać osłon energochłon-
nych w rozłączeniu z barierą ochronną 
– powinny tworzyć jeden ciąg.

W praktyce drogowej istnieją różne 
sposoby połączenia osłony energochłon-
nej z barierami drogowymi lub obiektami 
– uzależnione jest to przede wszystkim 
od rodzaju i typu osłony energochłon-
nej. Najczęściej spotykanymi sposobami 
połączenia są:
– wzmocnione prowadnice stalowe barier 

ochronnych (fot. 3);
– łączniki o profilach dostosowanych do 

osłony energochłonnej i innego urządze-
nia BRD lub istniejącej budowli;

– płyty stalowe o odpowiedniej sztywno-
ści wypełniające lukę pomiędzy osłoną 
energochłonną a istniejącą budowlą;

– zakończenia osłony energochłonnej 
dostosowane do kształtu zarysu ściany 
bocznej bariery betonowej czy prowad-
nicy bariery ochronnej stalowej.
W praktyce drogowej częstym przy-

padkiem przy stosowaniu osłon energo-
chłonnych jest ustawienie takiej osłony 
jako oddzielnego systemu zabezpieczenia 

Fot. 3. Połączenie osłony energochłonnej z barierą betonową z użyciem wzmocnionych odcinków 
prowadnicy stalowych barier ochronnych

– wymaga to zachowania szczególnych 
zasad bezpieczeństwa i dostosowania typu 
osłony energochłonnej. Ç
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