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BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Z trzech podstawowych rodzajów drogowych barier ochronnych, 
a więc barier stalowych, betonowych i linowych, wzajemnie się 
uzupełniających w stosowaniu na drogach, przedstawiamy kolej-
ne: bariery linowe.

Drogowe bariery ochronne linowe, podobnie jak inne rodzaje 
barier ochronnych, są stosowane w miejscach, gdzie przejechanie 
pojazdu przez pas dzielący lub poza krawędź drogi zagraża bez-
pieczeństwu kierowcy lub pasażerów albo bezpieczeństwu innych 
użytkowników drogi. Są to konstrukcje korzystne pod względem 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż w odróżnieniu od innych 
rodzajów barier, w tym barier stalowych i betonowych, z zasady 
przy kolizji zapewniają one małe opóźnienia poprzeczne i po-
dłużne oddziałujące na załogę pojazdu. Opóźnienia te są z zasady 
znacznie mniejsze niż w innych rodzajach barier, a więc następstwa 
kolizji są również z zasady wyraźnie mniejsze. Obrażenia kierowcy 
i/lub pasażerów, jeżeli w ogóle występują, są przy najechaniach 
na bariery linowe (w porównaniu z innymi rodzajami barier) naj-
mniejsze. Mniejsze są także uszkodzenia pojazdu. 

Podkreśla się, że cechy i właściwości barier linowych powo-
dują, że udział kolizji ze skutkami lekkimi, w których nie wy-
stępują obrażenia kierowcy i pasażerów, zaś pojazd często może 
kontynuować jazdę, przy najechaniach na te bariery jest znacz-
nie wyższy niż w przypadku barier stalowych lub betonowych. 
Równocześnie bariery linowe skutecznie utrzymują i prawidłowo 
wyprowadzają najeżdżający pojazd na kierunek bliski lub zbież-
ny z linią bariery. Praktyka wykazała, że ma to miejsce zarówno 
przy najechaniu przez samochody osobowe, jak i samochody 
użytkowe, także te o dużej masie. Stąd bariery linowe o należytej 
technicznie i sprawdzonej doświadczalnie konstrukcji uznawane 
są za rozwiązanie wysoce korzystne pod względem bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.

Bariery linowe były stosowane na drogach w USA już od 
1910 roku, z tym że wtedy pełniły one funkcje zabezpieczenia 
krawędzi drogi na urwiskach i wysokich nasypach. Ich znaczenie 
jako urządzenia bezpieczeństwa ruchu, a zwłaszcza jako urządze-
nia liniowego, bezpiecznie wyprowadzającego pojazd, który na 
nie najeżdża, dostrzeżono już w latach 1920-1930, wcześniej niż 
w przypadku barier stalowych, i wtedy były one poddane pierw-
szym badaniom zderzeniowym. 

Interesujące jest to, że bariery te, do których raczej należy sto-
sować nazwę poręczy, jako zabezpieczenie krawędzi dróg na wy-
sokich nasypach, a także na urwiskach były stosowane aż do lat 
pięćdziesiątych w sporej liczbie krajów Europy, w tym w krajach 
byłego cesarstwa austriackiego, m.in. w Czechach (w tym w ostat-
nim dziesięcioleciu niemal wyłącznie na drogach niskich katego-
rii). Liny były najczęściej prowadzone (zwykle w liczbie dwóch, 
rzadziej trzech) na słupkach, najczęściej betonowych. Czasem 
stosowano również słupki drewniane i stalowe, a także np. formo-
wane z granitu. Niekiedy, choć dużo rzadziej, stosowano również 
poręcze jednolinowe.

W latach pięćdziesiątych poddano badaniom, a następnie w kil-
ku krajach zastosowano bariery linowe z prowadnicą w formie 
dwóch lin prowadzonych równolegle, bezpośrednio przy sobie. 
Znajdowały się one na wysokości 0,635 m lub 0,68 m. Korzyst-
ne wyniki poligonowych badań zderzeniowych i niezłe pierwsze 
doświadczenia praktyczne spowodowały, że bariery te dość po-
wszechnie stosowano m.in. w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Oka-
zało się jednak, że konstrukcja ta w niektórych warunkach, w tym 
np. przy najechaniu przez mały samochód osobowy, a zwłaszcza 
samochód sportowy o nisko umieszczonej i pochylonej ku przo-
dowi masce silnika, mogła prowadzić do bardzo poważnych skut-
ków. Liny dostawały się na maskę silnika, zatrzymując się (lub 
nie) dopiero na słupku szyby przedniej. Dlatego też praktycznie 
zaniechano stosowania barier o tej konstrukcji.

Kolejny, już bezpieczniejszy system barier linowych, w którym 
dwie lub trzy liny były podtrzymywane przez łatwo odkształcalne 
słupki, został opracowany w USA na początku lat sześćdziesiątych. 
Były to bariery o dwóch równoległych linach o średnicy ¾ cala 
(∅ 19 mm), prowadzonych na wysokości 0,685-0,711 m. Były to 
także bariery o trzech umieszczonych pionowo nad sobą linach 
(∅ 19 mm), z których górna znajdowała się na wysokości 0,711 
m, zaś dolna o 203 mm niżej. Obok słupków z lekkich kształtow-
ników stalowych stosowano słupki drewniane.

W nieco innym kierunku poszła administracja drogowa w Ja-
ponii. Wprowadzono tam bariery o czterech umieszczonych nad 
sobą linach. Za względu na ich konstrukcję i właściwości uznać je 
należy za bariery typu ciężkiego, były one bowiem w stanie utrzy-
mać i wyprowadzić także samochody użytkowe o dużej masie. 

Leszek Mikołajków, Profil Sp. z o.o., Warszawa
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Fot. 1. Bariery linowe (dwa niezależne ciągi) na pasie dzielącym drogi
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Liny osadzone były na słupkach stalowych przy użyciu stalowych, 
podatnych wysięgników przestrzennych. Górna lina znajdowała 
się na wysokości 0,66 m, dolna – 0,335 m. Odległość między li-
nami i słupkiem wynosiła ok. 150 mm, co zapewniało korzystne 
warunki kolizji, przede wszystkim zmniejszało możliwość zacze-
piania nadwozia pojazdu o krawędzie słupków bariery.

Pierwsze systemy europejskich barier ochronnych linowych ba-
dane m.in. w TRRL w Crowthorne (Wlk. Brytania) i wprowadza-
ne do praktyki drogowej były zbliżone do barier amerykańskich. 
Następnie kraje europejskie, m.in. w następstwie różnic w parku 
samochodów osobowych, poszły własną drogą. Nowe konstruk-
cje i systemy barier linowych opracowano i wprowadzono do 
stosowania w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W na-
stępnych latach były one systematycznie rozwijane i ulepszane. 
Wynikiem tych procesów były konstrukcje barier linowych sto-
sowane obecnie. Mimo częściowo odmiennych cech bariery te 
w gruncie rzeczy są do siebie bardzo podobne. W porównaniu 
z dawniej stosowanymi barierami jedno-, a także dwulinowymi, 
o dwóch równolegle przy sobie prowadzonych linach, są one zde-
cydowanie skuteczniejsze i bezpieczniejsze.

Doświadczenie wykazuje, że bariery ochronne linowe to kon-
strukcja mało kosztowna oraz łatwa do budowy, utrzymania i na-
prawy. Są one szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy koniecz-
ne jest szybka zabudowa barier, np. dzielących, na wybranym 
odcinku drogi, a także np. zapewnienie możliwości szybkiego 
demontażu i następnie równie szybkiego montażu barier dzielą-
cych, a czasem także skrajnych, np. na odcinkach lotniskowych 
w ciągu dróg. Są one także szczególnie przydatne do zamknięcia 
przejazdów awaryjnych lub roboczych przez pas dzielący na dro-
gach dwujezdniowych. 

Z innych korzystnych cech warto dodać, że nie wpływają one 
w żadnym stopniu na osadzanie się śniegu, co w niektórych wa-
runkach może mieć istotne znaczenie. Nie utrudniają również 
usuwania śniegu z drogi. Ponadto w niewielkim tylko stopniu 
ograniczają widoczność z drogi.

Kolejny raz należy jednak podkreślić, iż podobnie jak każdy 
z pozostałych dwóch rodzajów barier ochronnych, którymi są 
bariery stalowe i bariery betonowe, także bariery linowe nie są 
urządzeniem uniwersalnym, lecz rozwiązaniem komplementarnym 

do pozostałych rodzajów barier. Są więc sytuacje, w których są 
one rozwiązaniem korzystniejszym, lecz są również przypadki, 
kiedy ich zastosowanie jest niecelowe. Ma to m.in. miejsce, gdy 
pole odkształceń bariery jest ograniczone, a więc np. gdy w ma-
łej odległości za barierą znajdują się obiekty lub przeszkody stałe 
w postaci przyczółków lub podpór wiaduktów albo podpór bra-
mowych znaków drogowych. Konieczne jest odpowiednie uwzględ-
nienie tego faktu przy projektowaniu barier ochronnych, zresztą 
nie tylko barier linowych.

Szczególnego zaznaczenia wymaga fakt, że bariery linowe 
wbrew przekonaniom nie są barierami sprężystymi. Ich 
konstrukcja i właściwości są bowiem tak dobrane, by po prze-
kroczeniu wyznaczonego obciążenia zaczepy końców liny ulega-
ły zerwaniu i lina, określając to w dużym uproszczeniu, ulegała 
odpowiedniemu poluzowaniu, proporcjonalnie do siły uderzenia. 
Wyklucza to sprężyste odrzucenie pojazdu, a więc sytuację, która 
może być bardzo niebezpieczna dla innych użytkowników drogi, 
np. pojazdów jadących obok lub z tyłu.

W pierwszych latach użytkowania barier linowych stosowano 
liny zamocowane w sposób statyczny, bez jakiegokolwiek naciągu 
wstępnego. Już pierwsze badania poligonowe, a w późniejszych 
latach doświadczenia praktyczne wykazały jednak, że bariera taka 
jest mało skuteczna. Stąd obecnie stosuje się niemal wyłącznie 
konstrukcje, w których każda z lin jest wstępnie naprężana. Na-
prężania tego dokonuje się już przy montażu barier, przy czym 
wielkość siły naprężającej zależy każdorazowo od temperatury, 
w jakiej znajduje się lina. Następnie naprężenie to jest zwykle 
okresowo sprawdzane. To wstępne naprężanie liny powoduje, że 
w stosowaniu tych barier obowiązują pewne ograniczenia, m.in. 
nie stosuje się ich na wklęsłych łukach pionowych drogi, gdy pro-
mień łuku jest mniejszy od wartości granicznej określonej przez 
konstruktorów. 

Wiodącą cechą współczesnych barier linowych jest to, że są 
w nich stosowane łatwo odkształcalne i w gruncie rzeczy dość 
wiotkie słupki. Wobec tego przy najechaniu przez pojazd słup-
ki łatwo ulegają odgięciu do powierzchni terenu, nie powodu-
jąc znaczniejszych uszkodzeń pojazdu czy (nawet w przypadku 
małych samochodów osobowych) znaczniejszego opóźnienia 
ruchu pojazdu. Liny zwykle już w pierwszej fazie kolizji żłobią 

Fot. 2. Zachowanie się bariery linowej SAFEROAD przy najechaniu przez samochód osobowy Fot. 3. Bariery linowe (ani skrajne, ani dzielące) nie wpływają na osadzanie się śniegu i nie 
stanowią istotnego utrudnienia w usuwaniu go z jezdni
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w nadwoziu pojazdu dość głębokie szczeliny lub np. w niektórych 
samochodach ciężarowych i ciągnikach siodłowych wciskają się 
w przestrzeń między przednim kołem a kabiną kierowcy. Utrzy-
muje to liny na pożądanej wysokości i nie dopuszcza, by odgię-
ły się one do dołu. Uniemożliwia to przekroczenie linii bariery 
przez najeżdżający pojazd.

W najczęściej obecnie stosowanych konstrukcjach barier lino-
wych skrajnych i dzielących prowadnicę stanowią trzy lub cztery 
liny stalowe ∅ 19 mm, zwykle o trzech lub czterech splotach. 
Minimalna wytrzymałość liny na rozciąganie wynosi zwykle 160-
-170 kN. Każda z lin jest wstępnie naprężana przy montażu ba-
riery, przy czym wielkość siły naprężającej zależy od temperatu-
ry liny. Wysokości montażu lin, licząc od nawierzchni pobocza 
lub pasa dzielącego albo powierzchni terenu (mierzone w osi 
każdej liny), wynoszą przykładowo: w barierach o trzech linach 
– 480 mm, 575 mm i 670 mm, w barierach o czterech linach 
– 480 mm, 560 mm, 640 mm i 720 mm. 

W wykonaniu podstawowym (proste odcinki bariery w terenie 
płaskim) słupki bariery w zależności od wymaganego poziomu 
powstrzymywania i szerokości obszaru roboczego ustawiane są naj-
częściej w odległościach (rozstawie słupków) od 1,0 m do 3,0 m od 
siebie. Słupki mogą być zagłębione bezpośrednio w gruncie albo 
osadzone w kotwach betonowych, prefabrykowanych albo wyko-
nanych na miejscu. Na obiektach mostowych stosuje się zwykle 
słupki z podstawą płytową w rozstawie 1,0 m lub 1,5 m. 

Bariery linowe mogą być stosowane także na łukach poziomych 
drogi, z tym że w większości konstrukcji, gdy promień łuku jest 
mniejszy od 300 m, odległości między słupkami muszą być wtedy 
odpowiednio zmniejszone. Przykładowo: gdy promień łuku jest 
mniejszy od 200 m, rozstaw słupków nie może być większy od 
1,5-2,0 m. W przypadku łuków pionowych – na łukach wypukłych 
mogą być one stosowane bez ograniczeń, natomiast na łukach 
wklęsłych – zwykle tylko wtedy, gdy promień łuku jest większy od 
1200 m. W obu przypadkach (łuków poziomych i łuków piono-
wych) wielkości graniczne, określające zasady projektowania barier 
na łukach drogi mogą być dla różnych konstrukcji różne.

W sytuacjach, gdy np. na odcinku bariery linowej występuje 
krótki obiekt mostowy, na którym, ze względu na brak pola od-
kształceń, bariera ta nie może być zastosowana, nie przerywa się 

jej, lecz buduje się krótki odcinek barier o mniejszej podatności, 
np. barier z profilowanej taśmy stalowej. Liny na tym odcinku są
wtedy prowadzone wewnątrz prowadnicy bariery stalowej. Przy-
kład takiej sytuacji przedstawia fot. 5.

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów barier ochronnych 
bariery linowe rozpoczynane są i kończone odcinkiem ukośnym, 
sprowadzającym liny do powierzchni terenu (pasa dzielącego lub 
pobocza). Długość tego odcinka wynosi zwykle 8,0 m, rzadziej 
– 10-12 m.

W barierach linowych o wstępnie naprężonych prowadnicach 
duże znaczenie ma konstrukcja zamocowania końców lin do ko-
tew osadzonych w podłożu. Z zasady stosuje się tu kotwy betono-
we o dużej masie, a więc i dużej bezwładności. Końce lin mocuje 
się do kotew w sposób umożliwiający przy zerwaniu zaczepów 
uniknięcie tzw. „efektu bicza”, który może wystąpić po zerwaniu 
zaczepu liny po najechaniu na barierę przez pojazd o dużej ener-
gii kinetycznej (np. samochód poruszający się z dużą prędkością). 
Zerwany z zaczepu koniec liny (gdyby był całkowicie swobodny) 
może w niektórych warunkach wyrządzić poważne szkody. Stąd 
końce lin przy zaczepach są dodatkowo utwierdzone cięgnami 
blokującymi (np. odpowiednio przygotowanymi odcinkami lin 
o średnicy mniejszej niż liny podstawowe i długości np. rzędu 1,5-
-1,8 m), zabezpieczającymi przed tym efektem. Przykład takiego 
zabezpieczenia przedstawia fot. 4.

W barierach linowych właściwości kolizyjne bariery, a zwłaszcza 
wykazywany przez nią poziom powstrzymywania, zależą zwykle 
od odległości między słupkami (rozstawu słupków). Stąd rozstaw 
ten traktowany jest najczęściej jako wyznacznik odmiany barie-
ry. Na zabudowanym na drodze odcinku bariery o określonej 
długości, np. 600 m, może się więc znajdować kilka jej odmian, 
gdy np. bariera dzieląca w swoim fragmencie przechodzi przez 
jednoprzestrzenny obiekt mostowy. Podobnie rozstaw słupków 
w poszczególnych sekcjach bariery może być różny, gdy np. część 
odcinka znajduje się na łuku drogi. W zależności od promienia 
tego łuku odległości między słupkami ulegają wtedy odpowied-
niemu zmniejszeniu, co rzutuje się na oznaczenie odmiany tej 
sekcji bariery. 

Liny bariery osadzone są na słupkach w taki sposób, by przy 
najechaniu przez pojazd na barierę i odgięciu słupków do dołu 

Fot. 4. Konstrukcja zamocowania końców wstępnie naprężonych lin w barierze linowej 
PrOWERk-SAFEROAD

Fot. 5. Przejście barier linowych przez krótki obiekt mostowy z barierami z profilowanej
taśmy stalowej
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mogły łatwo odłączyć się od słupków. W tym celu stosuje się 
słupki szczelinowe lub łatwo rozłączalne zaczepy łączące liny ze 
słupkiem. Przy najechaniu przez pojazd słupki ulegają odgięciu 
do powierzchni terenu (nawierzchni pasa dzielącego, nawierzchni 
pobocza itp.), zaś liny zostają w sposób kontrolowany odłączo-
ne od słupków. Pozostają one na swoim poziomie i są prowa-
dzone przez odkształcenia nadwozia powstałe podczas kontaktu 
z liną. Stanowi to o skutecznym utrzymaniu i wyprowadzeniu 
pojazdu, nawet gdy liczba słupków zniszczonych podczas ko-
lizji jest duża.

Odmianą konstrukcyjną i wykonawczą barier ochronnych lino-
wych, wprowadzoną do stosowania w ostatnich latach, są bariery 
skarpowe. Podobnie jak bariery skrajne ustawiane są one na ze-
wnętrznych krawędziach drogi, gdy znajduje się ona na nasypie. 
W odróżnieniu jednak od barier skrajnych ustawiane są nie na po-
boczu drogi, lecz na skarpie nasypu, w odległości rzędu 0,75 m od 
krawędzi korony drogi. Powoduje to, że bariera ta, zachowując swoją 
pełną skuteczność, jest bardziej oddalona od krawędzi jezdni lub pasa 
awaryjnego, a więc mniej narażona na najechanie przez pojazd. Od-
dalenie to ma także duże znaczenie m.in. w warunkach zimowych, 
gdyż bariera jest mniej narażona na uszkodzenia podczas odśnieża-
nia drogi. Więcej jest także miejsca na składowanie śniegu. 

Wymagania techniczne dla lin barier skarpowych są identyczne 
jak dla barier skrajnych i dzielących. Wysokość montażu górnej 
liny nad poziomem gruntu wynosi zwykle ok. 0,90-0,95 m, wyso-
kość liny dolnej – ok. 0,48-0,50 m. Natomiast słupki barier skar-
powych są z zasady odmienne niż w barierach linowych skrajnych 
i dzielących. Często stosuje się tu słupki kształtowe z blachy sta-
lowej gięte na zimno. Odległości między słupkami (rozstaw słup-
ków) wynoszą zwykle 3,0 m, choć w uzasadnionych sytuacjach 
mogą być mniejsze. Długość ukośnych odcinków początkowych 
i końcowych bariery w dotychczasowych rozwiązaniach barier 
skarpowych wynosi zwykle 8,0 m.

 



Zestawienie literatury związanej z drogowymi barierami ochron-
nymi zamieściliśmy w „Magazynie Autostrady” nr 3/2006, str. 18 
i nr 8-9/2006, str. 32.

Fot. 6. Bariera linowa dzieląca na odcinku drogi o układzie pasów ruchu 2 + 1 (Szwecja)
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