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Wpływ prędkości zderzeniowej pojazdu na ciężkość 
wypadku 

 Streszczenie 
Celem artykułu jest wykazanie, w jaki sposób zwiększenie prędkości uderzenia w taką
samą przeszkodę przekłada się na stopień destrukcji pojazdu oraz ryzyko doznania ob-
rażeń ciała przez kierującego. Analizie poddano wyniki prób zderzeniowych konkret-
nego modelu samochodu, przeprowadzonych przez niezależne organizacje w Stanach
Zjednoczonych. Autor podkreśla także konieczność wykonywania niestandardowych
testów zderzeniowych, które mogą przyczyniać się do podnoszenia poziomu bezpie-
czeństwa biernego pojazdów. 
Słowa kluczowe 
Ciężkość wypadku, delta-𝑣, próba zderzeniowa, bezpieczeństwo bierne pojazdu. 

Otrzymano 25 lutego 2021 r., zatwierdzono do druku 15 marca 2021 r. 

* * * 

1. Wstęp 

asadniczo kwestia znaczenia prędkości zderzeniowej w kontekście oddziały-
wania na skutki kolizji pojazdów, rozpatrywane zarówno w aspekcie dotyczą-

cym obciążenia konstrukcji samochodu, jak i nasilenia obrażeń znajdujących się 
w nim osób, nie może budzić wątpliwości. Jednakże dla określenia powagi zdarze-
nia samo odniesienie się do liczbowego wskazania tej wartości w momencie ze-
tknięcia z przeszkodą jest wysoce niewystarczające. W rzeczywistości bowiem 
głównym czynnikiem decydującym o skutkach kolizji – określanych mianem cięż-
kości wypadku1 – jest opóźnienie (ujemne przyspieszenie), jakiemu w czasie ude-
rzenia poddany zostaje pojazd i pasażerowie. Naturalnie jest ono silnie uzależnione 
od prędkości zderzeniowej, ale wpływ na nie ma także wiele innych czynników, 

                                                           
Mł. asp. Łukasz Trzeciak, Zakład Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 
ORCID: 0000-0002-7685-4710. 
1 Zob. M. Mackay, Od rekonstrukcji wypadku do ustalenia przyczyny obrażeń, [w:] Problemy rekon-

strukcji wypadków drogowych. Zbiór referatów z konferencji I–XII, Instytut Ekspertyz Sądowych 
im. Prof. dra Jana Sehna, Kraków 2013 [CD-ROM]. 
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związanych m.in. z właściwościami fizycznymi pojazdu oraz przeszkody, a także 
z impulsem siły uderzenia, uwzględniającym określony przedział czasu i kierunek 
działania. 

Jednym z dość szeroko stosowanych parametrów determinujących ciężkość 
kolizji (severity of the event), umożliwiających w uniwersalny sposób porównanie 
różnorodnych zdarzeń, jest składowa skokowej zmiany prędkości ∆𝑣 (total change 
of velocity) na kierunku oddziaływania głównej siły uderzenia, odniesiona do 
środka masy pojazdu2. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z pewnych ograni-
czeń, związanych chociażby z możliwym zróżnicowaniem tej wartości dla poszcze-
gólnych pasażerów, zajmujących określone miejsce w samochodzie (w związku 
z tym przykładowo nasilenie obrażeń ciała danej osoby może być większe lub 
mniejsze, niż spodziewane na podstawie składowej ∆𝑣 środka masy pojazdu), ale 
parametr ten pozwala w uogólniony sposób odnieść do siebie rozmaite zdarzenia. 

W celu zbadania bezpośredniego wpływu zmiany prędkości pojazdu na skutki 
kolizji w przypadku uderzenia w taką samą przeszkodę, organizacje Insurance In-
stitute for Highway Safety (IIHS), AAA Foundation for Traffic Safety oraz Huma-
netics Innovative Solutions, mające swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych, 
wspólnie przeprowadziły trzy próby. Polegały one na czołowym zderzeniu bliźnia-
czych modeli samochodu – poruszających się z prędkościami 64,4 km/h (40 mi/h), 
80,5 km/h (50 mi/h) oraz 89,8 km/h (~56 mi/h) – z odkształcalną, nieruchomą prze-
szkodą. 

2. Dane dotyczące prób zderzeniowych i wykorzystanych pojazdów3 

Badania przeprowadzono zgodnie ze standardem IIHS, dotyczącym zderzeń 
czołowych z przesunięciem (moderate overlap)4. W tym przypadku w bezpośredni 
kontakt z barierą wchodzi 40% całkowitej szerokości pojazdu (mierzonej bez ze-
wnętrznych lusterek). Wartość ta odniesiona jest do lewej strony samochodu5 
(ryc. 1).  

                                                           
2 Szerzej na ten temat: W. Wach, Amerykańskie standardy analizy zderzeń pojazdów, [w:] Problemy 

rekonstrukcji wypadków drogowych. Zbiór referatów z konferencji I–XII, Instytut Ekspertyz Sądo-
wych im. Prof. dra Jana Sehna, Kraków 2013 [CD-ROM]. 

3 Jeśli nie podano inaczej, wszelkie dane dot. prób zderzeniowych, ich wyników oraz materiał poglą-
dowy pochodzą z raportu R. Arbelaez, J. Jensen, T. Kelley-Baker, W. Kim, S. O'Malley, Impact of 
Speeds on Drivers and Vehicles – Results from Crash Tests, January 2021, AAA Foundation for 
Traffic Safety. Pobrane z: https://www.iihs.org/api/datastoredocument/bibliography/2218 [dostęp: 
01.02.2021 r.]. 

4 Moderate Overlap Frontal Crashworthiness Evaluation Crash Test Protocol (Version XVIII), July 
2017. Pobrane z: https://www.iihs.org/media/f70ff6eb-d7a1-4b60-a82f-e4e8e0be7323/NXIOUQ/ 
Ratings/ Protocols/current/test_protocol_high.pdf [dostęp: 01.02.2021 r.]. 

5 Tamże, s. 1. 
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Według protokołu pojazd w trakcie próby rozpędzany jest do zadanej prędko-

ści za pomocą zewnętrznego układu napędowego, który zostaje rozłączony w od-
ległości 0,25 m od bariery, a po upływie 1 s od tego momentu uruchamiane są me-
chanizmy hamulcowe wszystkich kół jezdnych. Na fotelu kierującego umieszczany 
jest 50-percentylowy męski manekin antropomorficzny Hybrid III o wzroście 
175 cm i masie 77,7 kg.  

Dla ułatwienia analizy materiału z kamer wideo, rejestrujących przebieg koli-
zji z częstotliwością 500 klatek na sekundę, na nadwoziu umieszcza się markery 
i przymiary (z podziałką w calach). Wskazane zostają m.in. położenia: środka masy 
w odniesieniu do podłużnej osi symetrii pojazdu, akcelerometru, górnego punktu 
mocowania pasa bezpieczeństwa kierowcy oraz zamków drzwi przednich i tylnych 
lewych. Ponadto zewnętrzny bok opony przedniego lewego koła jezdnego wyróż-
niony jest białym kolorem6 (ryc. 2). 

Dodatkowo z siedzenia kierującego usunięto zagłówek, co umożliwia szcze-
gółową obserwację ruchu manekina, zarejestrowanego przez kamerę umieszczoną 
wewnątrz pojazdu. 

                                                           
6 Tamże, s. 5. 

Ryc. 1. Położenie pojazdu względem bariery. 
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Podatny element bariery znajduje się na wysokości 0,2 m od podłoża i składa 

się z dwóch komponentów o tzw. strukturze plastra miodu (honeycomb): części 
właściwej (mierzącej 0,65 m wysokości) oraz przytwierdzonego do niej zderzaka 
o wysokości 0,33 m. Profil bariery przedstawia7 ryc. 3. 

                                                           
7 Tamże, s. 2. 

Ryc. 2. Oznakowanie pojazdu przygotowanego do próby. 
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Próbom zderzeniowym poddano trzy używane pojazdy marki Honda CR-V, 

wyprodukowane w 2010 r. Nie nosiły one śladów napraw powypadkowych ani ko-
rozji, mogących mieć wpływ na energochłonność zasadniczych elementów kon-
strukcyjnych. 

Podstawowe dane samochodów wykorzystanych w testach znajdują się w ta-
beli 1, natomiast na ryc. 4. i 5. zaprezentowano fotografie dwóch pojazdów przy-
gotowanych do próby. 

Tabela 1. Dane samochodów poddanych testom zderzeniowym. 

 Test 1 Test 2 Test 3 
Marka i model Honda CR-V EX 
Data produkcji maj 2010 r. czerwiec 2010 r. kwiecień 2010 r. 
Rzeczywista masa całko-
wita 1 710 [kg] 1 716 [kg] 1 713 [kg] 

Jednostka napędowa 2.4L L4 DOHC 
16V 

2.4L L4 DOHC 
16V 

2.4L L4 DOHC 
16V 

Wskazanie drogomierza 101 116 [mi] 94 524 [mi] 95 156 [mi] 
Układ napędowy AWD AWD AWD 
Rodzaj nadwozia crossover crossover crossover 
Liczba drzwi 5 5 5 

VIN 5J6RE4H56AL0
73772 

5J6RE4H54AL0
76167 

5J6RE4H5XAL0
61981 

Ryc. 3. Profil i wymiary podatnej części bariery. 
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Ryc. 5. Widok przodu samochodu przygotowanego do testu. 

3. Przebieg i wyniki prób zderzeniowych 

Zgodnie z oczekiwaniami większa prędkość uderzenia pojazdu w taką samą 
przeszkodę pozwala bez trudu dostrzec istotne różnice w zachowaniu się konstruk-
cji samochodu. O ile w pierwszej próbie, w której Honda poruszała się z prędkością 
64,4 km/h, przestrzeń pasażerska pozostała niemal nienaruszona, a ruch manekina 
i jego kontakt z poduszką gazową był dość stabilny, to w próbach drugiej i trzeciej, 

Ryc. 4. Widok lewego boku pojazdu przystawionego do bariery przed próbą zderzeniową. 
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kiedy do zderzenia doszło z prędkością odpowiednio 80,5 km/h oraz 89,8 km/h, 
granice możliwości kontrolowanego rozproszenia energii przez pojazd oraz zapew-
nienia ochrony kierującego na akceptowalnym poziomie zostały wyraźnie przekro-
czone.  

Na ryc. 6, 7 i 8 przedstawiono perspektywę lewej strony pojazdu oraz widok 
jego wnętrza (z obiektywem zwróconym w stronę miejsca kierowcy) w czasie prze-
prowadzania prób. 

 

 

 
W tabeli 2. zestawiono uzyskane w czasie prób wartości maksymalnego opóź-

nienia na kierunku wzdłużnym pojazdu oraz parametru ∆𝑣.  

Ryc. 6. Przebieg testu nr 1 (64,4 km/h) w czasie 50 ms, 82 ms i 120 ms od chwili zetknięcia
z przeszkodą (patrząc od lewej strony). 

Ryc. 7. Przebieg testu nr 2 (80,5 km/h) w czasie 50 ms, 60 ms i 120 ms od chwili pierwszego
kontaktu z barierą (patrząc od lewej strony). 
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Tabela 2. Wartości maksymalnych opóźnień i zmiany prędkości wzdłużnej pojazdu. 

 Test 1 Test 2 Test 3 
Numer testu CAL3823 CAL3824 CAL3825 
Prędkość zderzeniowa 64,4 km/h 80,5 km/h 89,8 km/h 
Wartość szczytowa opóźnienia 
wzdłużnego 36,9 g 46,8 g 55,5 g 

Parametr ∆𝒗8 72,9 km/h 87,7 km/h 99,0 km/h 

Obraz obciążenia konstrukcji pojazdu w czasie zderzenia w znacznym stopniu 
kreują dane dotyczące wpływu deformacji na przestrzeń pasażerską. Jest rzeczą 
oczywistą, że w przypadku kolizji czołowych przednia część nadwozia powinna – 
poprzez konstrukcyjnie założony zgniot – jak najłagodniej „wyhamować” ruch po-
jazdu, tzn. spowodować wydłużenie drogi jego zatrzymania – miarą opóźnienia jest 
bowiem zmiana prędkości w czasie. Wyhamowanie to ma jednak pewną granicę, 
którą stanowi konieczność zapewnienia (w możliwie najwyższym stopniu) niena-
ruszonego stanu kabiny pasażerskiej9.  

W przeciwnym wypadku zmniejsza się przestrzeń dzieląca pasażerów od ele-
mentów wnętrza czy nadwozia, w które mogą uderzyć swoim ciałem. Trzeba wszak 
pamiętać, że – na skutek działania siły bezwładności – poruszają się oni w kierunku 
kierownicy, deski rozdzielczej itp., które to elementy w następstwie pogłębiającej 
się deformacji mogą z kolei przemieszczać się w ich stronę. Taki stan rzeczy nie 
                                                           
8 Wartość ∆𝑣 większa od prędkości kolizyjnej w każdym przypadku jest efektem odbicia się samo-

chodu od bariery w fazie restytucji. 
9 Por. J. Pawłowski, Nadwozia samochodowe. Funkcja użytkowa i struktura nośna. Wydanie trzecie 

poprawione i uzupełnione, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1978, s. 198–206 
oraz A. Zieliński, Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych, Wydawnictwa Ko-
munikacji i Łączności, Warszawa 2008, s. 169–172.  

Ryc. 8. Przebieg testu nr 3 (89,8 km/h) w czasie 50 ms, 64 ms i 120 ms od chwili początkowej
zderzenia (patrząc od lewej strony). 
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gwarantuje także optymalnego funkcjonowania elementów bezpieczeństwa bier-
nego – zarówno podstawowego, jak i tzw. uzupełniającego (drugorzędowego) sys-
temu zabezpieczeń SRS (Supplementary Restraint System) – co w konsekwencji 
z dużym prawdopodobieństwem przełożyć się może na nasilenie obrażeń ciał osób 
znajdujących się wewnątrz samochodu. Ujmując tę kwestię obrazowo, prawidłowe 
działanie składowych mających zapewnić ochronę pasażerów pojazdu przed skut-
kami urazu o charakterze inercyjnym (związanym z przyspieszeniem), nie będzie 
miało większego znaczenia, jeżeli ulegną oni zgnieceniu na skutek kompresji kabiny. 

Analiza danych zawartych w tabeli 3, dotyczących wpływu kolizji na przedział 
pasażerski badanych pojazdów, wskazuje na silną korelację wzrostu prędkości ude-
rzenia i stopnia destrukcji. 

Tabela 3. Stan przedziału pasażerskiego po próbach zderzeniowych. 

 Test 1 
64,4 km/h 

Test 2 
80,5 km/h 

Test 3 
89,8 km/h 
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Zmniejszenie odległości pomię-
dzy słupkami A i B (z lewej 
strony pojazdu) 

0 cm 1 cm 11 cm 

Koło kierownicy (przemieszcze-
nie na osi x – w kierunku pozio-
mym)  

-3 cm 2 cm 8 cm 

Koło kierownicy (przemieszcze-
nie na osi z – w kierunku piono-
wym)11 

3 cm 11 cm 18 cm 

Podnóżek stanowiący oparcie le-
wej stopy kierowcy 3 cm 11 cm 31 cm 

Pedał hamulca 4 cm 18 cm 36 cm 
Zmniejszenie 
przestrzeni 
na nogi kie-
rowcy12 

Strefa lewa 7 cm 12 cm 43 cm 
Strefa centralna 6 cm 14 cm 45 cm 

Strefa prawa 5 cm 16 cm 45 cm 

Deska roz-
dzielcza13 

Strona lewa 0 cm 4 cm 13 cm 
Strona prawa 0 cm 4 cm 13 cm 

                                                           
10 Dodatnia wartość oznacza przemieszczenie w głąb kabiny (wzdłuż prostej równoległej do osi po-

dłużnej pojazdu), ujemna – przemieszczenie w kierunku przegrody czołowej. 
11 Dodatnia wartość oznacza przemieszczenie w kierunku dachu pojazdu. 
12 Gdzie strefa centralna oznacza obszar podłogi na wysokości pedału hamulca, natomiast strefa lewa 

i prawa to obszar znajdujący się w odległości 15 cm od pedału hamulca, odpowiednio po lewej 
i prawej stronie. 

13 Na wysokości kolan kierowcy, tj. w odległości 15 cm odpowiednio z lewej i prawej strony kolumny 
kierownicy, 45 cm powyżej podłogi. 
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Zwiększenie prędkości zderzeniowej spowodowało wyraźnie zauważalne róż-
nice w deformacji pojazdów (ryc. 9–11). 

 
Ryc. 9. Ogólny widok zewnętrznych uszkodzeń pojazdu po zderzeniu z prędkością 64,4 km/h. 

 
Ryc. 10. Widok uszkodzeń lewej przedniej strony samochodu po zderzeniu z prędkością 
80,5 km/h. 
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Ryc. 11. Ogólny widok deformacji samochodu po zderzeniu z prędkością 89,8 km/h. 

Obraz danych odnoszących się do stopnia uszkodzenia przedziału pasażer-
skiego ukazuje, że o ile w pierwszej próbie przednia część pojazdu uległa deforma-
cji w sposób znaczny, lecz kontrolowany i nie doszło do zmiany odległości pomię-
dzy słupkami A i B, to przy zderzeniu z prędkością 89,8 km/h bez wątpienia prze-
kroczone zostały konstrukcyjne możliwości rozproszenia energii bez naruszenia 
struktury kabiny. W teście trzecim bowiem zmniejszenie odległości pomiędzy słup-
kami A i B po stronie kierowcy, spowodowane głównie przemieszczeniem lewego 
przedniego koła i deformacją progu, wyniosło 11 cm, co oprócz wpływu na wzrost 
prawdopodobieństwa odniesienia obrażeń ciała przez kierującego rzutuje także na 
utrudnioną możliwość udzielenia mu pomocy medycznej i wydobycia z wnętrza 
samochodu w realnej sytuacji wypadku na drodze. 

Ocena relokacji kierownicy w czasie poszczególnych kolizji prowadzi po-
nadto do wniosku, że zwiększenie prędkości uderzenia skutkuje jej znacznym po-
głębieniem i ma wpływ na utratę stabilności kontaktu kierującego z poduszką ga-
zową, co z kolei może istotnie nasilić ryzyko wystąpienia rozległych obrażeń 
głowy, szyi i klatki piersiowej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w pierwszej 
próbie przemieszczenie  kierownicy na osi x miało wartość ujemną, co wynika 
z faktu zastosowania mechanizmu energochłonnego, absorbującego siłę nacisku 
manekina, który oddziaływał na kolumnę kierownicy poprzez kontakt z poduszką 
gazową14.  

                                                           
14 Zob. M. Gabryelewicz, Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Budowa, obsługa, dia-

gnostyka i naprawa. Część 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2019, s. 13–15. 
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Natomiast w czasie zderzenia z prędkością 89,8 km/h kierownica przemieściła 
się 8 cm w głąb kabiny (w kierunku poziomym), co oznaczałoby zmniejszenie mi-
nimalnej zalecanej odległości od klatki piersiowej osoby zajmującej miejsce kie-
rowcy do centralnej części tego elementu – wynoszącej 25 cm15 – o 32%. Przesu-
nięcie pionowe było przy tym jeszcze większe i wyniosło 11 cm przy uderzeniu 
z prędkością 80,5 km/h oraz 18 cm w trakcie próby przy prędkości 89,8 km/h – 
podczas gdy po teście zderzeniowym z prędkością wynoszącą 64,4 km/h zmierzona 
na osi z wartość sięgała zaledwie 3 cm. 

Za literaturą przedmiotu16 można wysnuć wniosek, że przemieszczenie kie-
rownicy w takim stopniu, jak w testach nr 2 i 3, bez wątpienia znacząco zwiększa 
prawdopodobieństwo doznania poważnych lub nawet nieprzeżyciowych obrażeń 
ciała, w szczególności: 

‒ złamania podstawy czaszki z urazem pnia mózgu, 
‒ złamania twarzoczaszki z możliwym krwawieniem śródczaszkowym, 
‒ urazów termicznych i otarciowych twarzy, 
‒ uszkodzenia więzadeł kręgosłupa w odcinku szyjnym, 
‒ złamania żeber, skutkujących zranieniem płuc i odmą opłucnową, 
‒ pęknięcia narządów lub dużych naczyń klatki piersiowej i jamy brzusznej. 

Związane jest to przede wszystkim z niewielką odległością głowy i klatki pier-
siowej kierującego od wyzwalanej poduszki gazowej, która w takim przypadku nie 
jest w stanie spełnić swojej funkcji. Co więcej, może nawet spotęgować obrażenia, 
kiedy dojdzie do kontaktu z ciałem człowieka w fazie napełniania worka.  

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy w omawianych próbach są wartości 
wielkości zmierzonych przez akcelerometry w środku masy głowy antropomorficz-
nego manekina, wyrażone wskaźnikiem HIC (Head Injury Criterion), przedsta-
wione w tabeli 4 wraz z innymi parametrami charakteryzującymi ryzyko doznania 
uszkodzeń określonych rejonów ciała. 

                                                           
15 Por. G. Teresiński, Obrażenia powodowane przez poduszki powietrzne, [w:] G. Teresiński (red.), 

Medycyna sądowa. Tom 1. Tanatologia i traumatologia sądowa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 
Warszawa 2020, s. 667–668. 

16 Tamże. 
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Tabela 4. Wybrane parametry określające obciążenie manekina zajmującego miej-
sce kierującego w czasie przeprowadzonych prób. 

Okolica 
ciała Kryterium 

Maksymalna 
dopuszczalna 

wartość 

Wartość uzyskana 
w próbach 

zderzeniowych 
Numer testu 

Głowa 

HIC15 700 
548 Test nr 1 

1780 Test nr 2 
2399 Test nr 3 

Opóźnienie17 80 g 
73 g Test nr 1 

125 g Test nr 2 
147 g Test nr 3 

Szyja 

Nij 
– rozciąganie-

wyprost 
1,0 

0,17 Test nr 1 
0,28 Test nr 2 
0,52 Test nr 3 

Nij 
– rozciąganie-

zginanie 
1,0 

0,24 Test nr 1 
0,45 Test nr 2 
0,70 Test nr 3 

Nij 
– ściskanie-

wyprost 
1,0 

0,01 Test nr 1 
0,12 Test nr 2 
0,38 Test nr 3 

Klatka 
piersiowa Opóźnienie18 60 g 

39 g Test nr 1 
69 g Test nr 2 
92 g Test nr 3 

Kończyny 
dolne19 

Tibia Index – 
lewa goleń 1,0 

0,22 Test nr 1 
0,39 Test nr 2 
1,11 Test nr 3 

Tibia Index – 
prawa goleń 1,0 

0,92 Test nr 1 
1,89 Test nr 2 
0,97 Test nr 3 

                                                           
17 W czasie 3 ms. 
18 W czasie 3 ms. 
19 Podano wartość największą, obliczoną dla górnej lub dolnej części piszczeli. 
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Bardzo niepokojące wartości wskaźnika HIC15 w testach 2 i 3 (wynoszące od-
powiednio 1780 oraz 2399) wynikają nie tylko z omówionego wcześniej głębo-
kiego przemieszczenia kierownicy, ale także z faktu, że przy prędkości zderzenio-
wej wynoszącej 80,5 km/h oraz 89,8 km/h poduszka gazowa nie była w stanie za-
pobiec kontaktowi głowy manekina z kierownicą. Należy przy tym zauważyć, że 
dla wykorzystanego w badaniach 50-percentylowego męskiego manekina antropo-
morficznego Hybrid III maksymalną dopuszczalną wartość HIC15, obliczoną we-
dług wzoru (1)20, określono na 700. 

 𝐻𝐼𝐶
1

𝑡 𝑡
𝑎 𝑡 𝑑𝑡

,

𝑡  𝑡  (1)  

gdzie: 
𝑡 𝑡  – czas trwania przyspieszenia, 
𝑎 𝑡   – wypadkowe przyspieszenie głowy w [g], wyznaczane ze wzoru: 

 𝑎 𝑡 𝑎 𝑡 𝑎 𝑡 𝑎 𝑡  (2)  

przy czym ax(t), ay(t) oraz az(t) wyrażają przyspieszenie środka masy głowy 
w trzech kierunkach (na osi x, y oraz z), a w przypadku kryterium HIC15 pod uwagę 
brane jest ono w przedziale czasowym wynoszącym 15 ms. 

Według standardów IIHS wartości HIC15 uzyskane w próbach 2. i 3. wskazują na 
52%–67% ryzyko doznania złamań twarzoczaszki oraz ciężkich uszkodzeń mózgu. 

Kryterium 𝑁𝑖𝑗 (Normalized Neck Injury Criterion) stosowane jest z kolei do 
oszacowania prawdopodobieństwa doznania obrażeń związanych z wielowymiaro-
wymi odkształceniami szyjnego odcinka kręgosłupa, wynikającymi z zakłócenia 
swobodnego ruchu głowy, spowodowanego przykładowo kontaktem z poduszką 
gazową bądź innym elementem wnętrza pojazdu (w przypadku kolizji czołowej). 
Określa stosunek siły ściskającej lub rozciągającej oraz momentu zginania lub wy-
prostu do wartości granicznych i w ogólnym ujęciu zostało wyrażone wzorem21: 

 𝑁𝑖𝑗
𝐹
𝐹

𝑀
𝑀

 (3)  

gdzie: 
𝐹   – siła ściskania lub rozciągania [N], 
𝐹  – graniczna wartość 𝐹  [N], 
𝑀  – moment zginania lub wyprostu [Nm], 
𝑀  – graniczna wartość 𝑀  [Nm]. 
                                                           
20 W. Wach, Elementy ekspertyzy biomechanicznej, [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), 

Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, 3. wydanie, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2017, 
s. 363–364. 

21 Tamże, s. 367–370. 
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W przypadku zderzeń czołowych (pod warunkiem korzystania z pasa bezpie-
czeństwa) wartość wskaźnika 𝑁𝑖𝑗 utrzymana na akceptowalnym poziomie właści-
wie nie powinna stanowić zaskoczenia, jednakże zwraca uwagę jej skokowy wzrost 
wraz ze zwiększeniem prędkości kolizyjnej w omawianych próbach. Wydaje się, 
że jest on związany ze wspomnianym znacznym przemieszczeniem kolumny i kie-
rownicy oraz utratą stabilności kontaktu głowy manekina z poduszką gazową, co 
spowodowało zwiększenie sił osiowych i momentów zginających działających na 
szyję. 

Wartości wskaźnika Tibia Index TI , podane w tabeli 4, a odnoszące się do 
prawdopodobieństwa wystąpienia obrażeń goleni, w ogólnym ujęciu wyznaczane 
są ze wzoru22: 

 
𝑇𝐼

𝐹
𝐹

𝑀 𝑀

𝑀
 (4)  

gdzie: 
F  – siła ściskająca goleni w kierunku osi podłużnej z [N], 
Fk  – krytyczna wartość siły ściskającej na osi z [N], 
Mx – moment zginający goleni wokół osi x [Nm], 
My – moment zginający goleni wokół osi y [Nm], 
Mk  – krytyczna wartość momentu zginającego [Nm]. 

W przypadku 50-percentylowego męskiego manekina antropomorficznego 
Hybrid III krytyczną wartość siły ściskającej Fk na osi z ustalono na 35,9 kN, nato-
miast krytyczną wartość momentu zginającego Km na 225 Nm. 

Znaczący wpływ na ryzyko i stopień doznania obrażeń stawów skokowych, ko-
lanowych oraz biodrowych i złamań kości długich kończyn dolnych ma deformacja 
płyty podłogowej w rejonie stóp kierowcy, która wraz ze wzrostem prędkości uderze-
nia w przeszkodę pogłębiała się w bardzo wysokim stopniu. Dla przykładu, zmniejsze-
nie przestrzeni na nogi w strefie centralnej w próbie przy prędkości 64,4 km/h wyniosło 
6 cm (ryc. 12), w próbie przy prędkości 80,5 km/h pogłębiło się do 14 cm (ryc. 13), 
by przy zderzeniu z prędkością 89,8 km/h osiągnąć 45 cm – ryc. 14. 

                                                           
22 J. R. Funk, R. W. Rudd, J. R. Kerrigan, J. R. Crandall, Analysis of tibial curvature, fibular loading, 

and the Tibia Index, IRCOBI Conference – Lisbon (Portugal), September 2003. Pobrane z: 
http://www.ircobi.org/wordpress/downloads/irc0111/2003/Session3/3.1.pdf [dostęp: 01.02.2021 r.]. 
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Ryc. 12. Widok przestrzeni na nogi kierowcy po próbie przy prędkości zderzeniowej wyno-
szącej 64,4 km/h. 

 
Ryc. 13. Widok przestrzeni na nogi kierowcy po próbie przy prędkości zderzeniowej wyno-
szącej 80,5 km/h. 
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Ryc. 14. Widok przestrzeni na nogi kierowcy po próbie przy prędkości zderzeniowej wyno-
szącej 89,8 km/h. 

4. Podsumowanie 

Kluczowe znaczenie dla skutków zderzenia pojazdu w kontekście wytrzyma-
łości jego konstrukcji oraz obciążenia pasażerów ma fakt wynikający z podstawo-
wej zależności odnoszącej się do ciała będącego w ruchu, wskazujący na zwięk-
szenie jego energii kinetycznej wprost proporcjonalnie do masy oraz kwadratu 
prędkości: 

 𝐸
𝑚𝑣

2
 (5)  

gdzie: 
𝑚 – masa [kg], 
𝑣 – prędkość [m/s]. 

Głównym wyzwaniem dla konstruktorów samochodów jest więc zaprojekto-
wanie pojazdu, który w czasie trwania zderzenia skutecznie, w kontrolowany spo-
sób tę energię rozproszy, jednocześnie zapewniając możliwie najłagodniejsze wy-
hamowanie pasażerów. W analizowanych próbach zwiększenie prędkości uderze-
nia w przeszkodę z 64,4 km/h do 80,5 km/h oraz 89,8 km/h spowodowało wzrost 
energii kinetycznej samochodu odpowiednio o ponad 56% oraz niemal 95% w sto-
sunku do pierwszego testu.  

Fakt ten ma decydujący wpływ na zasięg deformacji pojazdu, a także na praw-
dopodobieństwo doznania uszkodzeń ciała. Zgodnie ze stosowanymi przez IIHS 
kryteriami ogólna miara obrażeń wskazuje na 15% ryzyko odniesienia co najmniej 
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poważnych obrażeń (MAIS23 ≥ 3) przez kierującego w próbie nr 1, 59% w próbie 
nr 2 oraz 78% w teście nr 3.  

Oprócz oczywistych dla osób zajmujących się badaniem wypadków drogo-
wych wniosków, dotyczących istotnego wpływu nawet stosunkowo niewielkiego 
zwiększenia prędkości na negatywne konsekwencje zderzenia z taką samą prze-
szkodą, wyniki amerykańskich badań zmuszają do refleksji na temat sposobu dzia-
łania elementów systemu bezpieczeństwa biernego pojazdów. Niestety, oprócz 
wielu zalet – z których główną jest stworzenie możliwości porównywania ze sobą 
różnych modeli samochodów – standardowe testy zderzeniowe przeprowadzane 
przez znane organizacje niosą za sobą ryzyko optymalizowania projektów pojaz-
dów pod kątem uzyskania jak najlepszej oceny w tych konkretnie próbach, przy 
określonej prędkości zderzeniowej i przeszkodzie. Można wręcz zaryzykować 
stwierdzenie, że znaczna część samochodów konstruowana jest z myślą o spełnie-
niu wymaganych przepisami norm i uzyskaniu wysokich ocen w standaryzowa-
nych próbach zderzeniowych. Jak pokazują wcale nie tak rzadkie przypadki, ujaw-
niane dzięki niezależnym pracom badawczym, wielu producentów pojazdów zdaje 
się nie robić nic ponad to, czego wymagają od nich regulacje prawne tudzież po-
wszechnie znane zasady przeprowadzania testów. 

Wystarczy tu wspomnieć chociażby wyniki prób IIHS z 2014 roku, dotyczą-
cych zderzeń z nieodkształcalną przeszkodą z prędkością 64 km/h przy pokryciu 
25% szerokości pojazdu, kiedy okazało się, że nie wszyscy producenci zapewniają 
taki sam poziom ochrony przy uderzeniu lewą i prawą stroną samochodu. Kiedy 
przykładowo Toyota, po słabej ocenie modelu RAV-4 z 2013 roku, wprowadziła 
modyfikacje pozwalające lepiej zabezpieczyć kierującego w tego typu zderzeniach, 
okazało się, że zastosowane od listopada 2014 r. zmiany strukturalne konstrukcji 
dotyczyły jedynie lewej, testowanej wówczas przez IIHS strony pojazdu24 
(ryc. 15.), co objawiło się nieakceptowalnym poziomem destrukcji kabiny po stro-
nie pasażera, kiedy próbę przeprowadzono w niestandardowy sposób, uderzając 
w przeszkodę prawą stroną samochodu. 

                                                           
23 Maximum AIS (Abbreviated Injury Scale), gdzie w ogólnym, podstawowym ujęciu AIS 1 oznacza 

lekkie obrażenia ciała, a AIS 6 nieprzeżyciowe. 
24 https://www.iihs.org/news/detail/small-overlap-gap-vehicles-with-good-driver-protection-may-

leave-passengers-at-risk [dostęp: 01.02.2021 r.]. 
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Co istotne z punktu widzenia biegłego rekonstruującego zdarzenia drogowe, 

w przypadku niesymetrycznego rozmieszczenia strukturalnych elementów energo-
chłonnych problematyczne będzie wyznaczenie prędkości równoważnej energii 
odkształcenia EES (Energy Equivalent Speed) w oparciu o głębokość deformacji 
pojazdu, która przy tej samej energii zależna będzie od punktu przyłożenia siły (po 
lewej lub prawej stronie przodu). Warto nadmienić, że w przypadku przywołanej 
tu rozbieżności w konstrukcji Toyoty RAV-4 różnica w zakresie deformacji prze-
działu pasażerskiego po stronie prawej i lewej (w odniesieniu do przemieszczenia 
dolnej części słupka A), przy uderzeniu z taką samą prędkością w taką samą prze-
szkodę wyniosła 31 cm, na niekorzyść strony prawej. 

Patrząc w nie tak odległą przeszłość wydaje się, że postęp w dziedzinie bez-
pieczeństwa biernego pojazdów w znacznej mierze wynika z obowiązków nałożo-
nych na producentów. Również w omawianych badaniach różnice w zachowaniu 
się konstrukcji pojazdu, przemieszczeniu kolumny i kierownicy, optymalnego dzia-
łania poduszki gazowej itd., po zwiększeniu prędkości uderzenia ponad „standar-
dowe” 64 km/h, były wyraźnie zauważalne. Naturalnie istnieje pewna granica, wy-
znaczona parametrami wytrzymałościowymi materiałów strukturalnych, ich masą 
oraz wymiarami, ale jedynie poszukiwanie nowych rozwiązań bądź udoskonalanie 
istniejących mogą tę granicę przesunąć. O ile oczywiście pewna standaryzacja te-
stów, którym są poddawane samochody, jest konieczna – chociażby z punktu wi-
dzenia możliwości porównania poziomu ochrony oferowanej przez poszczególne 
modele – o tyle kluczowe dla dalszego postępu w tej dziedzinie wydaje się być 
przeprowadzanie przez niezależne organizacje nieregularnych, niestandardowych 

Ryc. 15. Widok przedniej części Toyoty RAV-4 (rok modelowy 2015) – czerwonymi kołami
wskazano różnice w elementach konstrukcji lewej i prawej strony pojazdu. 
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prób, pozwalających w pewien sposób wymusić na konstruktorach poszukiwanie 
nowych rozwiązań, przygotowujących pojazd do ochrony pasażerów w trakcie róż-
norodnych zdarzeń, do których w rzeczywistości dochodzi w ruchu drogowym. 
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The influence of the vehicle collision speed on the severity of the 
event 

 Abstract 
The purpose of this paper is to demonstrate how increasing the velocity of impact when 
hitting the same obstacle affects the degree of destruction of the vehicle and the risk of
injury to the driver. The results of crash tests of a particular car model, carried out by
independent organizations in the United States, have been analyzed. The necessity of 
non-standard crash tests which may contribute to increasing the level of vehicles passive 
safety is emphasized. 
Key words 
Severity of the event, delta-𝑣, crash test, vehicle passive safety. 
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