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НАЦІОНАЛЬНА ПЕРЕДМОВА 

 
Цей стандарт є тотожний переклад EN 1317-2:2010 Road restraint systems – Part 2: 

Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers 
including vehicle parapets (Дорожні стримувальні системи – Частина 2: Класи ефективності, 
критерії приймальних ударних випробувань та методи випробувань захисних бар'єрів, 
включаючи парапети).  

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт – ТК 307 «Автомобільні дороги і 
транспортні споруди».  

До стандарту внесено такі редакційні зміни:  
- відредаговано заголовки розділів стандарту й окремі речення в тексті з погляду 

представлення в національному мовному середовищі;  
- слова«цей документ»,«цей європейський стандарт» замінено на «цей 

стандарт»;  
- структурні елементи стандарту: «Назву», «Титульний аркуш», «Передмову», 

«Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» оформлено згідно з 
вимогами національної стандартизації України.  
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ВСТУП 

 
Цей стандарт є переглядом EN 1317-2:1998. Цей стандарт містить удосконалені 

процедури ударних випробувань і запроваджує поправки введення родин продуктів і 
шаблону звіту. 

З метою підвищення безпеки проектування доріг може знадобитися установка 
захисних бар'єрів разом з транспортними парапетами, які призначені для безпечного 
стримування транспортних засобів, які втратили напрям руху, для захисту пасажирів та 
інших учасників дорожнього руху на ділянках доріг і в конкретних місцях, визначених 
державними або місцевими органами влади. 

У цьому стандарті наведені декілька рівнів продуктивності за трьома основними 
критеріями, пов'язаних з обмеженнями дорожніх транспортних засобів: 

- рівень локалізації; 
- рівні небезпеки удару; 
- деформація, виражена робочою шириною та проникненням транспортного 

засобу (включаючи нормовані значення). 
Різні рівні ефективності захисних бар'єрів разом транспортними парапетами 

дозволять державним і місцевим органам влади визначити клас ефективності для 
застосовуваних систем. 

Опис захисного бар'єра разом з системою транспортного парапету, що відповідає 
цьому стандарту, включає відповідні класи і рівні ефективності продукту. 

Для забезпечення задовільного дизайну продукту наполегливо рекомендується 
враховувати вимоги цього стандарту і посилання в розділі 2 разом з вимогами EN 1317-1. 
Оцінка відповідності та довговічність повинні відповідати вимогам EN 1317-5. 
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1 ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Цей стандарт встановлює вимоги до ударної ефективності захисних бар'єрів разом з 
транспортними парапетами, класів стримування, робочої ширини, проникнення 
транспортного засобу і рівні тяжкості ударного навантаження. 

 
ПРИМІТКА Цей стандарт слід розглядати в поєднанні з EN 1317-1. Обидва ці стандарти 

підтримують EN 1317-5. 
 

Зміни, включені в стандарт не змінюють критерії випробувань відповідно до 
 EN 1317-5: 2007 + A1: 2008, ZA.3 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 
Наступні нормативні документи є обов'язковими для застосування цього документа. 

У разі конкретного посилання не застосовують подальші перегляди. У разі неконкретного 
посилання використовується найостанніша версія (в т.ч. з будь-якими поправками). 

Національне пояснення: Посилання бувають або конкретні (визначені датою публікації, 
номером видання, номером версії тощо) або неконкретні. 

EN 1317-1:2010 Road restraint systems – Part 1: Terminology and general criteria for test 
methods (Дорожні стримувальні системи – Частина 1: Терміни та загальні принципи 
випробувань) 

prEN 1317-6 Road restraint systems –Pedestrian restraint systems – Part 6: Pedestrian 
parapets (Дорожні стримувальні системи –Стримувальні системи для пішоходів – Частина 
6: Пішохідні парапети) 

 

3 КЛАСИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
 

3.1 Загальні положення 
Захисні бар'єри разом з транспортними парапетами повинні відповідати вимогам 3.2, 

3.3 і 3.5 при випробуванні відповідно до критеріїв ударних випробувань, визначених у 
табл. 1. 

 
Характеристики автомобіля і відхилення повинні відповідати стандарту EN 1317-1. 
 
Таблиця 1 – Опис ударних випробувань транспортним засобом 

Випробування 
Швидкість  

удару,  
км/год 

Кут  
удару, 
град 

Повна  
маса,  

кг 

Тип транспортного 
засобу 

TB 11 100 20 900 Легковий автомобіль 

TB 21 80 8 1 300 Легковий автомобіль 
TB 22 80 15 1 300 Легковий автомобіль 
TB 31 80 20 1 500 Легковий автомобіль 
TB 32 110 20 1 500 Легковий автомобіль 

TB 41 70 8 10 000 Вантажний автомобіль 
TB 42 70 15 10 000 Вантажний автомобіль 
TB 51 70 20 13 000 Автобус 
TB 61 80 20 16 000 Вантажний автомобіль 
TB 71 65 20 30 000 Вантажний автомобіль 
TB 81 65 20 38 000 Автопоїзд 
 

3.2 Рівні стримування 
Рівні стримування захисних бар'єрів, включаючи транспортні парапети, повинні 

відповідати вимогам таблиці 2 при випробуванні відповідно до критеріїв ударних 
випробувань, визначених у таблиці 1. 
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Таблиця 2 – Рівні стримування 

Рівні стримування Приймальні випробування 

Малокутовий 

Т1   TB 21 

Т2   TB 22 

 Т3  TB 41 та TB 21 

Нормальний 

N1   TB 31 

N2   TB 32 та TB 11 

Високий 

 H1  TB 42 та TB 11 

  L1 TB 42, TB32 та TB 11 

 H2  TB 51 та TB 11 

  L2 TB 51, TB32 та TB 11 

 H3  TB 61 та TB 11 

  L3 TB 61, TB32 та TB 11 

Найвищий 

 
H4a 
H4b 

 
TB 71 та TB 11 
TB 81 та TB 11 

  
L4a 
L4b 

TB 71, TB32 та TB 11 
TB 81, TB32 та TB 11 

Примітка 1. Малокутовий рівень захисної оболонки призначений для використання тільки 
для тимчасових захисних бар'єрів. Тимчасові захисні бар'єри також можуть бути перевірені 
на більш високих рівнях стримування. 
Примітка 2. Успішно випробуваний на заданому рівні стримування бар'єр слід розглядати як 
такий, що відповідає вимогам до стримування будь-якого нижчого рівня, за винятком того, 
що N1 та N2 не включають T3, H-рівні не включають L-рівні, а H1 … H4b рівні не включають 
в себе N2. 
Примітка 3. Оскільки випробування та відлагоджування захисних бар'єрів найвищого рівня 
стримування в різних країнах відбувався з використанням суттєво відмінних видів важких 
транспортних засобів, то до стандарту в даний час включені обидва випробування TB 71 та 
TB 81. Два рівня стримування H4a та H4b не слід розглядати як еквівалентні, між ними 
відсутня будь-яка ієрархія. Те ж саме справедливо і для двох рівнів локалізації L4A і L4B. 
Примітка 4. Виконання класів стримування L посилене відносно H додаванням 
випробування ТВ 32. 

 
 
Оцінка стримувальної транспортної системи в межах діапазону рівнів стримування T3, N2, 
H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3, L4a та L4b вимагає проведення різних тестів: 
 
а) Випробування максимального рівня стримування для цієї конкретної системи; і 
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b) Випробування з використанням автомобілів, щоб переконатись, що прийнятний 
максимальний рівень стримування також сумісний з безпекою для ряду автомобілів. 

 

3.3 Тяжкість ударного навантаження 
 
Для автомобілів повинне проводитись оцінювання впливу показників рівнів 

небезпеки ASI та THIV на водія та пасажирів. Показники ASI та THIV для автомобілів 
повинні відповідати вимогам таблиці 3. 

Ці показники визначені в EN 1317-1: 2010. 
Залежно від величини ASI та THIV показників, в таблиці 3 визначено три рівні 

ударного навантаження: А, В та В. 
Рівень ударного навантаження А забезпечує вищий рівень безпеки для водія та 

пасажирів автомобіля, ніж рівень B, а рівень B – вище рівня В. 
Результати випробувань, проведених належним чином відповідно до вимог 6.3 EN 

1317-1: 2010, повинні бути безпосередньо порівняні зі значеннями з таблиці 3. 
 
Таблиця 3 – Рівні ударного навантаження 

Рівень ударного 
навантаження 

Значення показників 

А ASI  1,0 

та THIV  33 км/год Б ASI  1,4 

В ASI  1,9 

 
 
 

3.4 Положення антропоморфного випробувального пристрою 
 
Антропоморфний вимірювальний пристрій (ATD), у випадку потреби згідно з  

EN 1317-1, повинен бути розташований на передньому сидінні автомобіля з боку удару та 
закріплений за допомогою штатного ременя безпеки.  

 
 

3.5 Деформація стримувальної системи 
 
Деформація захисних бар'єрів під час ударних випробуваннях характеризується 

динамічним прогином, робочою шириною та проникненням транспортного засобу (рис. 1). 
Точність вимірювання динамічного прогину та робочої ширини повинна становити 

10%, але не менше 0,1 м. 
Виміри повинні бути записані в метрах (м), щонайменше до двох знаків після коми і 

округлені до однієї десятої за допомогою математичного округлення, тобто 0,64 = 0,6; 
0,65 = 0,7. 

Округлене значення робочої ширини не може бути менше реальної ширини 
захисного бар'єра. У цьому випадку значення має бути округлені; наприклад, Ширина 
системи = 0,63 м, Ширина нормалізована = 0,64 м, то Ширина округлена = 0,7 м. 

Динамічний прогин (Dm) – максимальне бічне динамічне зміщення будь-якої точки 

робочої поверхні стримувальної системи, . 
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Робоча ширина (Wm) – максимальна бічна відстань між будь-якою частиною бар'єру 

на недеформованій робочій поверхні та максимальною динамічної позицією будь-якої 
частини бар'єру. Якщо кузов автомобіля деформується навколо дорожньої стримувальної 
системи таким чином, що вона не може бути використана для вимірювання робочої 
ширини, в якості альтернативи слід приймати максимальне бічне позиція будь-якої 
частини транспортного засобу (рис. 1, г). 

Проникнення (VIm) вантажного автомобіля (HGV) – його максимальна динамічна 

бічна позиція від недеформованої робочої поверхні бар'єру; вона повинна бути оцінена за 
допомогою високошвидкісного фотографування або відеозапису, з урахуванням 
теоретичного навантаження, що має ширину і довжину платформи транспортного засобу 
та загальну висоту 4 м. VIm повинне бути оцінене шляхом вимірювання положення і кута 

нахилу платформи транспортного засобу при умові, що теоретичне навантаження 
залишається недеформованим і прямокутним відносно платформи транспортного засобу 
або за допомогою випробувань транспортних засобів з теоретичним навантаженням. 

Проникнення (VIm) автобуса – його максимальне динамічне бічне положення; воно 

повинне бути оцінена за допомогою високошвидкісного фотографування або відеозапису. 
Деформація стримувальної системи повинна бути класифіковані відповідно до 

таблиць 4 і 5. 
Фактичні і нормалізовані значення динамічного прогину, робочої ширини і 

проникнення транспортного засобу повинні бути виміряні і записані в протоколі 
випробувань. 
 

Нормалізований динамічний прогин (DN) в метрах (м) = 

 

Нормалізована робоча ширина (WN) в метрах (м) =  

 

Нормалізоване проникнення (VIN) в метрах (м) = 

 
 

де 
 

Виміряний максимальний динамічний прогин в метрах (м) = Dm;  
Виміряна робоча ширина в метрах (м) = Wm;  
Недеформованою ширина системи = Wu;  
Виміряне проникнення автомобіля в метрах (м) = VIm; 

 
Задана повна маса в кілограмах (кг) = Mt; 
Задана швидкість руху в метрах за секунду (м/с) = Vt;   табл. 1. 

Заданий кут в градусах (°) = t; 
 
Виміряна повна маса в кілограмах (кг) = Мm; 
Виміряна швидкість в метрах на секунду (м/с) = Vm;  

Вимірюється кут в градусах (°) = m. 
 
З урахуванням наведеної вище процедури, нормалізований динамічний прогин і 

нормалізована робоча ширина повинна бути обчислена на основі отриманих даних або 
даних інших випробувань, отриманих в ході випробувань, проведених до опублікування 
цього стандарту, за умови, що методи збору даних відповідають вимогам цього стандарту. 

Так само, проникнення транспортного засобу повинне бути оцінене, за допомогою 
високошвидкісного фотографування або відеозаписів, а потім нормалізоване з 
використанням виміряних даних. 

Точність вимірювання проникнення транспортного засобу повинна становити ± 0,2 м. 
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Таблиця 4 – Рівні нормативної робочої ширини 

Класи рівнів нормалізованої робочої ширини Рівні нормалізованої робочої ширини, м 

W1 WN  0,6 

W2 WN  0,8 

W3 WN  1,0 

W4 WN  1,3 

W5 WN  1,7 

W6 WN  2,1 

W7 WN  2,5 

W8 WN  3,5 

Примітка 1. В окремих випадках, може застосовуватись клас рівня нормалізованої 
робочої ширини, менший за W1. 

Примітка 2. Динамічне відхилення, робоча ширина і проникнення транспортного 
засобу дозволяють визначити умови для установки кожного захисного бар'єру, а також 
визначити відстань до перешкоди, щоб повинні бути надані перед перешкодами, щоб 
дозволити системі задовільно спрацювати. 

Примітка 3. Деформація залежить як від типу системи, так і від характеристик 
ударних випробувань. 

 
 

Таблиця 5 – Рівні нормалізованого проникнення транспортного засобу 

Класи нормативної робочої ширини Рівні нормативної робочої ширини, м 

VI1 VIN  0,6 

VI2 VIN  0,8 

VI3 VIN  1,0 

VI4 VIN  1,3 

VI5 VIN  1,7 

VI6 VIN  2,1 

VI7 VIN  2,5 

VI8 VIN  3,5 

Примітка 1. В окремих випадках, може застосовуватись клас рівня нормалізованої 
робочої ширини, менший за W1. 

Примітка 2. Динамічне відхилення, робоча ширина і проникнення транспортного 
засобу дозволяють визначити умови для установки кожного захисного бар'єру, а також 
визначити відстань до перешкоди, щоб повинні бути надані перед перешкодами, щоб 
дозволити системі задовільно спрацювати. 
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а)      б) 

 

в)      г)

 

д)      е) 

 
Рисунок 1 (продовження на наступній сторінці) 
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є) 

Рисунок 1 – Динамічне відхилення (Dm), робоча ширина (Wm) і проникнення транспортного засобу 
(VIm) (кінець) 

1 – платформа 

 

3.6 Транспортно-пішохідні парапети 
 
Якщо існує потреба в функціонуванні транспортного парапету в якості комбінованого 

транспортного/пішохідного, він повинен також відповідати вимогам для пішохідних 
парапетів згідно EN 1317-6. 

 
 

4 КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ УДАРНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
 

4.1 Загальні положення 
 
Після тестування відповідно до критеріїв ударних випробування, визначених у  

табл. 1, захисні бар'єри, включаючи транспортні парапети повинні відповідати вимогам 
3.3, 3.5, 4.2 та 4.6; випробувальний транспортний засіб повинен відповідати вимогам 4.3, 
4.4 та 4.5. 

Параметри випробування, за якими повинні бути оцінені критерії приймання, 
наведені в табл. 6 як функція від рівня стримування. 

Коли під час випробування, після основного удару відбуваються подальші зіткнення 
транспортного засобу з захисним бар'єром, включаючи транспортні парапети, такі 
подальші зіткнення не повинні розглядатися для оцінювання або прийняття. 
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Таблиця 6 – Параметри випробувань захисних бар'єрів 

Рівень 
стримування 

Параметри 

Поведінка захисного 
бар'єра з 

транспортним 
парапетом 

Рівень 
небезпеки 
ASI + THIV 

Деформація 
транспортного 
засобу (VCDI) 

Деформація 
захисного 
бар'єра з 

транспортним 
парапетом 

T1 TB 21 TB 21 TB 21 TB 21 

T2 TB 22 TB 22 TB 22 TB 22 

T3 TB 41 + TB 21 TB 21 TB 21 TB 41 + TB 21 

N1 TB 31 TB 31 TB 31 TB 31 

N2 TB 32 + TB 11 TB 32 + TB 11a TB 32 + TB 11 TB 32 + TB11 

H1 TB 42 + TB 11 TB 11 TB 11 TB 42 +TB11 

H2 TB 51 + TB 11 TB 11 TB 11 TB 51 + TB11 

H3 TB 61 + TB 11 TB 11 TB 11 TB 61 + TB11 

H4a TB 71 + TB 11 TB 11 TB 11 TB 71 + TB11 

H4b TB 81 + TB 11 TB 11 TB 11 TB 81 + TB11 

L1 TB 42 + TB32 + TB 11 TB 32 + TB 11a TB 32 + TB 11 
TB 42 + TB32 + 

TB11 

L2 TB 51 + TB32 + TB 11 TB 32 + TB 11a TB 32 + TB 11 
TB 51 + TB32 + 

TB11 

L3 TB 61 + TB32 + TB 11 TB 32 + TB 11a TB 32 + TB 11 
TB 61 + TB32 + 

TB11 

L4a TB 71 + TB32 + TB 11 TB 32 + TB 11a TB 32 + TB 11 
TB 71 + TB32 + 

TB11 

L4b TB 81 + TB32 + TB 11 TB 32 + TB 11a TB 32 + TB 11 
TB 81 + TB32 + 

TB11 

Примітка: VCDI не є приймальним критерієм. 

a
 Рівень небезпеки визначається найвищим значенням результатів випробувань; всі результати, які 

повинні бути включені до звіту, наведені в Додатку А. 

 
Всі параметри табл. 6 повинні бути представлені в звіті і для визначення класів 

повинен використовуватись найгірший випадок. 
 

4.2 Поведінка захисного бар'єра з транспортним парапетом 
 
Захисний бар'єр, включаючи транспортний парапет, повинен стримати транспортний 

засіб без повного розриву будь-якого з основних поздовжніх елементів системи. 
Всі повністю відокремлені частини захисного бар'єру з масою понад 2,0 кг, повинні 

бути ідентифіковані, зафіксовані та зареєстровані в протоколі випробування з 
вказуванням їх розміру. Ця інформація може бути використана для визначення місць, де 
бар'єри з відокремлюваними частинами не можуть бути використані для забезпечення 
безпеки людей, які знаходяться за бар'єром. 

Елементи захисного бар'єру, включаючи транспортні парапети, не повинні проникати 
в салон автомобіля. 
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Деформації або проникнення в салоні автомобіля, які можуть призвести до 

серйозних травм, не допускаються. 
Фундаменти, кріплення та кріпильні елементи повинні виконуватись відповідно до 

проекту захисного бар'єра, включаючи транспортні парапети. 
Примітка. Характеристики бар'єрів, включаючи транспортні парапети, можуть 

спричиняти сильний вплив на поведінку їх фундаментів, кріплень та кріпильних елементів. 
Якщо кріплення закладаються в ґрунт, то випробовуваний продукт повинен бути 
встановлений в ґрунті, що відповідає проектним специфікаціям бар'єра. Якщо бар'єр 
призначений для встановлення на мосту або на підпірній стінці, несуча здатність опорної 
поверхні і міцність кріплень повинна бути не меншою за проектні вимоги. 

 
 

4.3 Поведінка випробувального транспортного засобу 
 

Під час і після удару, над або під захисним бар'єром може повністю пройти не 
більше одного колеса транспортного засобу. 

 
Транспортний засіб не повинен перекидатись (включаючи перекидання 

транспортного засобу на бік) під час або після удару. 
Для випробувань вантажних автомобілів і автобусів, не більше 5% від маси баласту 

може відділитись або вилитись під час випробування до моменту, коли колеса 
транспортного засобу залишать зону виходу. 

Транспортний засіб повинен покинути бар'єр безпеки, включаючи транспортний 
парапет, після удару, так щоб колія не перетнула лінію, паралельну початковій робочій 
поверхні системи, на відстань А разом з шириною транспортного засобу та 16% від 
довжини транспортного засобу в межах відстані B від останнього (а саме найближчої до 
кінця бар'єру в напрямку руху) точки Р, де останнє з коліс транспортного засобу повторно 
перетинає початкову лінію робочої поверхні бар'єру після початкового удару (рис. 2). 

Для автомобілів та інших транспортних засобів, вказаних у табл. 1, відстані А і В 
повинні відповідати наведеним в табл. 7 

 
Таблиця 7 – Відстані критеріїв зони виходу 

Тип транспортного засобу А, м В, м 

легковий автомобіль 2,2 10 

інші транспортні засоби 4,4 20 
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Рисунок 2 – Траєкторії виходів 
 
1 – "Пройдено" 
2 – "Не пройдено" 
3 – Колія 
4 – Продовження зони виходу 
5 – А + Ширина автомобіля + 16% довжини автомобіля 
6 – Початкова робоча поверхня захисного бар'єра  
7 – Точка Р 
8 – Викривлена форма захисного бар'єра, включаючи транспортний парапет 
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4.4 Індекс рівня небезпеки 
 
Індекси рівня небезпеки ASI та THIV повинні бути розраховані з використанням 

вимірювальних приладів в транспортному засобі згідно EN 1317-1. Ці значення повинні 
бути вказані в протоколі випробувань. 

Індекси рівня небезпеки повинні бути надані для всіх випробувань з легковими 
автомобілями. 

 

4.5 Деформація випробувального автомобіля 
 
Деформація салону транспортного засобу, повинна бути оцінена і записана у вигляді 

VCDI (індекс деформації салону транспортного засобу) у всіх тестах з легковими 
автомобілями згідно EN 1317-1. 

 

4.6 Деформація захисного бар'єра 
Виміряні та нормалізовані значення для динамічного прогину і для робочої ширини 

повинні бути визначені, а рівні, вказані в протоколі випробувань, наведені в Додатку A. 
Проникнення транспортного засобу також повинне бути вказане в протоколі випробувань 
для випробувань за участю вантажних автомобілів та автобусів. 

 

4.7 Випробування для системно випробуваних захисних бар'єрів 
(родини бар'єрів) 

 
Родини бар'єрів можуть бути утворені з одного батьківського бар'єру. Батьківський 

бар'єр повинен відповідати вимогам рівня стримування. Батьківський бар'єр повинен 
представляти мінімальну робочу ширину для визначення верхнього рівня стримування та 
найвищий рівень жорсткості для родини бар'єрів. Родина бар'єрів може охоплювати різні 
рівні стримування та/або робочої ширини. Метою родини бар'єрів є уникання подальших 
випробувань TB32 (для L1 до L4B) та TB11 або ТБ21 (тільки для T3). Кожен бар'єр з 
родини повинен бути випробуваний, принаймні один раз, найважчим транспортним 
засобом в класі стримування. Це визначає рівні стримування та робочої ширини для 
члена родини. 

 
Рівень небезпеки для кожного члена родини повинен бути визначений за допомогою 

випробування батьківського бар'єру. 
Родина бар'єрів повинна мати відношення тільки до наступних трьох випадків: 
а) для бар'єрів з одним або декількома однаковими перехресними поздовжніми 

елементами з різним кроком стояків або проміжними кріпленнями до поверхні землі; 
б) для окремих бар'єрів, які відрізняються лише довжиною; 
в) бар'єри з додатковою висотою та додатковими частинами, де деталі, що 

контактують з транспортним засобом під час випробування TB11 не відрізняються між 
собою. 

Родина бар'єрів: 
г) збирається з однакових компонентів, за винятком додаткових деталей; 
д) має однакову родинну назву; 
е) має однаковий робочий механізм як для системи, так і для компонентів. 
Всі інші випадки повинні розглядатися як модифіковані продукти. 
 

5 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ 
 

5.1 Випробувальний майданчик 
 
Випробувальний майданчик повинен відповідати вимогам 5.1 EN 1317-1. 
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5.2 Випробувальні транспортні засоби 
Випробувальні транспортні засоби повинні відповідати вимогам 5.2 EN 1317-1. 
 

5.3 Захисний бар'єр 
 
5.3.1 Загальні положення 
Детальні описи і технічні вимоги до випробуваного зразка повинні бути включені в 

протокол випробування, щоб забезпечити перевірку відповідності встановленої системи 
до випробування. 

Технічні вимоги повинні включати посилання на вимоги до характеристик 
фундаменту, а якщо продукт являє собою транспортний парапет, технічні вимоги повинні 
містити посилання на кріплення до землі. 

 
5.3.2 Встановлення 
Довжина випробовуваного захисного бар'єр або транспортного парапету повинна 

бути достатньою, щоб продемонструвати повністю характеристики будь-якої довшої 
конструкції. Після випробування адекватність довжини установки повинна перевірятися за 
процедурою, наведеною в Додатку Б. Довжини випробувань повинні бути визначені 
виробником до початку випробування, так щоб випробування легковим автомобілем 
продемонструвало максимальний ступінь тяжкості удару, а випробування вантажним 
автомобілем продемонструвало максимальні характеристики динамічного відхилення. 

Умови кріплення кінцевих елементів (наприклад, жорстке кріплення) повинні бути 
забезпечені відповідно до вимог до захисних бар'єрів, включаючи транспортні парапети, і 
визначені виробником. Якщо кінцеве жорстке кріплення використовується спеціально для 
випробування і не є частиною конструкції випробовуваної системи, це жорстке кріплення 
повинне бути докладно описане в протоколі випробувань. Будь-яке жорстке кріплення не 
повинно обмежувати максимальне бічне відхилення захисного бар'єра. 

Фундаменти повинні відповідати технічним вимогам. 
При випробуванні попередньо напружених систем, де напруження може бути 

змінене (наприклад, тросове огородження), випробування невеликим транспортним 
засобом повинне бути виконане з напруженням, що відповідає температурі – 10 °С, а 
випробування великими транспортним засобом – при напруженні, що відповідає 
температурі + 30 °С. Для рівнів стримування тільки з одним випробуванням, напруження 
повинне відповідати температурі 0 °С. Дані про рекомендовані напруження/температури 
повинні надаватись виробником. 

Там, де потрібно щоб транспортний парапет мав наповнення чи іншу модифікацію 
для того, щоб він міг функціонувати в якості пішохідної парапету, це наповнення або інша 
зміна повинні бути включені до випробувальної конструкції, якщо це буде впливати на 
характеристики транспортного парапету. 

 
5.3.3 Положення точки удару 
Точка удару повинна бути обрана за допомогою випробувальної станції і повинна 

продемонструвати найнесприятливіший варіант випробування захисного бар'єру, 
включаючи транспортний парапет, і повинні містити будь-яку чутливу особливість 
конструкції. Якщо випробувальна станція вибирає іншу точку удару, ніж в точці поблизу 
третини довжини установки, з тим щоб забезпечити найнесприятливіший варіант, то цей 
вибір повинен бути обґрунтований в протоколі випробувань. 

 

5.4 Похибки та граничні відхилення швидкості удару і кута наближення 
 
5.4.1 Швидкість удару транспортним засобом 
Швидкість удару транспортного засобу повинна вимірюватися уздовж траєкторії 

наближення не далі, ніж за 6 м до точки удару. Загальна точність вимірювання швидкості 
повинна бути в межах ± 1%. 

 
Граничне відхилення швидкості удару повинно становити: 
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5.4.2 Кут наближення транспортного засобу 
 
Кут наближення транспортного засобу не повинен вимірюватися уздовж траєкторії 

наближення не далі, ніж за 6 м до точки удару. Загальна точність повинна бути в межах  
± 0,5 ° 

 
Граничне відхилення кута удару повинно становити: 
 
5.4.3 Похибки та граничні відхилення швидкості удару і кута наближення 
 
Щоб уникнути великих відмінностей енергії удару, максимальна межа відхилення 

для швидкості і кута не повинні бути об'єднані. 
При верхньому допуску кута +1,5 ° верхня межа швидкості відхилення знижується до 

+5%, при граничному відхиленні кута - 1,0° нижня межу відхилення швидкості 
збільшується до + 2%. 

 
Діапазон комбінованих допусків повинен бути як показано на рис. 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Діапазон комбінованих допусків 
А – кут, В – швидкість 

 
 
Вказані граничні відхилення призначені лише для обліку різних випробувальних 

установок або процедур випробувань і не призначені для забезпечення спектру, з якого 
можна вибрати енергію випробування. 

У будь-якому випадку, номінальні значення табл. 1 повинні бути основою. 
 

5.5 Вимірювальні прилади в транспортному засобі 
 
Вимірювальні прилади в транспортному засобі повинні відповідати вимогам  

розділу 6 EN 1317-1. 
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5.6 Фотоматеріали 
 

Фотографічне охоплення повинне бути достатнім, щоб чітко показати поведінку 
бар'єра, включаючи транспортний парапет, і рух транспортного засобу до і після удару. 

Відома шкала повинна бути видимою для горішньої камери, щоб сприяти 
вимірюванням на фотографічному охопленні після проведення випробувань. 

Високошвидкісні камери повинні фіксувати як мінімум 200 кадрів на секунду. 
Звичайні камери контролю швидкості повинні фіксувати як мінімум 24 кадрів на 

секунду. 
 

 
 

 
Рисунок 4 – Розташування камер для запису випробувань 

 
1 – Межі зони горішнього охоплення  
2 – Камера 
3 – Бар'єр  

 
Мінімальне розташування камер, як показано на рис. 4, повинне прийматись для 

випробувань захисних бар'єрів, включаючи транспортні парапети: 
а) одна додаткова панорамна камера з нормальною швидкістю, щоб охопити шлях 

транспортного засобу; 
б) одна або дві горішні високошвидкісні камери, розташованих таким чином, щоб 

охопити рух транспортного засобу щонайменше за 6 м до точки удару на відстань, щоб 
записати характеристики захисного бар'єру, включаючи транспортний парапет; 

в) одна високошвидкісна камера для знімання з-за захисного бар'єру, включаючи 
транспортний парапет, зі сторони удару для того, щоб записати перекидання 
транспортного засобу, вертикальний підйом, проникнення і послідовність подій під час 
удару об систему; 

г) одна високошвидкісна камера для знімання вздовж системи з протилежного боку 
до камери з пункту в). 
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ПРИМІТКА: Необхідність в додаткових камерах слід розглядати для охоплення областей 

особливого інтересу. 

 

6 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ 
 
Звіт про випробування повинен відповідати Додатку А. 
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ДОДАТОК А 
(обов'язковий) 

 
 

Докладний шаблон звіту про випробування 
 
 

На додаток до відеозаписів відповідно до 5.6 звіт про випробування повинен містити 
щонайменше наступну інформацію, в заданому порядку. Всі креслення і пов'язані 
документи повинні бути чітко пронумеровані і датовані. 

 
Титульний аркуш: 
- назва випробувальної лабораторії; 
- дата складання звіту; 
- назва замовника; 
- назва випробовуваного продукту; 
- дата проведення випробування 
- кількість випробувань та/або номер звіту (номер версії, якщо це може бути 

застосовано); 
- тип випробувань і посилання на стандарт; 
- кількість сторінок, включаючи додатки; 
- офіційна мова звіту про випробування; 
- затвердження звіту. 
 
Зміст: 
1. Випробувальна лабораторія 
2. Замовник 
3. Об'єкт випробування  
4. Процедура випробування 

4.1 Тип випробування 
4.2 Місце випробування 
4.3 Встановлення та опис випробуваного продукту 
4.4 Опис випробувального транспортного засобу 

5. Результати 
5.1 Умови випробування 
5.2 Об'єкт випробування 
5.3 Випробувальний транспортний засіб 
5.4 Оцінка тяжкості наслідків 

6. Загальні положення 
7. Затвердження звіту 
8. Додатки 

A. Загальні креслення розташування (оглядові креслення) випробовуваного 
продукту та детальні креслення всі компонентів, в тому числі номер і дата 
видання, розміри та допуски 

B. Інструкція з монтажу бар'єра, включаючи розміри та допуски 
C. Фотографії 
D. Відеозаписи 
E. Опис вимог до ґрунту 
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1 Випробувальна лабораторія: 
1.1 Назва 
1.2 Адреса 
1.3 Номер телефону  
1.4 Номер факсу 
1.5 Інтернет-адреса 
1.6 Розташування випробувального майданчика 
1.7 Назва та адреса органу, який акредитував випробувальну лабораторію 
1.8 Повідомлення/номер акредитації з датою затвердження, чинні на момент 

проведення випробувань 
1.9 Додаткова інформація 
 
2 Замовник 
2.1 Назва 
2.2 Адреса 
2.3 Номер телефону  
2.4 Номер факсу 
2.5 Інтернет-адреса 
2.6 Додаткова інформація 
 
3 Об'єкт випробування  
3.1 Назва об'єкта випробування 
3.2 Дата монтажу 
3.3 Дата проведення випробування 
3.4 Номер лабораторного випробування 
3.5 Додаткова інформація 
 
4 Процедура випробування 
 
4.1 Тип випробування типу (відповідно до табл. 1) 
4.1.1 Вид ударного випробування (наприклад, TB11) 
4.1.2 Додаткова інформація (наприклад, відомості про інші випробування, проведені 

для "родини" бар'єрів) 
 
4.2 Місце випробування 
4.2.1 Опис типу і стану місця випробування 
4.2.2 Ескіз наближення транспортного засобу для визначення точки удару 
4.2.3 У разі, якщо продукт є транспортним парапетом, відстань між робочою 

поверхнею транспортного парапету і краєм мостової плити 
4.2.4 Тип підґрунтя 
4.2.5 Клас / стан підґрунтя 
4.2.6 Додаткова інформація 
 
4.3 Встановлення і докладний опис випробуваного зразка 
4.3.1 Відповідність між кресленнями та випробуваним зразком (Так / Ні) 
4.3.2 Відповідність між вказівками з монтажу і встановленим зразком (Так / Ні) 
4.3.3 Опис випробуваної стримувальної системи, які повинен містити щонайменше: 

4.3.3.1 Деталі кріплення до землі  
4.3.3.2 Загальна довжина випробуваного зразка, м 
4.3.3.3 Висота випробуваного об'єкта в зоні удару 
4.3.3.4 Відстань між стояками та/або довжина зразка, м 
4.3.3.5 Величина напруження, якщо зразок попередньо напружений  
4.3.3.6 У випадку, якщо зразок є транспортним парапетом, технічні вимоги повинні 
включати містити посилання  на кріплення до ґрунту та вимоги EN 1317-6, якщо 
присутній захист пішоходів 
4.3.3.7 Будь-яка додаткова інформація, щоб достатньо описати випробувану 
стримувальну системи (наприклад, крутні моменти затягування кріплень) 

23  



прДСТУ EN 1317-2:20ХХ  
 
4.4 Опис випробувального транспортного засобу 
4.4.1 Марка і модель транспортного засобу  
4.4.2 Рік випуску та/або первинної реєстрації 
4.4.3 Ідентифікаційний номер автомобіля (VIN) 
4.4.4 Маса транспортного засобу відповідно до табл. 1 EN 1317-1:2010  
4.4.5 Розташування центру ваги транспортного засобу в умовах випробування 

відповідно до табл. 1 EN 1317-1: 2010  
Примітка: Для випробувань з легковими автомобілями, центр ваги повинен бути визначений 

без ATD в транспортному засобі. 

4.4.6 Положення вимірювальних приладів в транспортному засобі та виміряне 
зміщення від центра ваги транспортного засобу 

4.4.7 Додатковий баласт 
4.4.7.1 Тип/опис баласту  
4.4.7.2 Загальне положення баласту 
4.4.7.3 Загальна маса баласту 

4.4.8 ATD (при наявності) 
4.4.8.1 Тип ATD 
4.4.8.2 Маса ATD  
4.4.8.3 Положення ATD в транспортному засобі 

4.4.9 Загальна маса при випробуванні, в кілограмах (кг) 
4.4.10 Розміри і характеристики транспортного засобу, повинні містити щонайменше: 

4.4.10.1 Загальна довжина транспортного засобу 
4.4.10.2 Загальна ширина транспортного засобу (за винятком бічних дзеркал) 
4.4.10.3 Колія 
4.4.10.4 Кількість осей 
4.4.10.5 Радіус колеса 
4.4.10.6 Колісна база 
4.4.10.7 Висота платформи, лише для вантажних автомобілів 
4.4.11 Висновок технічного огляду автомобіля (включаючи дату висновку) 
4.4.12 Будь-яка додаткова інформація 

 
5 Результати 
5.1 Умови проведення випробувань 
5.1.1 Фактична швидкість удару, км/год 
5.1.2 % відхилення від номінальної швидкості 
5.1.3 Фактичний кут удару, ° 
5.1.4 Відхилення від номінального кута, ° 
5.1.5 Загальний опис послідовності випробувань 
5.1.6 Температура повітря 
5.1.7 Будь-яка додаткова інформація 
5.2 Випробувальний зразок 
Загальні вимоги 
5.2.1 Динамічне відхилення (Dm), м 
5.2.2 Нормалізована динамічне відхилення (DN), м 
5.2.3 Робоча ширина (Wm), м 
5.2.4 Нормалізована робоча ширина (WN), м 

5.2.5 Клас нормалізованої робочої ширини 
5.2.6 Проникнення автомобіля (WIm), м, лише для вантажних автомобілів і автобусів 

5.2.7 Максимальна постійне відхилення, м 
5.2.8 Довжина контакту, м 
5.2.9 Фактичне положення точки удару 
5.2.10 Остаточний зсув кріплень кінцевих елементів викликаний ударом 
5.2.11 Остаточний зсув в з'єднаннях основного профілю або в сполучних елементах 
5.2.12 Опис пошкоджень випробуваного зразка разом з фундаментами, кріпленнями 

та кріпильними елементами 
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Примітка: За потреби, для стримувальних систем, які встановлюються на мостах, 

підпірних стінках або на інших спорудах, також може бути записана часова історія сил та 
моментів, що діють на кріплення або в інших критичних точках при ударі. 

 
Приймальні критерії ударних випробувань 
5.2.13 Захисний бар'єр, включаючи транспортний парапет, вмістив випробовувальни 

транспортний засіб (Так/Ні); описати, якщо Ні. 
5.2.14 Повне руйнування всіх основних поздовжніх елементів випробуваного зразка 

(Так/Ні); описати, якщо Так. 
5.2.15 Повністю відокремлені частини випробуваного зразка масою понад 2 кг: 

5.2.15.1 Ідентифікація 
5.2.15.2 Маса, кг 
5.2.15.3 Остаточне положення, виміряна перпендикулярно до початкового 
положення робочої поверхні бар'єру 
5.2.15.4 Остаточне положення, виміряне вздовж лінії положення робочої поверхні 
бар'єру, починаючи з точки відривання 

5.2.16 Елементи захисного бар'єру, включаючи транспортний парапет, що проникли 
в салон автомобіля (Так/Ні); описати, якщо Так. 

5.2.17 Деформації та/або проникнення в салон (Так/Ні); описати деформації та/або 
проникнення, якщо Так. 

5.3 Випробувальний транспортний засіб 
Загальні вимоги 
5.3.1 Загальний опис траєкторії автомобіля 
5.3.2 Індекс деформації салону транспортного засобу VCDI (обов'язковий для 

легкових автомобілів) 
5.3.3. Опис пошкоджень і деформацій на випробувальному транспортному засобі 
5.3.4. Опис будь-якого контакту голови манекена з частиною бар'єру 
Приймальні критерії ударних випробувань 
5.3.4. Фактична швидкість удару і кут в межах допуску? (Так/Ні) 
5.3.5. Поєднання фактичної швидкість удару і кута всередині оболонки допуску на 

рис. 3 (Так/Ні) 
5.3.6. Під час і після удару не більше, ніж одне колесо транспортного засобу 

виходить за задню частину деформованої системи (Так/Ні) 
5.3.7 Транспортний засіб перекинувся під час випробування (Так/Ні) 
5.3.8 При випробуванні вантажних автомобілів, понад 5% від маси баласту 

відокремилось або пролилось під час випробування до моменту, коли транспортний засіб 
зупинився (Так/Ні); вказати %, якщо Так. 

5.3.9 Транспортний засіб в межах "зони виходу" (Так/Ні) 
5.3.10 Для транспортних стримувальних систем, що встановлюються на мости, 

підпірні стінки або на інші структури: транспортний засіб або випробувальний зразок, 
опираються на будь-якої структури за межами мостової плити (Так/Ні) 

5.4 Оцінка тяжкості наслідків 
Всі показники тяжкості повинні бути округлені до найближчого цілого числа, якщо не 

вказано інше. Також повинна бути вказана частота фільтрації, що застосовується до 
необроблених даних. 

Загальні вимоги 
5.4.1 Графіки лінійних прискорень і кутових швидкостей 
Приймальні критерії ударних випробувань 
5.4.2 Індекс тяжкості прискорення, ASI (округлений до одного знака після коми)  

5.4.2.1 Графік ASI в часі 
5.4.3 Теоретична швидкість удару головою, THIV 

5.4.3.1 Час польоту теоретичної голови, мс  
5.4.3.2 THIV, км/год 
5.4.3.3 Графіки часу польоту та THIV 

6 Загальні положення 
6.1 Результати випробувань в цьому звіті, відносяться тільки до випробуваної VRS. 
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6.2 Даний звіт не може бути відтворений інакше, ніж у повному обсязі, за винятком 

попередньої письмової згоди лабораторії, яка його видала. 
 
7 Затвердження звіту 
7.1 Підпис(и) 
7.2 Назва(и) уповноваженої і відповідальної особи(ів) випробувальної станції 
7.3 Посада(и) 
7.4 Дата 
 
8 Додатки 
A. Загальні креслення розташування (оглядові креслення) випробовуваного продукту 

та детальні креслення всі компонентів, в тому числі номер і дата видання, розміри та 
допуски. Всі креслення повинні бути затверджені замовником шляхом підписування. 

B. Інструкція з монтажу бар'єра, включаючи розміри та допуски. 
C. Фотографії (з мінімальним розміром друку висотою і шириною 8 см) 
C.1. Фотографії випробуваного зразка перед випробуванням 
C.2. Внутрішні і зовнішні фотографії випробувального транспортного засобу перед 

проведенням випробування (в тому числі фотографії розташування вимірювальних 
приладів) 

С.3. Фотографії випробуваного зразка після випробування (включаючи пошкодження 
випробуваного зразка та відокремлених частин понад 2 кг) 

С.4. Внутрішні і зовнішні фотографії випробувального автомобіля після 
випробування (в тому числі пошкодження і деформації)  

С.5. Послідовності і додаткові фотографії (особливий розмір фотографії не 
вимагається) 

D. Відеозаписи 
E. Опис вимог до ґрунту 
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ДОДАТОК Б 
(довідковий) 

 

Критерії оцінки достатньої тривалості випробувань 
 
Застосовна процедура перевірки після випробувань, що довжина встановленої 

споруди достатня, щоб продемонструвати всі характеристики системи полягає в 
перевірці, що лише поздовжні сили передаються до кінцевих кріплень, за допомогою 
наступної процедури. 

Статична бічне відхилення бар'єру не повинне доходити до передньої або кінцевого 
закріплення випробувальної споруди. Це необхідно, щоб статичне бічне відхилення 
першого елемента (або першої секції між двох стояків) дорівнювали нулю в межах допуску 
вимірювання (рис. Б.1, а). Якщо закріплення таке, що запобігає бічному зсуву всього 
першого елемента, то статичний бічний зсув другого елементу повинен бути нульовим в 
межах допуску вимірювання (рис. Б.1, б). 

 
 

 

 
а) 
 
 

 
 

б) 
 
 

Рисунок Б.1 – Довжина бар'єра, встановленого для випробування 
 

1 – Достатня для випробування довжина  
2 – Недостатня для випробування довжина 
3 – Недостатня для випробування довжина 
4 – Поверхня недеформованого бар'єра  
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ДОДАТОК В 
(довідковий) 

 

Бібліографія 
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