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Коефициентът ASI е мярка за влиянието на ускорението на

автомобила, предизвикващо движенията на човека вътре в

превозното средство по време на удар с ограничителна система

за пътища.

Тези движения се отчитат по заеманите в момента на удара

позиции и премествания на монтиран в изпитвателния

автомобил манекен.

Взаимосвързана с коефициента ASI е мярката за влиянието на

удара на автомобила в ограничителната система – коефициент

THIV Теоретична скорост на удара на главата. Чрез теоретичната

скорост на удара на главата се оценява силата на удара върху

пътника в автомобила, при удар в ограничителна система.

Съгласно БДС EN 1317-1, Ограничителни системи за пътища.

Част 1: Терминология и общи критерии за методи за

изпитване, ASI и THIV са взаимно свързани и са определени

като Коефициенти на силата.



Коефициентът ASI e теоритична величина, изчислявана на база

резултатите от не по-малко от три броя акселерометъра и един

датчик за ъглова скорост, монтирани в зона, не по-голяма от 112 cm2

с център ординатата на центъра на тежестта на автомобила.

За максимална точност на отчитане се използват и втора серия от 

триаксиални датчици, монтирани по надлъжината ос на автомбила. 

Коефициентът THIV също се определя теоретично, на база

стойностите, отчетени при изчисляване на ASI и промяната на

скоростта на движение при удара на автомобила в ограничителната

система.

Съгласно БДС EN 1317-2, Ограничителни системи за пътища. Част 2:

Класове на действие, критерии за приемане от изпитвания на удар и

методи за изпитване на предпазни огради и парапети за превозни

средства, двата коефициента определят степента на силата на удара

и се записват в протокола от изпитване.

В характеристиката на ограничителната система се записва само

степента на коефициента ASI, тъй като коефициентът THIV е с една

гранична стойност.



Степен на силата 

на удара
Стойности на коефициентите

A ASI  1,0

и THIV  33 km/hB ASI  1,4

С ASI  1,9

Антропоморфното приспособление (манекен), представително за 50 % от зрелите

мъже, е специално проектирано за да предава формата, размера и масата на

пътник и да възпроизведе неговото динамично поведение при изпитване на удар.



Гранични ускорения за пътници с предпазен колан :
по оста x  12 g, по оста y  9 g и по оста z  10 g



Физически смисъл на 

тези коефициенти



На пръв поглед локвичките са сходни, както и оградите край пътя!



стомана

бетон





При вторият удар, 

стъклото се чупи



бетон

стомана



Удар на лек 

автомобил в  

ограда от бетон с 

отскок напред и 

нагоре.

Удар на лек 

автомобил в  

стоманена 

ограда.





Пример с товарен 

автомобил



Краш-тест на 

бетонова ограда



Краш-тест на стоманена ограда



бетон

стомана



ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Сравнението между удари с бетонови и със стоманени огради показва,

че при бетоновите ASI най–често е В и С при идентични изпитвания със

стоманени, където ASI е А и рядко В. На практика ASI зависи от

материала, изграждащ ограничителната система и зоната ѝ на действие.

Малкото W не гаси енергията на удара, пренасочва МПС извън

полезната зона, т.е в насрещната лента, в РИ или към банкета. Често при

резкия отскок на МПС се създават условия за странично преобръщане

и/или претъркалване, водещи до тежки последствия.

Голямото W погасява плавно кинетичната енергия на автомобила. При

малко W контактната зона клони към точка, няма загуба на енергия и

има сериозни щети върху пътниците.

ИЗВОДИ:

Стоманените ограничителни системи за пътища са за предпочитане пред

бетоновите!

Коефициент ASI, степен А е за предпочитане при избор на 

ограничителна система за пътища! 

Коефициент ASI, степен В се избира при липса на друга възможност!

Коефициент ASI, степен С не се препоръчва, независимо от 

обстоятелствата!



Тълкуване и практически съвети относно „Указание за изпълнение на 

начални и крайни елементи на ограничителни системи за пътища“ 

От месец май 2021г., като допълнение към „Технически правила за 

приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската 

пътна мрежа“ от 2010 г. е въведено за прилагане „Указание за 

изпълнение на начални и крайни елементи на ограничителни системи

за пътища“. Указанието е на разположение в сайта на АПИ на адрес: 

http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/tehnicheski-specifikacii

Цел на Указанието е повишаване на пътната безопасност, чрез

уеднаквяване, взаимозаменяемост и лесно поддържане на елементите

за начало и за край на ограничителни системи за пътища.

http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/tehnicheski-specifikacii


Структура на Указанието

В т. Изисквания, подробно са описани структурата и изпълнението на

елементите за начало и за край – дълго и късо зануляване, съответно

със шина с две и със шина с три вълни. Дадени са изискванията към

буфери срещу удар и към терминали.

При шина с две вълни 

При шина с три вълни 3N



Буфер срещу удар



Единичен терминал 

Двоен терминал 



Изпитване на единичен терминал



В т. Критерии за избор и правила за прилагане на елементи за начало и

за край на ограничителни системи за пътища е направено

конкретизиране на елементите, в зависимост от допустимата скорост и

интензивността на движението. Определени са изисквания при

изпълнение на ОСП преди и след съоръжение.

ПРИ СКОРОСТИ НАД 50КМ/Ч И СДИ > 3000 МПС/24H

При автомагистрали, платна с еднопосочно движение и СРИ, началото

на ОСП е с единичен терминал. При разделяне на транспортни

потоци, вдясно и в разделителна ивица началото е буфер срещу удар

или двоен терминал. Краят е с дълго зануляване или с късо – п.и.

При обезопасяване на места с трети лица, началото е буфер тип R и

по изключение двоен терминал.

При точкови препятствия и в най-общ случай, и началото и края са

единични терминали.

ПРИ ПЪТИЩА СЪС СДИ < 3000 МПС/24H

Най-често началото на ОСП е дълго, а края е късо зануляване.

Конкретизирани са изискванията за начало и преходни зони на ОСП

при съоръжения.



Шина с две вълни

Шина с три вълни 3N



При дължини по-малки от 40 m преди и след съоръжението, но по-големи 

от 10 m, и началото и края са единични терминали.

При дължини по-малки от 10 m преди и след съоръжението, и началото и 

края са единични терминали.



ЗАБРАНИ

ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА НАЧАЛО И КРАЙ ОТ

ТИП „КРАЙНА ШИНА“, КАТО РИБЕШКА ОПАШКА И ПОДОБНИ НАД

НИВОТО НА ТЕРЕНА.

НЕДОПУСТИМО Е ДА СЕ ПРЕМИНАВА ОТ ШИНА С ТРИ ВЪЛНИ В

ЛИНЕЙНА ЧАСТ КЪМ ШИНА С ДВЕ ВЪЛНИ ЗА ЗАНУЛЯВАНЕ

ПОСРЕДСТВОМ ПРЕХОДИ.

ЗАБРАНЕНО Е ПРЕКЪСВАНЕ НА ОСП В ЗОНАТА НА ДИЛАТАЦИОННИТЕ 

ФУГИ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗПОЛЗВАТ 

СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕХОДНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДИЛАТАЦИЯ.
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Приложения – таблици и схеми от БДС EN 1317



Алгоритъм за определяне степента на задържане



Зона на действие – съгласно БДС EN 1317-2 и зависи от ситуацията 



БДС EN 1317-2:2010


