
Przygotowanie obiektów i przestrzeni do zapobiegania zamachom z wykorzystaniem 
pojazdu użytego jako narzędzie ataku terrorystycznego . 

 

SMART SOLUTIONS 



Co znaczy „ high security”? 

Blokady drogowe - bollards  IWA 14-1, PAS 68 , DOS, ASTM F2656  

 
  

 
 



Co znaczy „ high security”? 

Blokady drogowe - bollards  IWA 14-1, PAS 68 , DOS, ASTM F2656  

 
  

 
 



Skuteczne blokady co to znaczy?  

 
  

 
 



Skuteczne blokady co to znaczy?  

 
  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rLtqg2gdzvI 
 

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”  
     Albert Einstein 

https://www.youtube.com/watch?v=rLtqg2gdzvI
https://www.youtube.com/watch?v=rLtqg2gdzvI


Historia certyfikacji VSB (Vehicle Security Barriers)  

 
  

 
 



Sytuacja obecna - standardy 

 
  

 
 

Wielka Brytania 

 PAS 68 & PAS 69 – ostatnia 

wersja 2015 

 Przewidziane zmiany w roku 2018 

 UK standard przygotowany przez 

CPNI (Center for the Protection of 

National Infrastructure) 

https://www.cpni.gov.uk/)/ oraz 

BSI  ( British Standard Institute) 
 

Ameryka Pn.  i Pd. 

 ASTM F2656 –ostatnia wersja 2015 

 DOS SD-STD-02.01 ( 2003)został 

zastąpiony przez standard ASTM 

F2656 ( „ Departament of State”, 

American Society for Testing & 

Materials )North America Three 

Vehicles Amerykański system 

klasyfikacji 

 Obecnie  kategorie C, P, M, H 

Zastąpiła certyfikacje “DOS” ( 

tzw.K4, K8,K12) “K” 
 

Świat World Standard   

 IWA14-1 - ostatnia wersja 2014 

( pierwsza wersja 2013) 
 International Workshop 

Agreement  (International 
Organization for Standardization) 
Zawiera elementy PAS68 & 

ASTM F2656 W oparciu o CPNI 

/BSI w zaangażowaniem  US 

Department of State 

 

Europa + Rosja „historyczny” 

 CEN – CWA 16221:2010 

 European Workshop 

agreement -Porozumienie 

Europejskie 

 Uwzględnia elementy z PAS 68 

& PAS 69 

Aktualne standardy HVM (Hostile Vehicle Mitigation ) ograniczenie ryzyka ataku pojazdami  „wrogimi” w oparciu https://hvmhub.com/ 



Porównanie rodzajów tabeli wyników testów 

 
  

 
 

1 2 3 4 5 6 

Metod test Impact 

Vehicle (V) 
Vehicle Mass (class) Impact Speed Impact Angle Penetration Debris Dispersal 

PAS 68:2013 

“PAS 68:2013 Bollard V/7500(N2)/80/90:0.0/3.6” Przykład klasyfikacji: 

1 2 3 

Vehicle Category Impact Speed (mile/h) Penetration Rating 

ASTM F2656 

Przykład klasyfikacji: “Test method F2656 C7:50-P3” 

1 2 3 4 5 

Metod test Impact 

Vehicle (V) 
Vehicle Mass (class) Impact Speed Impact Angle Penetration 

IWA14-1 2013 

Przykład klasyfikacji: “IWA14-1:2013 Bollard V/7500[N2A]/80/90:0:2 

https://extranet.cominfo.cz/file/private/1038


Sytuacja obecna - standardy 

 
  

 
 

        ENGINEERED SOLUTION ≠ CERTYFIKOWANY TESTOWANY PRODUKT 

≠  



Blokady drogowe – bollardy statyczne 

 
  

 
 

PRZEZNACZENIE -  zabezpieczenia i tworzenie stref przyjaznych dla pieszych w centrach 
miast, kontrolowanie przepływu ruchu, zarządzanie ruchem drogowym i ulicznym, 
zarządzanie dostępem pojazdów do stref chronionych, ochrona przed atakami 
terrorystycznymi z użyciem pojazdów.  
CEL - zapewnienie bezpieczeństwa na różnych poziomach - od prostych słupków 
parkingowych po atestowane systemy zapór drogowych o najwyższym poziomie 
zabezpieczenia (zatrzymanie pojazdów o wadze nawet do 30 ton).  
ZASTOSOWANIE – obiekty infrastruktury krytycznej, obiekty ze strefami chronionymi, 
strefy imprez plenerowych, ulice i centra miast, budynki administracyjne i biurowe, 
prywatne posesje. 



Bollardy bez napędu elektrycznego- ręczne 

 
  

 
 

https://extranet.cominfo.cz/file/private/1038


Bollardy  automatyczne  

 
  

 
 

https://extranet.cominfo.cz/file/private/1038


Bariery drogowe i wjazdowe   

 
  

 
 

https://extranet.cominfo.cz/file/private/1038


Bollardy i bariery płytki montaż 

 
  

 
 

Połączone słupki działają w zespole 

głębokość montażu tylko 20 cm 

Stopy stabilizujące równoważą 

siłę uderzenia instalacji w 

przypadku ataku HVM 

Konstrukcja ramy blokady drogowej do 

płytkiego montażu głębokość około 40-50 cm 

https://extranet.cominfo.cz/file/private/1038


Bramy  certyfikowane przesuwne 

 
 

 
 
 

 

 

https://extranet.cominfo.cz/file/private/1038


Bramy  certyfikowane składne bi folding 

 
 

 
 
 

 

 

https://extranet.cominfo.cz/file/private/1038


Meble uliczne statyczne płytkiego montażu  
 

 
  

 
 

https://extranet.cominfo.cz/file/private/1038


Meble uliczne statyczne płytkiego montażu  
 

 
  

 
 

https://extranet.cominfo.cz/file/private/1038


Bariery tymczasowe (zabezpieczenie imprez) 

 
  

 
 

https://extranet.cominfo.cz/file/private/1038


Wnioski i uwagi 

• Najistotniejszymi elementami w projektowaniu i zastosowaniu blokad 
drogowych oraz zapór antyterrorystycznych jest umiejętny doboru sprzętu oraz 
sposobu montażu adekwatnego do charakteru obiektu i poziomu jego 
„wrażliwości” na zagrożenie.  

• Zarządzający obiektami użyteczności publicznej powinni korzystać z 
doświadczenia ekspertów, którzy mogą rekomendować rozwiązania 
zaprojektowane z myślą o danym budynku, z uwzględnieniem nie tylko 
aspektów bezpieczeństwa, ale także nowoczesnego designu. 

• W przypadku stosowania barier w obiektach Infrastruktury Krytycznej, dla 
których tworzone są plany ochrony w tym zabezpieczenia technicznego, 
wykonawcy powinni posiadać koncesję MSWiA, a w szczególnych wypadkach 
Poświadczenie Bezpieczeństwa Przemysłowego. Wiedza o typach urządzeń 
zabezpieczeń antyterrorystycznych jest ogólnie dostępna, ale już ich 
konfiguracja oraz integracja z systemami SWiN, PPOŻ i SKD stanowi informacje 
wrażliwą. 



Pytania dla inwestora i projektanta 

Lista przykładowych pytań: 
 Czy została przeprowadzona ocena dynamiczna VDA (Vehicle Dynamic Assessment)?  
 Jaki jest wymagany poziom zabezpieczenia według norm PAS 68, IWA14-1, ASTM? 
 Jaka jest planowana procedura kontroli dostępu pojazdów autoryzowanych, np. pogotowie ratunkowe, straż 

pożarna, policja? 
 Jaka jest istniejąca infrastruktura: zasilanie elektryczne, sieć internetowa, dostęp do wody?  
 W jakich godzinach można prowadzić uciążliwe oraz nieuciążliwe prace instalacyjne? 
 Czy są limity głębokości posadowienia urządzeń (kolizje)? 
 Jaka jest zakładana liczba operacji otwarcia/zamknięcia w ciągu dnia i nocy (częstotliwość działania urządzenia)? 
 Jaka jest średnia liczba operacji w godzinach szczytu? Kiedy są godziny szczytu? 
 Jak mają zachowywać się urządzenia w przypadku utraty zasilania? 
 Czy są wymogi co do wyglądu (estetyka wykonania, art-design)? 
 Czy pojazdy będą poruszać się w jednym, czy w obu kierunkach? 
 Czy planowane są urządzenia statyczne, uzupełniające urządzenia automatyczne? 
 Czy została przeprowadzona analiza „Real System Cost” – porada dla klienta w zakresie serwisu i utrzymania 

urządzeń? 
 Czy wymagana jest tylko dostawa, czy pełne roboty budowlane wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych? 



Zapewniamy kompleksową obsługę  
DORADZTWO > PROJEKT> SPRZEDAŻ >  
> INSTALACJĘ > SERWIS I KONSERWACJĘ 

Zapewniamy wsparcie doświadczonych  
profesjonalistów na każdym  etapie.  

Jak działamy 

  Dziękuję za uwagę 
 mgr inż. Jarosław Jaźwiński  CEO w DFE Security 

* Zdjęcia umieszczone w prezentacji pochodzą z materiałów marketingowych  DFE Security 


