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PIĄTE KOŁO – SPOSÓB NA WJEŻDŻANIE PO SCHODACH 
ORAZ JAZDĘ PO TRUDNYM TERENIE OSÓB NA WÓZKACH 

INWALIDZKICH 
 

FIFTH WHEEL – A WAY OF DRIVING INTO THE STAIRS AND 
RIDE ON ROUGH GROUND WHEELCHAIR USERS 
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1. WSTĘP 
 

Brak ograniczeń w przemieszczaniu się i pokonywaniu trudności terenu dla osób 
niepełnosprawnych jest bardzo ważna i niejednokrotnie trudna do realizacji [1]. 

Dotychczasowe rozwiązania urządzeń wspomagających poruszanie się wózkiem 
inwalidzkim po schodach oraz po trudnym terenie nie były produkowane, jako jedno 
zintegrowane urządzenie. 

Do pokonywania schodach służą różnego rodzaju „schodołazy” lub platformy 
podnośnikowe umożliwiające przetransportowanie wózka inwalidzkiego pomiędzy piętrami 
budynku. Zazwyczaj są to urządzenia montowane „na stałe” przy schodach. Powyższe 
urządzenia nie mogą jednak być instalowane przy wszystkich budynkach. Urządzenia te musza 
odpowiadać przepisom prawa budowlanego, a sam budynek musi spełniać rygorystyczne 
warunki techniczne. Ponadto jazda w trudnym terenie (krzywe chodniki, żwirowane podjazdy 
itp.) wózków inwalidzkich jest bardzo utrudniona ze względu na małą średnicę przednich koła 
jezdnych. Dotychczasowe rozwiązania problemu dotyczyły zwiększenia rozmiaru przednich 
kół wózków. 
 
2. CEL PRACY 
 

Celem pracy było zaprojektowanie i zbudowanie urządzenia umożlwiającego jazdę 
w trudnym terenie dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz ułatwiające 
wjazd po schodach. 
 
3. MATERIAŁY I METODY 
 

Podczas wszystkich prac konstrukcyjnych korzystano z oprogramowania Inventor 
Profesional na licencji akademickiej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego J. i J. 
Śniadeckich w Bydgoszczy oraz pomiarów wózka inwalidzkiego będącego na stanie Zakładu 
Inżynierii Biomedycznej. 
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4. WYNIKI 

 
Proponowane urządzenie ma niewielkie wymiary i jest montowane do wózka w obrębie 

jego podnóżka. Uchwyt umożliwia regulację pozwalając dopasowanie urządzenia do każdego 
wózka (Rys. 1. Punkt 2). Proponowane urządzenia możliwość zablokowania pochylenia 
wózka, opierając go jedynie na dużych tylnych kołach oraz dodatkowym kołem z urządzenia 
(Rys. 2A). Przy ustawieniu do wjazdu na schody blokada urządzenia w odpowiednim 
ustawieniu pozwala na wjazd na schody zabezpieczając przed zsunięciem się wózka do przodu 
(Rys. 2B). 

 
Rys. 1. Schemat urządzenia 

 

 
Ryc. 2. A) Ustawienie do jazdy w trudnym terenie, B) Ustawienie do jazdy po schodach 

 
5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

W proponowanym rozwiązaniu nie ma elementów elektrycznych, a całość jest 
rozwiązaniem mechanicznym. Urządzenie nie posiadając źródła zasilania jest lekkie oraz 
cechuje się niewielkimi gabarytami. Bez trudu mieści się w torbie podróżnej. Urządzenie 
również posiada możliwość przypięcia go do tylnego oparcia fotele wózka inwalidzkiego, gdy 
nie jest ono używane.  
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