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1. WSTĘP 
 
 Pasy bezpieczeństwa od wielu dziesięcioleci są powszechnie stosowane w autach 
osobowych. Wprowadzone zostały w celu ochrony kierowców i pasażerów przed skutkami 
zderzeń czołowych, w wyniku których kierowca (lub pasażer) pod wpływem siły 
bezwładności przesuwa się do przodu, co w przypadku braku pasów powodowało uderzenie 
ciała w elementy wnętrza pojazdu lub wypadnięcie przez przednią szybę. 
 W obecnych czasach pasy bezpieczeństwa wykorzystywane są również do stabilizacji ciała 
kierowcy w trakcie wykonywania manewrów na drodze. Jest to szczególnie istotne, gdy 
kierowcą jest osoba niepełnosprawna, często pozbawiona jednej z kończyn, którą mogłaby się 
dodatkowo podeprzeć. W celu zwiększenia stabilności pasy te są zazwyczaj czteropunktowe, 
a ich budowa umożliwia ciasne zapięcie przed rozpoczęciem jazdy. Pasy tego typu w stosunku 
do trójpunktowych z napinaczem charakteryzują się większą symetrycznością działania, co 
przekłada się na zmniejszenie przemieszczeń kierowcy względem fotela w trakcie kierowania 
pojazdem [1]. Niestety pozbawione są one napinacza, który gwarantowałby optymalny docisk 
pasów do ciała oraz jego niezmienność w trakcie jazdy. Dlatego też powinno dążyć się do 
opracowania konstrukcji pasów czteropunktowych z napinaczem charakteryzujących się 
optymalną siłą ich naciągu.  
 W niniejszej pracy scharakteryzowano jaki wpływ ma konstrukcja i sposób działania pasów 
bezpieczeństwa na biomechanikę ciała kierowcy niepełnosprawnego. Dokonano tego na 
podstawie badań numerycznych odzwierciedlających zderzenie czołowe pojazdu 
wyposażonego w pasy trójpunktowe z napinaczem, czteropunktowe bez napinacza oraz 
czteropunktowe z napinaczem. Analizowano przypadek, w którym kierowca miał 
sparaliżowaną prawą rękę, dlatego też lewą ręką korzystał ze specjalistycznego uchwytu 
montowanego na kierownicy. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono 
przemieszczenia i przyspieszenia ciała kierowcy oraz wartości sił pomiędzy poszczególnymi 
jego członkami. Dane te posłużyły następnie do wyznaczenie parametrów określających 
poziom obrażeń, jakich dozna kierowca w trakcie analizowanego zderzenia. 
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2. BUDOWA MODELU NUMERYCZNEGO I WYNIKI 
 
 Badania numeryczne wpływu konstrukcji i sposobu działania pasów bezpieczeństwa na 
biomechanikę ciała kierowcy przeprowadzono z wykorzystaniem poszycia i wnętrza 
rzeczywistego pojazdu. Opracowany model numeryczny uwzględnia m.in. takie aspekty jak: 
podatność elementów fotela, podatność kierownicy oraz specjalistycznego uchwytu 
zamontowanego na niej, działanie czujnika przyspieszeń oraz wyzwalanej przez niego 
poduszki powietrznej, napinanie i przewijanie pasów przez elementy montażowe oraz ich 
rzeczywiste charakterystyki. W trakcie badań wykorzystywano model manekina 
50 centylowego męskiego – Dummy Hybrid III opracowanego przez przedsiębiorstwo 
Humanetic [2]. Manekin ten charakteryzuje się bardzo wiernym odzwierciedleniem 
rzeczywistego manekina oraz pokryciem wyników na poziomie 95% w stosunku do 
rezultatów uzyskanych w trakcie testów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. 
 Analizowane były trzy przypadki różniące się konstrukcją pasów. W każdym przypadku 
prędkość początkowa wynosiła 55 km/h [1]. Prędkość karoserii w trakcie zderzenia była 
sterowana poprzez krzywą uzyskaną w trakcie symulacji numerycznych zderzenia pojazdu 
osobowego ze sztywną przeszkodą. 
 We wszystkich analizowanych wariantach przebieg symulacji był zbliżony. W początkowej 
fazie kierowca przesuwa się do przodu względem fotela, co powoduje jednoczesne usuwanie 
luzów pomiędzy jego ciałem i pasami oraz zwiększenie naciągu pasów. Następnie manekina 
uderza kolanami w elementy wnętrza pojazdu oraz głową w poduszkę powietrzną. Po odbiciu 
pojazdu od przeszkody, również ciało kierowcy zmienia kierunek ruchu i przemieszcza się ku 
fotelowi. 
 Różnice pomiędzy wynikami z poszczególnych przypadków widoczne są w postaci 
przemieszczeń środka ciężkości manekina, przyspieszeń jakich doznaje jego głowa oraz sił 
występujących w kolanach, kręgach szyjnych. Przekładają się one bezpośrednio na różnice 
w wartościach kryteriów określających urazy jakich doznaje kierowca, t.j. HIC (Head Injury 
Criterion) [3] i NIC (Neck Injury Criterion). 
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