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PRZEDMOWA
Określenie pojazdu dla osób z dysfunkcjami kończyn dolnych „wózek
inwalidzki” jest, zdaniem autora, co najmniej niefortunne. Przymiotnik
„inwalidzki” jest tożsamy z przymiotnikiem „niezdolny”, a tymczasem tak
zwany wózek inwalidzki może zapewnić dużą swobodę poruszania się. Osoba
po urazie rdzenia kręgowego potraﬁ przemieszczać się na wózku tak szybko
lub nawet szybciej niż osoba sprawna w szybkim chodzie. Osobie starszej
z artretyzmem wózek inwalidzki umożliwia dostęp do świata na zewnątrz
mieszkania. Dla aktywnego sportowca wózek jest pojazdem umożliwiającym uprawianie sportów – uczestniczenie w maratonach, grę w koszykówkę
lub tenisa. W pewnym sensie wózek jest jednocześnie samochodem i butami,
swoistym interfejsem pomiędzy człowiekiem niepełnosprawnym a światem
dookoła. Jeśli ma być wygodny – to jak para butów – musi być właściwie
dopasowany, a jeśli ma jednocześnie maksymalizować sprawność użytkownika – to jak samochód – musi być niezawodny i zapewniać optymalną
mobilność oraz bezpieczeństwo.
Na polskim rynku wydawniczym jest bardzo niewiele pozycji dotyczących urządzeń technicznych dla osób niepełnosprawnych. Na palcach jednej ręki można policzyć książki o wózkach inwalidzkich. Z oczywistych
względów książka nie wyczerpuje wszystkich zagadnień dotyczących wyboru i eksploatacji wózka inwalidzkiego. Wybór odpowiedniego wózka może
być złożonym zadaniem z powodu rozmaitości dostępnych rozwiązań i ich
opcji. W książce opisano wybrane aspekty dotyczące budowy, obsługi, eksploatacji oraz techniki jazdy wózkiem inwalidzkim z napędem ręcznym.
Celem opracowania jest dostarczenie jak najwięcej informacji o budowie,
sposobie doboru i właściwej konﬁguracji wózka aktywnego, który daje największe z możliwych perspektywy samodzielnego funkcjonowania jego użytkownikowi.
Pragnę wyrazić nadzieję, iż niniejsza książka będzie stanowiła cenną
pozycję dla użytkowników wózków inwalidzkich, inżynierów projektujących
dla osób niepełnosprawnych oraz lekarzy i rehabilitantów wybierających
odpowiedni wózek dla swoich pacjentów. Zainteresowanych tematyką zapraszam do dyskusji w Internecie pod adresem: sydor@au.poznan.pl.
Maciej Sydor

1.

WSTĘP

1.1.

Osoby niepełnosprawne
a niepełnosprawność

Według danych statystycznych Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji
Człowieka PAN w Polsce jest około 800 tys. osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn dolnych. Pewna część tych osób korzysta z wózka. Jest
to bardzo niejednorodna grupa użytkowników, o rozmaitych wymaganiach
wynikających z różnych niepełnosprawności. W chwili obecnej na rynku
znajduje się duża liczba różnorodnych typów wózków inwalidzkich zaspokajających rozmaite potrzeby. Zazwyczaj osoby o sprawnych lub częściowo
sprawnych rękach używają wózków o napędzie ręcznym, co uniezależnia je
od pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu. Osoby niezdolne do
samodzielnego napędzania wózka, czy to z powodu niesprawnych rąk, czy
zaburzonej koordynacji ruchowej korzystają z wózków napędzanych elektrycznie lub pchanych przez opiekuna.
Zgodnie z prognozami demograﬁcznymi liczba osób niepełnosprawnych
w Polsce i na świecie będzie rosła w związku rozwojem cywilizacji, zwiększającą się skutecznością leczenia wcześniej nieuleczalnych przypadków i rosnącą średnią długością życia. Jak powszechnie wiadomo, zjawisko niepełnosprawności nasila się z wiekiem. Z danych GUS1 wynika, że około 50%
osób powyżej 65 roku życia jest niepełnosprawnych, natomiast według danych pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych z lutego 2001 roku
3,6% dzieci w wieku do 15 lat to dzieci niepełnosprawne. Większość osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich to osoby po urazie rdzenia kręgowego. Według różnych ocen uszkodzeń rdzenia kręgowego doznaje od 15 do
50 osób na milion rocznie. W Polsce liczbę osób uzależnionych od wózka
inwalidzkiego, w tym głównie osób po urazie rdzenia kręgowego, szacuje się
na około 100 tys. (ok. 0,24-0,26% populacji). Z każdym rokiem liczba ta
zwiększa się o od 1000 do 1800 przypadków. Według badań przeprowadzonych przez autora w 2000 roku w Polsce zakupiono około 31 tys. wózków
1

Dane uzyskane podczas powszechnego spisu ludności w 1996 roku.
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inwalidzkich różnych typów (patrz rozdział 3.1). Przytoczone powyżej dane
przekonują o skali i wadze problemu prawidłowego doboru i użytkowania
wózka inwalidzkiego.
Jeszcze 15 lat temu każdemu, kto wymagał wózka inwalidzkiego do poruszania się, lekarz lub inna osoba upoważniona wypisywała zlecenie na
standardowy wózek inwalidzki. Taki wózek miał jednakowe wymiary dla
wszystkich użytkowników. Obecnie wózek do codziennego użytku powinien
być dopasowany w swoich wymiarach do wymiarów ciała i to niezależnie
od tego, czy jest to wózek uniwersalny (tzw. ortopedyczny) dla osoby starszej, wózek z napędem elektrycznym czy wózek aktywny, którego konstrukcja wywodzi się od wózków sportowych. Jedynie wózki „instytucjonalne”
stosowane do przewozu osób w szpitalach, domach spokojnej starości lub
okolicznościowo wykorzystywane w supermarketach i na lotniskach są pojazdami uniwersalnymi mającymi pasować do każdego użytkownika. Specjalizacja wózków wynika z rozmaitych potrzeb osób niepełnosprawnych
i ma swoje głębokie uzasadnienie w konieczności zapewnienia maksymalnej
sprawności każdemu użytkownikowi. Inny będzie wózek dla kogoś po amputacji nóg (z racji innego umiejscowienia środka ciężkości), a inny dla osoby
z hemiplegią2 napędzającą wózek jedną ręką i nogą (niżej umieszczone siedzisko i specjalne rozwiązanie przeniesienia napędu na drugie koło).
Na początku lat siedemdziesiątych w USA została sformułowana idea
Independent Living, co można przetłumaczyć jako życie określone przez
osobę3 . Termin ten wywodzi się z ruchu osób niepełnosprawnych w Stanach
Zjednoczonych, gdzie w 1975 roku utworzono pierwsze Centrum Życia Niezależnego w celu integracji ze społeczeństwem oraz organizowania się przeciw dyskryminacji. Podobne ośrodki zaczęły powstawać także w Europie,
stając się miejscami działalności politycznej i ogniwami sieci współpracy
wśród osób niepełnosprawnych. W Szwecji po igrzyskach paraolimpijskich
w 1976 roku powstał Ruch Aktywnej Rehabilitacji4 zainicjowany przez
grupę niepełnosprawnych sportowców szwedzkich. Zauważyli oni, że dzięki
uprawianiu sportu są o wiele sprawniejsi od swoich kolegów z tymi samymi
dysfunkcjami. Zorganizowali więc obóz szkoleniowy, na którym postanowili
pokazać, jak trenują. Wiele osób zgłosiło chęć pomocy i wzięcia udziału
w tego rodzaju przedsięwzięciu. Tak narodziła się nowa ﬁlozoﬁa pokonywania niepełnosprawności. Jej celem jest osiągnięcie przez osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich jak największej samodzielności i niezależności,
a środkami realizacji – odpowiednie wózki inwalidzkie aktywne oraz wieloletnie doświadczenia w autorewalidacji niepełnosprawnych instruktorów,
2

Porażenie połowy ciała na skutek wylewu krwi do mózgu.
Niem. Selbstbestimmtes Leben, ang. independent living = self-determined living.
4
Szwedz. Rekryteringsgruppen for Aktive Rehabilitisring.
3
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prowadzących turnusy. W tej ﬁlozoﬁi osiągnięcie optymalnej samodzielności zapewnia sport jako najlepsza forma rehabilitacji. Trening wybranych
dyscyplin sportowych przyczynia się do maksymalnego wykorzystania posiadanych sprawności oraz wytworzenia umiejętności kompensujących brakujące lub upośledzone funkcje organizmu niezbędne w niezależnym samodzielnym życiu. W Polsce pierwszy turnus aktywnej rehabilitacji, z udziałem szwedzkich instruktorów, został zorganizowany w Lublinie latem 1988
roku. W tym samym roku w Warszawie powstało Stowarzyszenie Grupa
Aktywnej Rehabilitacji.
W 1989 roku w Strasbourgu odbyła się pierwsza Europejska Konferencja
na temat Życia Niezależnego, na której powołano organizację Europejska
Sieć Życia Niezależnego (European Network on Independent Living). Znaczenie samego terminu życie niezależne stało się przedmiotem następnych
konferencji. Filozoﬁa Independent Living głosi: „Osoby niepełnosprawne są
członkami społeczeństwa i mają prawo do pozostawania we własnym środowisku lokalnym. Powinny one otrzymywać potrzebne im wsparcie w ramach
istniejących struktur edukacyjnych, opieki zdrowotnej, zatrudnienia i usług
społecznych. Prawo do życia niezależnego obejmuje wszystkie aspekty życia: mieszkalnictwo, edukację, zatrudnienie, politykę, kulturę. Życie niezależne to fundamentalne prawo osób niepełnosprawnych do tego, aby tak
właśnie było ono rozumiane na arenie międzynarodowej”5 .

1.2.

Historia wózka inwalidzkiego

Ludzie ulegali wypadkom i stawali się niepełnosprawni od wieków. Ci,
którzy przeżyli wypadek oraz okres rekonwalescencji, a nie mogli poruszać
się o własnych siłach, byli transportowani na noszach lub w lektykach. Jeżeli oczywiście byli wystarczająco bogaci... W późniejszym okresie wynaleziono środek transportu przypominający dzisiejszą taczkę, który szybko
stał się pojazdem służącym do przewożenia starszych i niepełnosprawnych
osób majętnych w zachodniej Europie. Pierwszy zachowany historyczny
ślad krzesła inwalidzkiego z kółkami, czyli pojazdu inwalidzkiego umożliwiającego transport w pozycji siedzącej, pochodzi z 530 roku p.n.e. Jest
to płaskorzeźba wyryta w kamieniu chińskiego sarkofagu przedstawiająca
mężczyznę siedzącego w czymś przypominającym fotel z trzema kółkami.
W literaturze europejskiej pierwsze wzmianki o meblach do siedzenia z uła5

Materiały seminaryjne: Konstancin-Jeziorna (1996) „Prawa człowieka a osoby
niepełnosprawne”.
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twieniami dla osób niepełnosprawnych pochodzą z XVI w. W Hiszpanii
król Filip II6 cierpiący na podagrę używał specjalnego fotela z regulowanym oparciem i podnóżkiem (rys. 1), a w 1700 roku król Francji Ludwik
XIV7 używał mechanizmu przypominającego ruletkę do obracania się razem z fotelem w czasie rekonwalescencji po operacji.

Regulowany
kąt oparcia

Regulowany
podnóżek
Rys. 1. Fotel króla Hiszpanii Filipa II z 1595 roku
(H. Howard, Dictionaire de l’Ameublenment... Paris 1887)

Za autorów wynalazku „fotela na kółkach” uważa się Francuzów. Skonstruowany w czasach renesansu we Francji pojazd służył do przewożenia
osób w pozycji siedzącej. Pierwszy na świecie wózek możliwy do napędzania przez samego użytkownika powstał w Anglii, a skonstruował go w 1795
roku John Dawson. Wózek Dawsona przypominał stosowane jeszcze do dziś
rozwiązania, miał dwa duże drewniane koła z przodu i jedno kółko sterujące z tyłu. W 1811 roku powstał natomiast wózek o wykorzystujący do
przeniesienia napędu dwie przekładnie zębate (rys. 2).

6
Filip II żył w latach 1527-1598, był królem Hiszpanii od 1556 roku i Portugalii od
1580 roku.
7
Ludwik XIV żył w latach 1638-1715, panował we Francji od 1643 roku, a więc 62
lata. Dla Ludwika XIV skonstruowano pierwszą na świecie windę osobową.
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Podparcie dolnego
odcinka kręgosłupa

Korby
napędowe
Przekładnia
zębata
Rys. 2. Fotel-wózek z napędem korbowym z 1811 roku
(H.L. Kamentz, The wheelchair book, 1969)

W 1850 roku w Nowej Anglii (region 6 stanów w północno-wschodniej
części USA) zbudowano wózek o stalowych kołach napędowych umieszczonych z przodu oraz jednym małym kółku samonastawnym z tyłu (rys. 3).
Wózek ten miał bardzo mały promień zawracania, jednak jego napęd pochłaniał sporo wysiłku.

Rys. 3. Wózek z Nowej Anglii z 1850 roku
(H.L. Kamentz, The wheelchair book, 1969)

16

Na przełomie XIX i XX wieku powstawały wózki o ramie drewnianej
z wyplatanymi wikliną siedziskami, o regulowanych podłokietnikach i z kołami napędowymi umieszczonymi z przodu. W 1894 roku w USA został
po raz pierwszy opatentowany wózek o stałej (nieskładnej) drewnianej ramie, wiklinowym siedzisku i dodatkowo regulowanym podnóżku. W 1903
roku powstał pierwszy na świecie mieszczący się wewnątrz pomieszczeń
pojazd z napędem elektrycznym wyposażony w silnik napędzany 12-woltowym akumulatorem i rozwijający moc 0,38 KM8 . W 1907 roku po raz
pierwszy użyto rur metalowych na konstrukcję ramy zamiast dotychczas
stosowanego drewna.
Wózki inwalidzkie produkowane na początku XX stulecia ważyły około
50 kg, miały wysokie oparcia (wystające poza głowę), ponadto były bardzo
szerokie i długie. Siedząc na takim wózku, bardzo trudno było ruszyć z miejsca. Często duże koła nie były nawet wyposażone w ciągi napędowe. Projektanci wychodzili z założenia, że użytkownik takiego wózka będzie stale
potrzebował pomocy osoby sprawnej do poruszania się. Wczesnych wózków
nie można było złożyć do transportu i były zbyt duże nawet do przestronnych wnętrz ówczesnych samochodów. Typowy „wózkowicz” z tamtych lat
oprócz wózka posiadał także nieodzowny koc, którym przykrywał kolana,
ponieważ zwykle tkwił w swoim wózku w jednym miejscu niczym w fotelu.
W 1918 roku Herbert Everest z USA, inżynier górnik, uległ wypadkowi,
na skutek którego stał się niepełnosprawny i na trwale uzależniony od wózka
inwalidzkiego (paraplegia9 ). Po latach frustracji w pięćdziesięciokilogramowym wózku poprosił swojego przyjaciela, inżyniera mechanika Harry’ego
Jenningsa o zaprojektowanie czegoś mniejszego i wygodniejszego. W 1932
roku Jennings skonstruował pierwszy na świecie wózek, który można było
składać do transportu. Feather – Light10 ważył 25 kg. Obaj wynalazcy
w 1936 roku założyli ﬁrmę Everest & Jennings (E&J), która na wiele
lat zmonopolizowała rynek wózków inwalidzkich. Jej pozycja była na tyle
mocna, że w pewnym momencie odbył się proces, w którym kierownictwo ﬁrmy oskarżano przed amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości
o nienaturalnie wysoki poziom cen wyrobów. W połowie lat trzydziestych
niejaki Sam Duke również skonstruował wózek o składanej krzyżakowej ramie, jednak to E&J opatentowała tego typu konstrukcję w amerykańskim
8
KM – Koń mechaniczny, jednostka mocy spoza układu SI, 1 KM = 75 kGm/s =
735,498 W = 1 PS (niemiecki) = 1 CV (francuski). Anglosaski koń mechaniczny (horse
power, HP, BHP) równy jest: (550 lb · 1 ft)/1 s = 1,01 KM = 742,85 W (gdzie 1 lb =
0,4536 kg; 1 ft = 30,48 cm).
9
Paraplegia – stan po złamaniu kręgosłupa (ang., n.łc. paraplegia, niem. Paraplegie z gr. paraplégia ’częściowe porażenie’), termin medyczny oznaczający porażenie obu
kończyn dolnych w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego.
10
W wolnym tłumaczeniu: feather – light = waga piórkowa.
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Urzędzie Patentowym. W 1950 roku w ﬁrmie E&J powstał pierwszy elektryczny moduł silnikowy dołączany do wózka z napędem ręcznym. Silnik
sterowany był przy użyciu tranzystorów.
Od początku lat pięćdziesiątych
na rozwój konstrukcji wózków inwalidzkich zaczął wywierać duży
wpływ sport. Sir Ludwig Guttmann,
neurolog pracujący w Stoke Mandeville Hospital w Anglii, był propagatorem idei rehabilitacji poprzez
czynny udział w wybranych dyscyplinach sportowych i w 1944 roku utworzył Narodowe Centrum Urazów
Rdzenia Kręgowego. Jednak pierwsze zawody sportowe dla osób na
wózkach inwalidzkich zostały zorganizowane w USA w 1946 roku. Była
to koszykówka na wózkach11 (rys. 4).
W 1948 roku odbyły się zawody
sportowe dla brytyjskich weteranów
Rys. 4. Koszykówka na wózkach
w Stoke Mandeville. W 1952 roku
coroczne zawody przekształcono w pierwsze międzynarodowe zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych ﬁzycznie, w których uczestniczyli zawodnicy z Holandii, Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji, Norwegii i Izraela.
We Francji koszykówka na wózkach pojawiła się w 1955 roku dzięki dwóm
kinezyterapeutom – Michelowi Boubée i Alainowi Bossion z Centrum Rewalidacji w Fontainebleau12 . W 1960 roku w Rzymie tuż po zakończonej
olimpiadzie odbyły się zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych, w których rywalizowano w 8 dyscyplinach13 . Na następnej olimpiadzie w Tokio
zawody te zyskały miano paraolimpiady i od tego czasu rozgrywane są co
4 lata po zakończeniu każdych igrzysk olimpijskich.
Próby uprawiania sportów wózkowych zaowocowały przyspieszeniem
postępu w dziedzinie konstrukcji wózków inwalidzkich. Jednym z pierwszych ludzi, którzy rozpoczęli eksperymentowanie z tradycyjnym wózkiem
ﬁrmy E&J, był Amerykanin Bud Rumpel, były maszynista cierpiący na
polio. Rumpel zaprojektował i zbudował pierwszy wózek sportowy dla własnego użytku. Bob Hall ze stowarzyszenia New Hall’s Wheels działającego
11

Miało to miejsce w Veterans Administration Hospital w Masachussets.
Centre de Rééducation de Fontainebleau.
13
Wózkowicze rywalizowali w koszykówce, łucznictwie, wyścigach na wózkach, bilardzie, pływaniu i tenisie stołowym.
12
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w Cambridge, w stanie Massachusetts, pionier sportów uprawianych na
wózkach inwalidzkich, twierdził: „(...) uważam, że wszelkie innowacje w projektach wózków inwalidzkich mają swoje korzenie w sporcie. Niektórzy z nas
(niepełnosprawnych – przyp. autora) z powodu uprawiania sportu sami modernizują swoje wózki, inni zakładają ﬁrmy produkujące sprzęt”.
Pierwszą próbę seryjnej produkcji wózków do codziennego użytku wzorowanych na wózkach sportowych podjęła ﬁrma Quadra (USA). To właśnie
w tej ﬁrmie miały miejsce pierwsze próby użycia lekkich stopów na konstrukcję ram oraz zastosowanie szybkozłączek14 w kołach tylnych. Wózki
ﬁrmy Quadra były produkowane w kilku kolorach i jako pierwsze zostały
wyposażone w sztywną ramę, zapobiegającą niepożądanemu rozpraszaniu
energii napędowej na odkształcenie sprężyste ramy podczas jazdy.
W 1978 roku Marlin Hamilton uszkodziła sobie rdzeń kręgowy w wypadku szybowcowym i traﬁła na wózek inwalidzki. Podobnie jak Everest
wiele lat wcześniej, przeżyła wiele frustracji po zapoznaniu się z ówczesną ofertą ﬁrm produkujących wózki. Jako pilot szybowców wiedziała nieco
o tworzywach stosowanych w lotnictwie i stwierdziła, że materiały używane do budowy wózków inwalidzkich do codziennego użytku są co najmniej przestarzałe i że istnieje tutaj duże pole do popisu dla projektantów.
Tak jak Everest zwrócił się w latach trzydziestych do Jenningsa, Hamilton
poprosiła swoich przyjaciół Dona Helmana i Jima Okamoto – konstruktorów szybowców – o zaprojektowanie ultralekkiego wózka inwalidzkiego do
codziennego użytku. W efekcie powstał wózek o masie nieprzekraczającej
12 kg (o ponad połowę lżejszy od standardowych ówczesnych konstrukcji).
Nowy wózek miał sztywną ramę, zapożyczoną ze sportowych konstrukcji,
niskie oparcie, był krótszy i nie dominował wizualnie nad użytkownikiem.
Tak powstała ﬁrma Quickie Designs. W krótkim czasie nowy typ wózka
– wózek aktywny – zdominował rynek. Rewolucja na rynku była niespodzianką dla ﬁrmy Everest & Jennings. W latach osiemdziesiątych w jej
kierownictwie nie było żadnej osoby niepełnosprawnej i to przyczyniło się
do utraty kontaktu z klientami, a w efekcie do nierozpoznania zmieniających się potrzeb rynku. E&J spoczęła na laurach i w latach 1989-1991 ﬁrma
straciła 88 mln dolarów na skutek niechęci do zmian w produktach.
W Polsce aż do początku lat dziewięćdziesiątych dominowały wózki wytwarzane przez Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Ortmed na
licencji niemieckiej ﬁrmy Meyra. Pierwszy polski wózek aktywny wyprodukowała w 1991 roku Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. „Activ” posiadał ramę stalową, stalowe ciągi i podnóżek, ważył w zależności
od wersji od 16 do 18 kg.
14

Szybkozłączka – mechanizm umożliwiający wypięcie koła wózka, na przykład do
transportu.
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Obecnie wszystkie duże ﬁrmy światowe produkujące wózki inwalidzkie
posiadają w swej ofercie wózek aktywny. Oprócz ﬁrmy Quickie Designs
można tu wymienić takich potentatów jak: Colours, Otto Bock, Inwacare,
Meyra, Panthera Production AB i wiele innych. Wózki tego typu są również produkowane w Polsce (np. przez MUSI Lublin czy ﬁrmę Kaleb z Warszawy).
W tym samym czasie kiedy rozwijały się konstrukcje wózków, następowała również ewolucja bardzo ważnego wyposażenia każdego wózka aktywnego, jakim jest poduszka przeciwodleżynowa. Poduszki stawały się coraz
lżejsze i coraz efektywniejsze. Współczesne poduszki rozkładają równomiernie naciski na pośladki i podudzia, dzięki czemu można spędzać więcej
czasu w pozycji siedzącej bez ryzyka powstania odleżyn. Dłuższe korzystanie z wózka zwiększa możliwości prowadzenia aktywnego życia – uczestniczenia w edukacji, kulturze i sporcie.

2.

2.1.

NAZEWNICTWO
I KLASYFIKACJA WÓZKÓW
Pojęcia podstawowe

Wózek inwalidzki jest pojazdem dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych
wspomagającym i kompensującym następujące funkcje:
• stabilizację i utrzymanie pozycji ciała,
• poruszanie się.
W związku z tym umożliwia funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej
w codziennym życiu (w pracy, w domu, podczas rekreacji itp.). Wózek inwalidzki składa się z:
• układu podparcia ciała,
• układu jezdno-napędowego,
• kół,
• ramy.
Układ podparcia ciała stanowią elementy bezpośrednio stykające się
z ciałem osoby korzystającej z wózka. Układ jezdno-napędowy to zespół elementów umożliwiający poruszanie się (napęd, jazdę i sterowanie). W wózkach o napędzie ręcznym w skład tego układu wchodzą ciągi napędowe oraz
widelce kółek samonastawnych. W wózkach inwalidzkich występują dwa rodzaje kół: koła napędowe oraz koła samonastawne. Wszystkie podzespoły
wózka są mocowane do ramy (rys. 5).

2.2.

Systemy klasyﬁkacyjne wózków
inwalidzkich

Kryteria podziału stanowią podstawę systemu klasyﬁkacyjnego. Systemy klasyﬁkacyjne wózków inwalidzkich są oparte na kryteriach związanych z niepełnosprawnością użytkownika oraz miejscem użytkowania wózka
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Wózek inwalidzki

Układ podparcia
ciała

Układ
jezdnonapędowy

Ciągi
napędowe

Tapicerka siedziska
i oparcia

Widelce kółek
samonastawnych

Taśma podtrzymująca łydki lub stopy

Koła

Koła
napędowe

Rama

Koła
samonastawne

Podnóżek
Siedzisko

Oparcie

Rys. 5. Elementy składowe wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

i jego budową. Obecnie nie istnieje jednolity system klasyﬁkacyjny obejmujący wszystkie znane typy wózków inwalidzkich. Jest to być może spowodowane ciągłym powstawaniem wózków wychodzących poza dotychczasowe
klasyﬁkacje. Przykładem może tu być wózek łączący funkcje pojazdu i pionizatora czy tajemniczy wynalazek amerykańskiego naukowca, Deana Kamena, o nazwie iBOT 3000, łączący w sobie funkcje wózka oraz indywidualnego skutera umożliwiającego automatyczną pionizację wózka i jazdę po
schodach dzięki układowi żyroskopowemu, który pozwala na utrzymanie
równowagi. Inną nietypową konstrukcją jest skrzyżowanie robota z krzesłem, z czego powstał pojazd, który przemieszcza się na mechanicznych
nogach nawet w trudnym terenie.
W literaturze dotyczącej inżynierii rehabilitacyjnej spotyka się podział
wózków ze względu na rodzaj niepełnosprawności użytkownika – na przykład wózki dla dzieci spastycznych, wózki dla osób po urazie rdzenia kręgowego itp. Jest to podział nieprecyzyjny, ponieważ osoby o różnych niepełnosprawnościach mogą z powodzeniem korzystać z tych samych typów wózków, a z kolei osoby o tych samych niepełnosprawnościach mogą korzystać
z różnych typów wózków inwalidzkich w zależności od ich indywidualnych
upodobań lub aktualnych potrzeb.
Wadą innego rodzaju klasyﬁkacji – według miejsca użytkowania (na
wózki pokojowe i terenowe) – jest brak wyraźnej granicy pomiędzy poszczególnymi rodzajami wózków, ponieważ na przykład wózki tzw. pokojowe mogą być również eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń.
Kolejnym, lepszym od wymienionych rozwiązaniem wydaje się być klasyﬁkacja na podstawie najważniejszych cech konstrukcyjnych, która po-

Sposób zasilania
energią

2

prowadzony przez
opiekuna, bez zasilania energią zewnętrzną

bez zasilania energią zewnętrzną,
bezpośredni napęd
na koła tylne, oburącz

bez zasilania energią zewnętrzną,
bezpośredni napęd
na koła przednie,
oburącz

bez zasilania energią zewnętrzną, napęd korbowy, oburącz

Typ

1

1

2

3

4

wszystkie koła mniejsze od 260 mm oraz
1 lub 2 koła mniejsze
od 180 mm, całkowita
szerokość wózka poniżej 550 mm
wszystkie koła mniejsze od 260 mm oraz 1
lub 2 koła mniejsze od
180 mm, całkowita szerokość wózka 550-660
mm
wszystkie koła mniejsze od 260 mm oraz 1
lub 2 koła mniejsze od
180 mm, całkowita szerokość wózka 660-700
mm
duże koła większe od
260 mm, małe koła
180-260 mm, całkowita
szerokość wózka poniżej 550 mm

3

Objętość
użytkowa

siedzisko z regulacją ręczną, oparcie tylne stałe

siedzisko stałe,
oparcie tylne
z regulacją energią
zewnętrzną

siedzisko stałe,
oparcie tylne
z regulacją ręczną

siedzisko stałe,
oparcie tylne stałe

4

Ustawienia siedziska
i oparcia tylnego

oparcie boczne z regulacją wysokości, kąt ustawienia
podnóżka stały

oparcie boczne stałe, kąt
ustawienia podnóżka z regulacją energią zewnętrzną

oparcie boczne stałe, kąt
ustawienia podnóżka, z regulacją ręczną

oparcie boczne stałe, kąt
ustawienia podnóżka stały

5

Kombinacja przestawień
oparcia bocznego i podnóżka
6

Składalność

Tabela 1

wózek inwalidzki
zdemontowany

wózek i inwalidzki
złożony bez możliwości jazdy na kołach

wózek inwalidzki
złożony z możliwością jazdy na kołach

wózek inwalidzki
sztywny

Klasyﬁkacja wózków na podstawie najważniejszych cech konstrukcyjnych (według ISO 7930-1986)
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2

bez zasilania energią zewnętrzną, napęd jednostronny

bez zasilania energią zewnętrzną, napęd nożny

prowadzony przez
opiekuna, zasilany
energią zewnętrzną

napędzany silnikiem elektrycznym,
kierowany ręcznie

napędzany silnikiem elektrycznym,
kierowany elektrycznie

inne

1

5

6

7

8

9

0

wszystkie koła większe od 260 mm, całkowita szerokość wózka
660-700 mm

duże koła większe od
260 mm, małe koła
180-260 mm, całkowita szerokość wózka
550-660 mm
duże koła większe od
260 mm małe koła
180-260 mm, całkowita szerokość wózka
660-700 mm
wszystkie koła większe
od 260 mm, całkowita
szerokość wózka poniżej 550 mm
wszystkie koła większe od 260 mm, całkowita szerokość wózka
550-660 mm

3

siedzisko z regulacją energią zewnętrzną, oparcie
tylne stałe
siedzisko z regulacją energią zewnętrzną, oparcie
tylne z regulacją
ręczną
siedzisko z regulacją energią zewnętrzną, oparcie
tylne z regulacją
energią zewnętrzną

siedzisko z regulacją ręczną, oparcie tylne z regulacją
energią zewnętrzną

siedzisko z regulacją ręczną, oparcie tylne z regulacją
ręczną

4

oparcie boczne zdejmowane
(składane lub wymieniane),
kąt ustawienia podnóżka
z regulacją energią zewnętrzną

oparcie boczne zdejmowane
(składane lub wymieniane),
kąt ustawienia podnóżka
stały
oparcie boczne zdejmowane
(składane lub wymieniane),
kąt ustawienia podnóżka
z regulacją ręczną

oparcie boczne z regulacją
wysokości, kąt ustawienia
podnóżka z regulacją energią
zewnętrzną

oparcie boczne z regulacją
wysokości, kąt ustawienia
podnóżka, z regulacją ręczną

5

wózek inwalidzki
zdemontowany,
w stanie złożonym
z możliwością jazdy
na kołach
wózek inwalidzki
zdemontowany,
w stanie złożonym
bez możliwości jazdy na kołach

6

Tabela 1 cd.
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zwala zaliczyć wózek do odpowiedniej grupy na podstawie wyraźnie widocznych jego cech zewnętrznych.

2.3.

Klasyﬁkacja wózków inwalidzkich
na podstawie cech konstrukcyjnych

Polska Norma PN-92/Z-8000315 obowiązująca od 1 stycznia 1993 roku
klasyﬁkuje wózki inwalidzkie pod względem najważniejszych cech konstrukcyjnych – „określa metodę klasyﬁkacji różnych rodzajów wózków inwalidzkich na podstawie wyraźnie widocznych lub łatwych do zmierzenia
cech wózków”. Symbol klasyﬁkacyjny stanowi pięciocyfrowy kod, w którym
każda liczba określa kolejne stopnie podziału. Znaki cyfrowe są oddzielone
kreską (np. 1-1-1-1-1), przy czym:
• pierwsza cyfra określa sposób napędu/kierowania,
• druga cyfra – objętość użytkową na podstawie całkowitej szerokości
i średnicy kół wózka,
• trzecia cyfra – ustawienie siedziska i oparcia tylnego,
• czwarta cyfra – ustawienie oparcia bocznego i podnóżka,
• piąta cyfra – składalność (tab. 1).
Według klasyﬁkacji ISO wózek aktywny o kodzie cyfrowym 2-8-1-2-1-4
ma cechy:
• bez zasilania energią zewnętrzną, bezpośredni napęd na koła tylne,
oburącz,
• wszystkie koła większe od 260 mm, całkowita szerokość wózka 550-660
mm,
• siedzisko stałe, oparcie tylne z regulacją ręczną,
• oparcie boczne stałe, kąt ustawienia podnóżka stały,
• składany przez wypięcie kół (wózek inwalidzki zdemontowany, w stanie złożonym bez możliwości jazdy na kołach).
Żaden z wyżej wymienionych systemów klasyﬁkacyjnych nie uwzględnia
cech eksploatacyjnych. W dalszej części opracowania zostanie podjęta próba
sklasyﬁkowania wszystkich wózków inwalidzkich ze względu na pochodzenie
energii napędzającej, a następnie wózków o napędzie ręcznym ze względu
na przeznaczenie.
15
Wspomniana norma jest tłumaczeniem anglojęzycznej wersji normy międzynarodowej ISO 7930-1986 “Wheelchairs – classiﬁcation based on appearance characteristics”,
wydanie pierwsze z 1986 roku.
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2.4.

Klasyﬁkacja wózków inwalidzkich
na podstawie cech eksploatacyjnych

Człowiek niepełnosprawny wraz z urządzeniem technicznym, jakim jest
wózek inwalidzki, stanowi pewien system antropotechniczny. Jako system
jest zintegrowany z otoczeniem – naturalnym środowiskiem zamieszkania
lub pracy; podlega wpływom i wpływa na otoczenie podczas procesu eksploatacji. Dlatego klasyﬁkacja na podstawie cech eksploatacyjnych wydaje
się być najwłaściwszą metodą.
Podstawową funkcją wózka inwalidzkiego, oprócz zapewnienia podparcia ciała, jest umożliwienie ruchu prosto- i krzywoliniowego oraz obrotowego. Energia potrzebna na pokonanie oporów bezwładności oraz sił tarcia
kół i ich ułożyskowania może pochodzić z trzech źródeł:
• siły mięśni użytkownika wózka,
• siły mięśni osoby drugiej,
• silnika (lub silników) napędzających.
Wózki inwalidzkie

napęd ręczny

napęd elektryczny

napęd hybrydowy (np.
dołączany napęd elektryczny

prowadzony wyłącznie
przez opiekuna

Rys. 6. Podział wózków inwalidzkich na podstawie cech eksploatacyjnych

26

Pochodzenie energii napędzającej determinuje w sposób najbardziej
oczywisty relacje systemu człowiek niepełnosprawny – otoczenie.
Na rysunku 6 przedstawiono próbę klasyﬁkacji wózków inwalidzkich
w zależności od możliwych źródeł energii napędowej.
W grupie wózków o napędzie ręcznym można wyróżnić kilka podgrup
(rys. 7). Jedną z nich, są wózki z aktywne, stanowiące główny przedmiot
dalszych rozważań w książce.
Wózki z możliwością pionizacji, rowery z napędem ręcznym oraz wózki
z napędem dźwigniowo-korbowym (wszystkie znajdujące się po prawej stronie rysunku 7) stanowią znikomy odsetek wszystkich wózków. Wózki specjalne do pionizacji są niezwykle rzadkim typem, natomiast rowery z napędem ręcznym oraz wózki z napędem dźwigniowo-korbowym są wypierane
przez wózki z napędem elektrycznym, przystosowane samochody osobowe
oraz wózki aktywne, których z powodzeniem używa się również na dłuższych
dystansach w terenie. Do podstawowych wad tych wózków należą: duże ga-

Wózki inwalidzkie o napędzie ręcznym

specjalne (np. do pionizacji
lub do poruszania się
w trudnym terenie)

aktywne

rowery z napędem
ręcznym

uniwersalne

sportowe

wózki z napędem
dźwigniowo-korbowym

Rys. 7. Podział wózków inwalidzkich o napędzie ręcznym
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baryty, znaczny ciężar i niewielka zwrotność oraz wymóg dużej sprawności kończyn górnych. Pozbawione wyżej wymienionych wad jest połączenie
zwykłego wózka aktywnego ze specjalną przystawką, którą można w razie
potrzeby wyczepiać.
Wózki aktywne przeznaczone są dla osób prowadzących samodzielny
lub prawie samodzielny tryb życia. Procentowy udział tego typu wózków
w ogólnej liczbie używanych wózków inwalidzkich w Polsce od 10 lat stale
rośnie. Według obliczeń autora w 2000 roku w skali kraju kupowano około
31 tys. wózków rocznie, w tym około 5% wózków aktywnych.

2.5.

Normalizacja wózków inwalidzkich

Wózki inwalidzkie, jak niemal wszystkie urządzenia techniczne otaczające człowieka, podlegają normalizacji. Nazewnictwo zasadniczych zespołów
i elementów wózków inwalidzkich, sposoby mierzenia poszczególnych wymiarów, wymagania wytrzymałościowe, bezpieczeństwa itp. określają odpowiednie normy krajowe oraz normy międzynarodowe ISO16 . Ma to na
celu m.in. zapobieżenie nieporozumieniom mogącym powstać na skutek stosowania różnych jednostek miar, różnych wymagań poszczególnych metod
badań przez producentów i dystrybutorów wózków inwalidzkich.
Wykaz obowiązujących w Polsce norm Czytelnik znajdzie w 11 rozdziale
180 katalogu Polskich Norm zatytułowanym „Techniczne środki pomocy dla
osób niepełnosprawnych i upośledzonych”. Wymieniono tam normy dotyczące wózków inwalidzkich:
PN-ISO 7176-2: 1998
Wózki inwalidzkie. Wyznaczanie stabilności dynamicznej wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym Wheelchairs. Part 2: Determination of dynamic stability of electric wheelchairs IDT ISO 7176-2:1990.
PN-ISO 7176-3: 1998
Wózki inwalidzkie. Wyznaczanie skuteczności hamulców Wheelchairs.
Part 3: Determination of eﬃciency of brakes IDT ISO 7176-3:1988.
PN-ISO 7176-6: 1998
Wózki inwalidzkie. Wyznaczanie maksymalnej prędkości, przyspiesze16
ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna jest ogólnoświatową federacją
krajowych jednostek normalizacyjnych (organizacji członkowskich ISO), której celem jest
opracowywanie norm międzynarodowych.
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nia i opóźnienia wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym Wheelchairs. Part 6: Determination of maximum speed, acceleration and
retardation of electric wheelchairs IDT ISO 7176-6:1988.
PN-ISO 7176-10: 1998
Wózki inwalidzkie. Wyznaczanie zdolności pokonywania przeszkód
przez wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym Wheelchairs. Part
10: Determination of obstade-climbing ability of electric wheelchairs
IDT ISO 7176-10:1988.
PN-ISO 7176-11: 1998
Wózki inwalidzkie. Manekiny do badań Wheelchairs. Part 11: Test
dummies IDT ISO 7176-11:1992.
PN-ISO 7176-13: 1998
Wózki inwalidzkie. Wyznaczanie współczynnika tarcia powierzchni do
badań Wheelchairs. Part 13: Determination of coeﬃcient of friction
of test surfaces IDT ISO 7176-13:1989.
PN-92/Z-80000
Wózki inwalidzkie. Terminologia Wheelchairs. Nomenclature, terms
and deﬁnitions IDT ISO 6440:1985.
PN-92/Z-80001
Wózki inwalidzkie. Gabaryty Wheelchairs. Maximum overall dimensions IDT ISO 7193:1985.
PN-92/Z-80002. 05
Wózki inwalidzkie. Wyznaczanie gabarytów masy i przestrzeni skrętu
Wheelchairs. Determination of overall dimensions, mass and turning
space IDT ISO 7176-5:1986.
PN-92/Z-80003
Wózki inwalidzkie. Klasyﬁkacja na podstawie cech konstrukcyjnych
Wheelchairs. Type classiﬁcation based on appearance characteristics
IDT ISO 7930:1986.
PN-EN ISO 9999: 2001
Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych. Klasyﬁkacja Technical aids for disabled persons. Classiﬁcation IDT EN ISO 9999:1998
IDT ISO 9999:1998
Wózki inwalidzkie są przedmiotem kilku norm międzynarodowych. Najważniejsza z nich, norma ISO 7176 zatytułowana “Wheelchairs”, do tej
pory składa się z następujących arkuszy:
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Część 1: Wyznaczanie stabilności statycznej.
Część 2: Wyznaczanie stabilności dynamicznej elektrycznych wózków
inwalidzkich.
Część 3: Wyznaczanie sprawności hamulców.
Część 4: Wyznaczanie zużycia energii elektrycznych wózków inwalidzkich.
Część 5: Wyznaczanie gabarytów, masy i przestrzeni skrętu.
Część 6: Wyznaczanie maksymalnej prędkości, przyspieszenia i hamowania elektrycznych wózków inwalidzkich.
Część 7: Wyznaczanie wymiarów siedziska. Deﬁnicje i metody pomiarów.
Część 8: Wytrzymałość na obciążenie statyczne i dynamiczne wózków
inwalidzkich z napędem ręcznym.
Część 9: Badania klimatyczne elektrycznych wózków inwalidzkich
Część 10: Wyznaczanie zdolności omijania przeszkód elektrycznych wózków inwalidzkich.
Część 11: Badania zastępcze.
Część 12: Wyznaczanie właściwości jezdnych wózków inwalidzkich z napędem ręcznym.
Część 13: Wyznaczanie współczynnika tarcia badanych powierzchni.
Część 14: Zasilanie i sterowanie wózków z napędem elektrycznym
Część 15: Wymagania dotyczące dostępnej dla klienta dokumentacji
oraz etykietowania.
Część 16: Odporność na zapalenie części tapicerowanych. Wymagania
i metody badań.
Część 17: Normalizacja urządzeń sterujących wózków z napędem elektrycznym.
Część 18. Urządzenia umożliwiające przemieszczanie się po schodach.
W przygotowaniu:
Część 19: Wózki inwalidzkie używane jako siedzenia pojazdach mechanicznych.
Część 20: Wymagania dotyczące parametrów wózków do pionizacji.
Część 21: Wymagania i metody testowania zgodności elektromagnetycznej wózków i skuterów z napędem elektrycznym.
Część 22: Procedura regulacji wózków.
Inne normy ISO:
ISO 6440 – Wózki inwalidzkie – Terminologia.
ISO 9999 – Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych. Klasyﬁkacja.

3.

KONCEPCJA WÓZKA
AKTYWNEGO

3.1.

Deﬁnicja wózka inwalidzkiego aktywnego

Wózek inwalidzki aktywny jest pojazdem, umożliwiającym osobie z dysfunkcją kończyn dolnych prowadzenie maksymalnie samodzielnego (aktywnego) życia. Wśród innych wózków inwalidzkich wyróżniają go następujące
właściwości konstrukcyjne:
• mała masa całkowita (stosunek masy wózka do masy użytkownika
wynosi 0,10-0,15),
• położenie środka masy układu wózek – człowiek niepełnosprawny
przesunięte w kierunku tylnych kół (80-95% masy przypada na koła
tylne), co powoduje zwiększoną reakcję podłoża na koła napędzane,
w wyniku czego wzrasta sprawność napędu oraz zwiększa się sterowność boczna i pionowa wózka,
• wytrzymała i sztywna konstrukcja,
• dopasowanie do wymiarów i możliwości indywidualnego użytkownika
dzięki konstrukcji modułowej, stopniowaniu wymiarów pewnej części
podzespołów,
• możliwość samodzielnego składania i regulacji,
• minimalna liczba części i dodatkowego wyposażenia,
• niewielkie wymiary gabarytowe,
• zwiększone możliwości trakcyjne kosztem mniejszej stateczności.
Wymienione wyżej właściwości pozwolą zapewnić:
• swobodę poruszania się – przez dobre właściwości jezdne (niskie opory
toczenia, bardzo dużą zwrotność i manewrowość17 , dużą sztywność
konstrukcji),
• samodzielne pokonywanie przeszkód urbanistycznych i architektonicznych – m.in. możliwość jazdy w balansie (na dwóch tylnych kołach),
17

Szczególnie ważna w ciasnych pomieszczeniach, na przykład w łazience.
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• możliwość bliskiego dojazdu do stołów, blatów kuchennych itp. – dzięki niewielkim wymiarom gabarytowym wózka,
• uprawianie niektórych dyscyplin sportowych,
• samodzielny załadunek wózka do samochodu – niewielki ciężar całkowity, możliwość wypięcia tylnych kół, składanie oparcia i niewielkie
wymiary gabarytowe ramy,
• samodzielne zjeżdżanie (wjeżdżanie) po schodach.

3.2.

Porównanie wózka aktywnego z wózkiem
uniwersalnym oraz z wózkiem z napędem
elektrycznym

Wózki inwalidzkie są stale ulepszane. Obecnie stanowią one obszerną
i zróżnicowaną grupę produktów. Rodzina klasycznych wózków uniwersalnych z napędem ręcznym jest przeznaczona głównie dla osób czasowo uzależnionych od wózka (rys. 8). Są one wyposażone w uchwyty do pchania
przez osobę pomagającą, siedzisko jest szerokie (uniwersalne), a oparcie
Wysokie osłony
boczne (boczki)
Rama składana
(krzyżakowa)

Uchwyt do pchania

Wysokie oparcie

Wystający
podnóżek

Rozkład nacisków
na podłoże
około 40% przód
i około 60% tył

Duże przednie
kółka
Rys. 8. Klasyczny wózek uniwersalny
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i osłony boczne są wysokie, by zapewnić wygodę siedzenia. W ramie znajduje się mechanizm krzyżakowy umożliwiający jej łatwe złożenie, ale jednocześnie podnoszący jej masę i obniżający sztywność. Wózek ma stosunkowo
duże opory toczenia i manewrowania.
Wózki z napędem elektrycznym wykorzystywane są przede wszystkim
przez osoby o mocno ograniczonej sprawności ruchowej kończyn górnych.
Jest to obecnie najbardziej zaawansowana technicznie i jednocześnie najbardziej urozmaicona grupa wózków. Niektóre typy służą do poruszania się
w trudnym terenie, na przykład na plaży. Pewna ich część jest wyposażona
w dodatkowe udogodnienia oświetlenie, systemy do pionizacji lub podnoszone siedzisko. Wózki z napędem elektrycznym mogą być wykonane jako
hybrydowe, tzn. możliwe do napędzania przez silnik lub samego użytkownika. Stosuje się w nich na przykład dołączany napęd elektryczny lub silniki
tarczowe wbudowane w koła wspomagające napęd ręczny. W zależności od
potrzeb można wypiąć koła napędzane i zamontować zwykłe, uzyskując
w ten sposób wózek z napędem ręcznym.
Następuje szybki rozwój wózków napędzanych, wciąż konstruuje się
nowe systemy zasilania i napędu oraz sterowania. Nierzadko wózki są wyposażone w mikronapędy sterujące geometrią siedziska i zwiększające strefę
zasięgu rąk.
Znany amerykański wynalazca, Dean Kamen18 skonstruował wózek
z napędem elektrycznym wyposażony w 6 kół (4 tylnie napędzane ustawione
w mechanizm dwójkowy), układ żyroskopów i komputer pokładowy19 ;
wszystko po to, aby automatycznie utrzymać pionową pozycję podczas
pokonywania różnego rodzaju przeszkód architektonicznych, w tym nawet
schodów.
Podstawowym założeniem konstrukcyjnym wózka aktywnego jest umożliwienie osobie niepełnosprawnej maksymalnej sprawności nie tylko w jeździe na wprost po równej powierzchni (wózek z napędem elektrycznym –
rys. 9), lecz także podczas manewrowania w ciasnych pomieszczeniach, na
przykład w łazience, oraz podczas samodzielnego pokonywania przeszkód
urbanistycznych, terenowych i architektonicznych. Inną równie ważną właściwością jest możliwie największa niezawodność i uniezależnienie od zewnętrznych źródeł napędu. Dzięki tym cechom wózek aktywny umożliwia
optymalnie samodzielne życie jego użytkownikowi (rys. 10).

18

Dean Kamen jest posiadaczem około stu patentów. Do jego najważniejszych wynalazków należy m.in. pierwszy na świecie przenośny aparat do dializy oraz jednoosobowy
skuter wyposażony w dwa równolegle zamocowane koła stabilizowane układem żyroskopowym (Ginger).
19
Na przykład wózek iBOT 3000 konstrukcji Kamena (www.dekaresearch.com).
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Wygodne siedzisko
(wysokie oparcie)

Joystick do kierowania
wózkiem

Koła napędowe
o mniejszej średnicy
niż w wózkach
z napędem ręcznym
Nisko umieszczony
środek ciężkości
(znaczna masa
układu napędowego)

Koła samonastawne
o większej średnicy

Rys. 9. Wózek z napędem elektrycznym

Niskie osłony
boczne

Niskie oparcie

Sztywna
nieskładana
rama

Rozkład nacisków
na podłoże
10-15% przód
85-90% tył
Rys. 10. Wózek aktywny

Uniezależnienie użytkownika od pomocy
osoby drugiej w przemieszczaniu się
dzięki konstrukcji o dużej sprawności
energetycznej
Bardzo duży zasięg, poruszanie się wewnątrz pomieszczeń i poza nimi, pokonywanie przeszkód urbanistycznych
Optymalne zintegrowanie z otoczeniem,
zapewnienie możliwości korzystania
z mebli (np. stołów, biurek) z uwagi na
niewielkie gabaryty wózka

Mały stopień zintegrowania z otoczeniem, utrudniony dojazd do stołów
i blatów kuchennych, (wystający podnóżek, podłokietniki, duża szerokość)

Niewielki zasięg, ograniczony do przestrzeni wewnątrz pomieszczeń

Przeznaczenie:
• we wczesnym okresie rehabilitacji dla
osób po urazie rdzenia kręgowego
• dla osób starszych
• dla osób jednorękich (lub o niesprawnej jednej ręce)
• w przypadkach krótkotrwałego korzystania (np. konieczność czasowego
usztywnienia kończyny dolnej)
• do transportu chorych wewnątrz szpitala
Duży stopień uzależnienia użytkownika
od pomocy osoby drugiej w przemieszczaniu się

2

1

Przeznaczenie:
• dla osób z utrwaloną dysfunkcją narządu ruchu (uraz rdzenia kręgowego,
amputacje kończyn dolnych) w celu
prowadzenia maksymalnie samodzielnego życia

Wózek uniwersalny

Wózek aktywny

Brak zintegrowania z otoczeniem,
utrudnione manewrowanie

Uniezależnienie użytkownika od pomocy osoby drugiej w przemieszczaniu
się przez zapewnienie mechanicznego
źródła napędu
Bardzo duży zasięg ograniczony pojemnością baterii

Przeznaczenie:
• dla osób z całkowicie niesprawnymi
kończynami górnymi
• dla osób z zaburzoną koordynacją ruchową
• dla osób starszych
• dla osób jednorękich (lub o niesprawnej jednej ręce)

3

Wózek z napędem elektrycznym

Porównanie rodzin wózków inwalidzkich: aktywnych, ortopedycznych i z napędem elektrycznym

Tabela 2
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Kilkanaście typowymiarów w typoszeregu (szerokość siedziska, wysokość oparcia). Dopasowanie do wymiarów użytkownika

Balansowanie ciałem podczas jazdy i manewrowania (np. podczas hamowania
przy zjeździe z pochyłości, przy podnoszeniu przedmiotów z podłoża oraz sięganiu na wyższe półki) zapewnione przez
konstrukcję wózka
Około 85-90% ciężaru wózka z użytkownikiem przypada na koła tylne,
w związku z tym istnieje możliwość jazdy
na dwóch tylnych kołach, co jest niezbędne przy pokonywaniu przeszkód terenowych (np. krawężników)
Zredukowanie elementów dodatkowych
do niezbędnego minimum, minimalizacja
szerokości i długości całkowitej

1

Środek ciężkości znacznie obniżony, co
jest spowodowane dużą masą akumulatorów i silników napędzających; w efekcie wózek ma dużą masę całkowitą, ale
i dużą stabilność

Z uwagi na położenie środka ciężkości człowiek-wózek siły oddziaływań kół
na podłoże wynoszą odpowiednio: 40%
koła przednie, 60% koła tylne. Zapewnia to dużą stabilność oraz zapobiega
przewróceniu się wózka z użytkownikiem
Dużo elementów dodatkowych: podłokietniki, rączki do popychania wózka
przez opiekuna, tylne podpórki uniemożliwiające przewrócenie się wózka do
tyłu, podpórki pod pięty, wysokie oparcie itp.
Kilka typowymiarów w typoszeregu

Kilka typowymiarów w typoszeregu

Dużo elementów dodatkowych: podłokietniki, wysokie oparcie, np. z podpórką pod głowę, podpórki pod pięty,
oświetlenie

Statyczna pozycja ciała podczas jazdy

3

Niemal statyczna pozycja ciała podczas
samodzielnej jazdy (statyczna
podczas popychania przez opiekuna)

2

Tabela 2 – cd.
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Z napędem
elektrycznym

Uniwersalny

Typ wózka
1
Aktywny

można pokonywać długie pochyłości bez wysiłku
można pokonywać długie dystanse bez zmęczenia
wygodny
stabilny
uwalnia ręce od konieczności napędzania wózka, co ułatwia przewożenie kłopotliwych przedmiotów (np. szklanki z herbatą)
najnowsze wózki wyposażone w układ dwóch żyroskopów
i komputer pokładowy potraﬁą:
• pozostawać na dwóch kołach w stabilnym stanie równowagi
i poruszać się bezpiecznie w tej pozycji, pozwalając na komunikację
twarzą w twarz z inną osobą stojącą
• poruszać się po dowolnych normalnych schodach w górę i w dół
• bez problemów podróżować po nierównej powierzchni (np. po plaży)

niewielkie gabaryty
lżejszy
sztywniejszy
mniejsze opory toczenia
mniejsza liczba części – mniejsza awaryjność
łatwość manewrowania
dopasowany do wymiarów użytkownika
atrakcyjniejszy wygląd
wygodny
składana rama
stabilny
tłumi drgania

Zalety
2

większe opory toczenia
ograniczona mobilność
utrudniony dostęp do mebli
cięższy
duże wymiary gabarytowe
niemożliwy bliski dojazd do
stołów i innych mebli
więcej części – większa awaryjność
konieczność obsługi, zasilania
i konserwacji
ograniczony zasięg
rozmaite utrudnienia spowodowane dużą masą całego wózka
(np. utrudnione przewożenie,
przenoszenie itp.)
hałas podczas jazdy
utrudnione manewrowanie,
np. pomiędzy meblami

Wady
3
nieskładana rama
mniejsza stabilność
twardszy – mniejsze tłumienie
drgań powstających podczas
jazdy

Zalety i wady wózka aktywnego, uniwersalnego i wózka z napędem elektrycznym

Tabela 3
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Jedną z najważniejszych cech wózka aktywnego jest możliwość jazdy
w balansie (na dwóch tylnych kołach) podczas zjazdów ze stromych pochyłości oraz podjazdów pod krawężniki20 . Poderwanie przednich kół dzięki
odchyleniu tułowia do tyłu i jednoczesnym pchnięciu obręczy napędowych
do przodu umożliwia niskie oparcie, prawidłowe wyważenie układu wózek
– użytkownik oraz niewielka masa całkowita wózka. Następną cechą odróżniającą są niewielkie gabaryty pozwalające na precyzyjne manewrowanie
wewnątrz pomieszczeń.
W tabeli 2 przeanalizowano przeznaczenie, właściwości i cechy konstrukcyjne rozpatrywanych trzech grup wózków: aktywnych, ortopedycznych i z napędem elektrycznym.
Zestawienie cech wózków: aktywnego, klasycznego uniwersalnego (ortopedycznego) oraz wózka z napędem elektrycznym zostało zilustrowane
w tabeli 3.

20

Możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołach jest najważniejszą cechą
odróżniającą wózki aktywne od innych wózków z napędem ręcznym. W niektórych prototypowych konstrukcjach wózków z napędem elektrycznym projektanci wykorzystują
możliwości pokonywania przeszkód wynikające z jazdy na dwóch kołach (automatyczne
utrzymanie równowagi za pomocą mikroprocesora i żyroskopu).

4.

4.1.

KONSTRUKCJA WÓZKÓW
AKTYWNYCH
Wózek aktywny jako konstrukcja modułowa

Jedną z cech wyróżniających wózki aktywne jest stosunkowo dokładne
dopasowanie do wymiarów indywidualnego użytkownika21 . Wózek to pojazd o szczególnych wymaganiach użytkowych. Jego konstrukcja musi być
zarówno uniwersalna dla potrzeb szerokiej rzeszy osób z różnymi niepełnosprawnościami, jak i wyspecjalizowana w celu wykorzystania sprawności
użytkownika. Dopasowanie i uniwersalność są antynomią, której niezbędny
kompromis uzyskuje się przez:
• zamienne stosowanie pewnych podzespołów,
• stosowanie różnych wymiarów podzespołów (typoszeregi),
• zapewnienie możliwości regulacyjnych podzespołów.
Do podzespołów, które można stosować opcjonalnie, należą: osłony tylnych kół, hamulec obsługiwany jedną ręką (tzw. centralny) lub dwa oddzielne hamulce, hamulce zamontowane w osiach wózka, elementy stabilizujące nogi podczas dynamicznej jazdy, osie kół tylnych umożliwiające
zmianę kąta pochylenia tylnych kół (kamber), amortyzatory kół tylnych,
tłumiące drgania widelce przednich kółek samonastawnych, uchwyty do
oparcia umożliwiające na przykład wciąganie po schodach, ciągi napędowe
pokryte materiałami antypoślizgowymi itp.
Wymiary pewnych podzespołów wózka są sztywno stopniowane według
postępu arytmetycznego. Dobiera się je w zależności od wymiarów antropometrycznych lub upodobań użytkownika. Są one następujące:
• szerokości, czasami również długości ramy,
• wysokość oparcia,
• średnica przednich kółek samonastawnych.
21

Dopasowanie do wymiarów antropometrycznych użytkownika jest o wiele dokładniejsze w przypadku wózka aktywnego niż w przypadku klasycznego wózka ortopedycznego.
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Regulacji podlegają:
• umiejscowienie środka ciężkości,
• wysokość podnóżka,
• kąt pochylenia oparcia,
• pochylenie kół tylnych (nie zawsze).
Zmienność cech wymiarowych i jakościowych poszczególnych podzespołów umożliwia ich zamienne stosowanie w zależności od wymiarów antropometrycznych, potrzeb, upodobań i możliwości ﬁnansowych użytkownika.
W rezultacie, dzięki wspomnianej wymienności cech, otrzymujemy kilkaset
wariantów kombinacji wózka. W rzeczywistości wybór odpowiedniej konﬁguracji wózka aktywnego nie polega na równoczesnym wyborze wszystkich podzespołów z całego obszaru ich zmienności. Dobór wózka następuje
w określonej kolejności. Jeżeli klient (osoba niepełnosprawna) nie wymaga
podzespołów specjalnych, to dobierany jest wózek podstawowy o modułach
odpowiadających cechom najczęściej występującym wśród osób niepełnosprawnych, z kilkoma podzespołami dodatkowymi uwzględniającymi cechy
antropometryczne (typoszeregi).

4.2.

Właściwości eksploatacyjne

4.2.1.

Możliwość jazdy na dwóch tylnych kołach
w balansie

Najważniejszą cechą odróżniającą wózki aktywne od innych wózków
z napędem ręcznym jest możliwość jazdy na dwóch tylnych kołach w balansie. Zapewniają one odpowiednie przesunięcie ciałem środka ciężkości
układu człowiek-wózek w poziomie. Niskie oparcie wózka sprzyja odchyleniu tułowia do tyłu podczas odrywania przednich kółek od podłoża.
Możliwość jazdy w balansie umożliwia samodzielne pokonywanie przeszkód, na przykład krawężników, jazdę w trudnym terenie, samodzielne
wjeżdżanie oraz zjeżdżanie po schodach, wykonywanie szybkich zwrotów
oraz zjeżdżanie ze stromych zjazdów.
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4.2.2.

Niewielka masa wózka

Mała masa wózka napędzanego przez człowieka ma pozytywny wpływ
na proces przetwarzania energii. Mniejsza masa układu wózek-człowiek oddziałuje korzystnie na opory ruchu ustalonego, zmniejsza wysiłek podczas
ruszania oraz ułatwia hamowanie. Ważne są także siły przy pokonywaniu
wzniesień, nierówności i przeszkód architektonicznych (np. schody, krawężniki, progi). Lekki wózek poprawia manewrowość pojazdu. Umożliwia samodzielne rozkładanie wózka na jednostki transportowe (wypinanie tylnych
kół, składanie oparcia) i umieszczanie ich w samochodzie.
Obniżenie masy wózka uzyskuje się przez odpowiednią konstrukcję wytrzymałych i sztywnych zespołów nośnych, dobór lekkich i wytrzymałych
półfabrykatów ustroju nośnego i zespołów jazdy z nowoczesnych materiałów
oraz zastosowane lekkie stopy aluminium, magnezu i tytanu lub wysokowytrzymałe stale jako materiały ramy oraz obręczy kół. Wśród konstruktorów wózków aktywnych istnieje ogólna tendencja do redukowania wielkości
wózka, by nie dominował on wizualnie nad użytkownikiem.
Największy wpływ na masę wózka ma rama. Najcięższe są ramy stalowe, ale jednocześnie najtańsze. Droższe i lżejsze są ramy wykonane ze
stopów lekkich – aluminium, magnezu lub tytanu. Ostatnio pojawiły się
próby zastosowania materiałów kompozytowych jako materiałów konstrukcyjnych ramy22 . Materiały te charakteryzują się bardzo wysokimi wartościami stosunku wytrzymałości do masy23 . Wózki posiadające ramę wykonaną z kompozytów24 ważą 4-5 kg. Są kilkakrotnie droższe od wózków
wykonanych ze stopów metali ważących 8-11 kg. Obecnie kompozyty oraz
tworzywa sztuczne wykorzystuje się przede wszystkim na elementy wykończeniowe wózków.
Całkowita masa wózka zależy również od rodzaju i liczby podzespołów
dodatkowych, takich jak poduszka przeciwodleżynowa25 , rodzaj hamulców,
ogumienia, ciągów napędowych, podnóżka, od wysokości oparcia, średnicy
kółek przednich, osłon na szprychy itp.

22

Szczególnie w wózkach sportowych.
Rodzaje materiałów stosowane na ramy wózków inwalidzkich są szerzej opisane
w rozdziale 4.3.1.
24
Kompozytowa rama łączona kształtkami metalowymi oraz kompozytowe obręcze kół
odlane wraz z piastą i ramionami.
25
Najcięższe są poduszki żelowe – lżejsze piankowe i pneumatyczne. Rodzaje poduszek
zostaną opisane w rozdziale 4.4.1.
23
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4.2.3.

Możliwość składania i regulacji

Możliwość składania zapewnia samodzielne umieszczanie wózka w samochodzie. Jest to niezwykle ważna cecha, gdyż możliwość prowadzenia
samochodu w sposób bardzo istotny wpływa na jakość życia użytkownika
(zdecydowanie bardziej niż w przypadku osób sprawnych). Ważna jest również możliwość transportu wózka (w często niewielkim) bagażniku samochodowym. We współczesnych wózkach aktywnych istnieje możliwość bardzo łatwego wypinania kół tylnych, składania oparcia, demontażu osłon
bocznych – i rzadziej – składania ramy oraz wypinania przednich kółek
oraz podnóżka. Możliwość składania w dużej mierze jest ograniczona przez
konieczność zachowania dużej sztywności, odporności na obciążenia dynamiczne, niezawodności, prostoty obsługi oraz niewielkiej masy wózka.
Duże możliwości regulacyjne pozwalają na ustalenie poszczególnych
parametrów w zależności od upodobań oraz doświadczenia użytkownika.
Optymalne ustawienie wózka nie jest łatwe i wymaga wielu prób z różnymi
pozycjami, ale trud włożony w dobre ustalenie środka ciężkości w poziomie,
środka ciężkości w pionie, kąta pochylenia siedziska, kąta oparcia, wysokości
podnóżka, napięcia tapicerki, kąta pochylenia kół tylnych (kamber), położenia hamulców, odległości osi kół tylnych od przednich itd. zwraca się podczas eksploatacji wózka, stwarzając najlepsze w danych warunkach warunki
trakcyjne oraz wygodę użytkowania. Wszystkie wózki aktywne reguluje się
w pewnej dokładnie określonej kolejności zmiany ustawień poszczególnych
elementów, gdyż są one ze sobą powiązane ścisłymi zależnościami.

4.3.

Elementy konstrukcyjne

4.3.1.

Rama

4.3.1.1. Wprowadzenie
Rama jest elementem łączącym podzespoły wózka w jedną funkcjonalną
całość i przenoszącym obciążenia powstające podczas użytkowania wózka
W założeniu jest sztywnym ustrojem zbudowanym z szeregu prętów prostych bądź zakrzywionych połączonych węzłami w sposób zapewniający
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wszystkim prętom sztywność26 . Poszczególne węzły są obciążone momentami gnącymi oraz skręcającymi. Ten kluczowy podzespół podlega ciągłej
ewolucji, dotyczy to zarówno jego kształtu, jak i stosowanych materiałów
oraz technologii wytwarzania. Przy obecnym zaawansowaniu technologicznym, mając do dyspozycji szerokie możliwości obliczeniowe i materiałowe,
ﬁrmy zajmujące się produkcją wózków mogą wytwarzać coraz doskonalsze
ramy, lepiej zaspokajające oczekiwania użytkowników.
Jak wiadomo, rama w największym stopniu determinuje walory użytkowe wózka. Aby dobrze spełniać swoją funkcję, powinna być jednocześnie
lekka i wytrzymała, sztywna oraz tłumiąca drgania. Sprzeczności wymagań
funkcjonalnych ramy wynikają z naturalnego antagonizmu wzajemnych relacji: lekka rama – wytrzymała rama czy sztywna rama – rama dobrze
tłumiąca drgania wzbudzane podczas jazdy po nierównym podłożu. Sztywność, wytrzymałość, estetyka i niezawodność ramy zależą od jej formy konstrukcyjnej (postaci), materiałów oraz zastosowanej technologii produkcji.
Jej wymiary (szerokość, rzadziej długość) podlegają stopniowaniu według
szeregu arytmetycznego, szerokość najczęściej co dwa centymetry. Obecnie
wszystkie ramy wózków aktywnych są wykonywane z proﬁli zamkniętych
(rur), gdyż mogą one przenieść o wiele większe obciążenia przy tej samej
masie konstrukcji w stosunku do proﬁli otwartych. Dzięki temu wózek staje
się sztywniejszy i bardziej odporny na różnego rodzaju obciążenia powstające podczas eksploatacji. Sztywna rama zmniejsza opory jazdy, gdyż niewielka część energii ulega rozproszeniu w postaci energii niepożądanych
odkształceń sprężystych.
4.3.1.2. Materiały stosowane do ram wózków inwalidzkich
Do konstruowania wózków inwalidzkich najczęściej używa się stopów
żelaza (stali) oraz stopów aluminium (durali). W wcześniejszych konstrukcjach najczęściej stosowano stale konstrukcyjne węglowe i stopowe. W ostatnich latach pojawiło się jednak wiele konstrukcji duraluminiowych. W obu
wypadkach do metalu podstawowego dodaje się inne składniki mające poprawić jego niektóre cechy oraz umożliwić uzyskanie większej wytrzymałości, odporności na korozję, plastyczności lub twardości. Na zwiększenie
wytrzymałości wpływa również odpowiednia obróbka termiczna oraz inne
procesy stosowane podczas produkcji. Do stopów metali stosowanych do
ram niektórych wózków dodaje się również pierwiastki niemetalowe, two26
Sztywność, czyli nieodkształcalność; w pewnych rozwiązaniach konstrukcyjnych stosuje się więzy sztywne przegubowe, na przykład w krzyżakowym mechanizmie składania
stosowanym w niektórych typach wózków.
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rząc tzw. kompozyty. Kompozyty nie muszą zawierać metalu, mogą składać
się jedynie z tworzyw sztucznych. Poniżej podano krótką charakterystykę
najważniejszych tworzyw ram wózków aktywnych.
Stal. Dobrą wytrzymałością charakteryzuje się stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości. W stali węglowej pozostałe składniki występują
w niewielkich ilościach pochodzących z procesów metalurgicznych. Należą
do nich: mangan, krzem, niewielkie ilości niklu i chromu pochodzące ze
złomu oraz niekorzystne zanieczyszczenia: siarka i fosfor. Stal węglowa nadaje się zarówno do produkcji elementów wózków, jak i do tańszych ram.
Stal łączy się często z pierwiastkami takimi jak mangan, chrom, molibden czy wanad. W rezultacie powstają stale stopowe, które są droższe, ale
mają lepsze właściwości wytrzymałościowe. Najczęściej stosowaną stalą stopową jest stal chromowo-molibdenowa (Cr-Mo). Dodatek chromu zwiększa
twardość stali i jednorodność jej struktury. Dodatek chromu w większych
ilościach (powyżej 12%) zwiększa dodatkowo odporność stali na działanie czynników utleniających, tworząc na powierzchni ramy cienką, nieprzepuszczalną warstwę tlenków chromu. Dodatek niklu poprawia odporność na
kruche pękanie. Stal stopowa jest droższa w produkcji. Jednak dzięki zwiększonej wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej możliwe jest zmniejszenie
grubości ścian rur, a więc zmniejszenie całkowitej masy wózka. Reasumując,
stal jest dobrym materiałem do konstrukcji ram. Ramy takie bardzo dobrze
pochłaniają drgania, są odporne na zmęczenie oraz w razie pęknięcia istnieje możliwość naprawy (spawania). Natomiast wadą tego materiału jest
większa masa w stosunku do aluminium czy włókna węglowego oraz większa
podatność na korozję.
Glin (Aluminium) charakteryzuje się niewielką masą właściwą
(2,7 kg/dm3 ), nieco ponad trzykrotnie mniejszą od stali. Pierwsze wózki inwalidzkie z ramą wykonaną ze stopów aluminium powstały w latach siedemdziesiątych XX wieku. Dodatki stopowe dodawane do aluminium znacznie
polepszają jego właściwości mechaniczne, jednocześnie nieznacznie zwiększając masę27 . Do produkcji ram wózków stosuje się stopy aluminium z małymi ilościami (łącznie do 7% wagowo) miedzi, cynku, krzemu, magnezu,
manganu i skandu. Aluminium przy takiej samej średnicy rur ma dwukrotnie mniejszą wytrzymałość od stali, w związku z tym stosuje się większą
średnicę zewnętrzną rury przy zachowaniu analogicznej grubości ścianki jak
w rurach stalowych. Wytwarzanie ram aluminiowych jest o wiele bardziej
skomplikowane niż stalowych, a co za tym idzie są one droższe. Bardziej
27

Nie dotyczy to magnezu.
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kosztowny jest również proces lakierowania; przed malowaniem musi być
wytworzona elektrochemicznie specjalna powłoka tlenków chroniąca przed
dalszym utlenianiem się materiału. Przed uszczelnianiem tej powłoki można
aluminium zabarwiać na dowolny kolor solami kwasów nieorganicznych. Innym sposobem jest malowanie proszkowe i utwardzanie w piecu. Wysoka
temperatura może mieć jednak negatywny wpływ na wytrzymałość mechaniczną. Istnieje wiele różnych stopów aluminiowych i klasyﬁkuje się je ze
względu na rodzaj oraz ilość domieszek28 .
ALU 7000 – to aluminium z dodatkiem głównie cynku (4-7%) oraz magnezu (2-4%) i miedzi (0,5-1,7%). Połączenie takich pierwiastków podnosi
wytrzymałość stopu, ale, jak niektórzy sądzą, ramy z tego stopu są zbyt
sztywne. Według opinii innych użytkowników jest to wielką zaletą, gdyż
rama nie rozprasza tak dużo energii podczas jazdy. Najpopularniejsze stopy
z serii ALU 7000 to: 7005 i 7020.
Poza numerem serii są również podawane oznaczenia, które mówią
o tym, jakiemu rodzajowi obróbki (mechanicznej, termicznej) poddano
dany stop służący do wykonania ramy. Najczęściej jest to obróbka cieplna,
a następnie proces sztucznego starzenia. Proces starzenia polega na naturalnym lub przyspieszonym utrwalaniu struktury krystalicznej stopu poddawanego uprzednio obróbce termicznej.
Zaletami aluminium są:
• niewielki ciężar,
• odporność na korozję,
• sztywność (dla niektórych),
• możliwość nadania ramie fantazyjnego kształtu, co wynika z procesu
technologicznego (np. wytłaczanie ramy z kawałka blachy – Monaqe).
Natomiast wady to przede wszystkim:
• wyższa cena niż ramy stalowej,
• zbyt duża sztywność (dla niektórych),
• mniejsza, porównaniu z ramą stalową, wytrzymałość zmęczeniowa,
• utlenianie się niepolakierowanej ramy,
• wchodzenie w reakcję a innymi metalami, na przykład stalą (korozja
galwaniczna),
• nie dłuższa niż pięcioletnia gwarancja,
• większa podatność na pękanie w niskich temperaturach.
28
Za najlepsze stopy do produkcji ram uważa się stopy: ALU 6000 – to aluminium
z domieszką magnezu i krzemu (0,5-1%) oraz ewentualnie miedzi i chromu, co nadaje
stopowi bardzo dużą wytrzymałość. Do produkcji ram wózków zachodnich używa się
najczęściej stopu 6061.
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Kompozyty są złożone z co najmniej dwóch materiałów – jeden stanowi osnowę (bazę) drugi, wysokowytrzymały, jest zbrojeniem. Do produkcji ram kompozytowych stosuje się jako osnowy:
• poliamidy,
• żywice epoksydowe (poliepoksydy),
• inne.
oraz zbrojenia:
• GF – włókna szklane (szkło typu E wytrzymałości na rozerwanie –
Rm = 2000-3500 MPa; szkło typu S – Rm do 4600 MPa),
• AF – aramidy (Rm = 3000-4200 MPa), nazywane niewłaściwie
Kevlarem® 29 ,
• CF – włókna węglowe (istnieje 5 typów włókien Rm = 2200 do
7000 MPa),
• SIC – krzem (typ JP Rm =9000 MPa (!) – nie jest dostępny w handlu),
• stale, glin, wolfram,
• azydek boru, węglik boru, tlenek glinu, tlenek cyrkonu,
• włókna hybrydowe – na przykład aramidowo-węglowe.
Jako włókna wzmacniające stosowane w wytrzymałych kompozytach
włóknistych zyskują na znaczeniu włókna typu HMS (high modulus –
strength) o wydłużeniu przy zerwaniu εB  2% (σB /E = εB ), które są
jednocześnie bardzo wytrzymałe i sztywne. Są to przede wszystkim włókna
z grupy CF.
Ramy z włókien węglowych (CF) są lżejsze i sztywniejsze od ram stalowych i aluminiowych. W porównaniu na przykład z ramą stalową, rama
kompozytowa jest około 30% lżejsza przy tej samej sztywności. Kilogram
stali w porównaniu z kilogramem dobrej klasy kompozytu jest 2,5 razy
mniej wytrzymały. Dzięki sposobowi wytwarzania30 kształt ramy ogranicza tylko wyobraźnia konstruktora. Ramy kompozytowe nie są jednak bez
wad. Największą słabością tych ram są łączenia rur. Połączenie to odbywa
się za pomocą łączników (zazwyczaj aluminiowych), do których wnętrza są
wklejone rury z kompozytu. Następną wadą jest mała odporność na uderzenia (po mocnym uderzeniu rama pęka). Wysokowytrzymałe tworzywa
sztuczne mogą mieć niewielką odporność na promienie słoneczne (wchodzą
w reakcję z tlenem i osnową pod wpływem światła lub/i temperatury).
Kolejną wadą ramy kompozytowej jest bębnienie podczas jazdy (wydaje
głuchy dźwięk) oraz wysoka cena.
29
Kevlar – nazwa zastrzeżona DuPont Deutschland GmbH – jest rodzajem włókna
aramidowego.
30
Precyzyjne nawijanie również w procesie realizowanym w autoklawie.
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Tytan – stop tytanu z innymi metalami (najczęściej z dodatkiem około
3% aluminium i od 2 do 2,5% wanadu) daje bardzo dobre właściwości. Stop
taki jest sztywny, a zarazem bardzo lekki i nie koroduje. Niestety, ramy tytanowe nie są niezniszczalne i mogą pękać oraz trwale się odkształcać, a przy
tym są bardzo drogie. Technologia łączenia rur ram wykonanych z tytanu
jest dosyć trudna i odbywa się przy użyciu spawania elektrycznego w osłonie gazów obojętnych (TIG)31 , na przykład argonu lub helu. Produkcja
ram tytanowych wymaga specjalnego oprzyrządowania. Obecnie z tytanu
najczęściej wykonuje się ciągi napędowe oraz podnóżki.
Inne stopy – na przykład stopy magnezu są niebywale lekkie, jednak
wchodzą bardzo szybko w reakcję z wodą. Innym nietypowym stopem jest
M2 Metal Matrix Composite i Metamic – materiał stworzony przez instytut NASA do konstrukcji szkieletów rakiet. Jest to mieszanka aluminium,
cząstek ceramicznych i węglików spiekanych. Materiał ten jest lżejszy od
aluminium 6061 o 10% i sztywniejszy o 20%. Ramy te są o wiele droższe
od ram kompozytowych.
4.3.1.3. Budowa ramy
Rama składa się z siedziska oraz oparcia, które najczęściej ma możliwość składania. Siedzisko natomiast jest zawsze pochylone do tyłu (patrz
wymiar KS na rysunku 67). Rama jest przestrzenną konstrukcją z połączonych ze sobą rur. Istnieją zasadniczo trzy sposoby łączenia poszczególnych
elementów ramy wózka: klejenie, lutowanie i spawanie.
Połączenia z dodatkowymi łącznikami, zwanymi mufami, mogą być sklejone przy wewnętrznych mufach i lutowane przy zewnętrznych mufach lutami twardymi (mosiądz lub mosiądz z domieszką srebra). Łączenie przez
lutowanie jest dość drogą metodą i dlatego niezbyt często jest stosowane
Najczęściej stosowanym sposobem łączenia rur jest spawanie. Spawanie
odbywa się w osłonie gazów obojętnych, w skrócie (TIG). Technologia ta
zapobiega utlenianiu się spoiny, a spawanie nie musi odbywać się w tak
wysokiej temperaturze, co daje mniejsze prawdopodobieństwo przegrzania
materiału.
Rury (również aluminiowe) mogą być cieniowane lub stopniowane, tzn.
mieć różną grubość ścianki w różnych miejscach. Przy spawach grubość
będzie większa, gdyż tam występują największe obciążenia. Ułatwi to również spawanie. Takie rury noszą nazwę double butted (podwójnie stopnio31

TIG – Tungsten Inert Gas.
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wane), na przykład rury ze stali chromowo-molibdenowej o grubości ścianki
przy spawach 0,8 mm, a na środku 0,5 mm. W celu zwiększenia sztywności
wprowadzono również trzykrotne stopniowanie zarysu wewnętrznego (triple butted). Niewątpliwie te technologie pozwalają dodatkowo obniżyć masę
całkowitą ramy.
4.3.1.4. Układy przestrzenne ram wózków aktywnych
Układy przestrzenne ram wózków aktywnych można podzielić na 4
główne typy, przedstawione na rysunku 11.

Rama
krzyżakowa
składana

Rama prosta

Rama
z dodatkowymi
podłużnicami

Z regulowanym
siedziskiem

Rys. 11. Układy przestrzenne ram wózków aktywnych

Rama krzyżakowa składana – zbudowana jest z czterech podłużnic oraz
dwóch krzyżulców32 . Ramę można składać, więc oparcie nie ma poprzeczki,
kółka przednie są zamocowane do dolnych podłużnic.
Rama prosta – składa się z dwóch podłużnic i poprzeczki, usztywnieniem dodatkowym jest oparcie z poprzeczką, kółka przednie są zamocowane
do podłużnic.
Ramę z dodatkowymi podłużnicami tworzą cztery podłużnice i co najmniej jedna poprzeczka. Usztywnieniem dodatkowym, tak jak wyżej, jest
oparcie z poprzeczką, kółka przednie są zamocowane do podłużnic dolnych.
Rama z oddzielnym siedziskiem składa się z dwóch podłużnic i poprzeczki. Siedzisko jest przymocowane do oparcia oraz do ramy, a kółka
przednie są zamocowane do podłużnic. Zaletą ramy jest możliwość regulacji kąta pochylenia siedziska.
32

Z przodu widać tylko krzyżulce.

Rama z regulowanym siedziskiem

Rama z dodatkowymi podłużnicami

Rama prosta

Rama krzyżakowa

Rodzaj ramy

mniejsza wytrzymałość, podobnie jak w ramie
prostej hamulce mogą być zamocowane tylko
na wysokości siedziska, co utrudnia przesiadanie się z wózka na przykład na kanapę

mała stabilność, większa masa, utrudniony
samodzielny załadunek do samochodu
w związku z dużym ciężarem
mniejsza wytrzymałość, hamulce mogą być
zamocowane tylko na jedynej górnej parze
podłużnic
trudniejsze, w porównaniu z ramą prostą,
samodzielne umieszczanie w samochodzie

Wady

Zalety

najmniejsza masa oraz największa wytrzymałość i sztywność, możliwość montażu hamulców na dolnej podłużnicy
możliwość regulacji kąta oparcia, łatwość samodzielnego umieszczenia w samochodzie

łatwość samodzielnego umieszczenia w samochodzie

możliwość składania, możliwość regulacji szerokości

Wady i zalety różnych układów przestrzennych ram wózków aktywnych

Tabela 4
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Z porównania różnych rodzajów układów przestrzennych ram wózków
inwalidzkich wynika, że najlepsza w zastosowaniach codziennych wydaje
się rama z dodatkowymi podłużnicami z racji możliwości zamocowania hamulców tak, aby nie przeszkadzały w przesiadaniu się z wózka oraz dzięki
wysokiemu stosunkowi wytrzymałości do masy. W przypadku uprawiania
sportu na wózku aktywnym należałoby rozważyć ramę z regulowanym siedziskiem. Możliwość regulacji kąta siedziska jest bardzo cenną właściwością,
gdyż podczas zastosowań sportowych duży kąt siedziska gwarantuje stabilność, dzięki obniżonemu środkowi ciężkości wózka z użytkownikiem oraz
zabezpiecza przed wysuwaniem się do przodu. W wózek wyposażony w taką
ramę daje się łatwo umieścić samodzielnie na tylnym siedzeniu samochodu.

4.3.2.

Urządzenia absorbujące drgania

Podczas jazdy wózkiem po nierównym terenie na skutek najeżdżania na
niewielkie nierówności podłoża powstają drgania. Część energii tych drgań
absorbuje ogumienie przednich i tylnych kół wózka oraz poduszka pneumatyczna na siedzisku. Jednak podczas szybkiej jazdy po nierównościach
spora cześć energii drgań jest pochłaniana przez organizm. Dodatkowym
niepożądanym zjawiskiem są nagłe przeciążenia powstające podczas zjeżdżania z dużych nierówności. Drgania niekorzystnie wpływają na organy
wewnętrzne, mogą powodować bóle pleców i przyczyniają się do szybszego
zmęczenia użytkownika wózka.
Amortyzację stosuje się od 20 lat w rowerach. Pierwsze próby dotyczyły rowerów zjazdowych (downhill). Pierwszymi wózkami o zawieszeniu
amortyzowanym były wózki o napędzie elektrycznym. Wraz z rozwojem
konstrukcji elementów tłumiących, zmniejszaniem ich wagi i zwiększaniem
skuteczności traﬁły one również do wózków aktywnych. Obecnie coraz częściej spotyka się konstrukcję z amortyzatorami. W tylnych kołach jest zazwyczaj stosowana amortyzacja jednokierunkowa (pionowa), która może
być wykonana jako zawieszenie zależne lub jako niezależne. Możliwe są
również różnorodne połączenia obu typów zawieszeń. Zawieszenie zależne
(rys. 12) to takie, w którym oba koła osadzone są na wspólnej sztywnej osi
związanej z ramą elementami sprężystymi. Zawieszenie niezależne (rys. 13),
to taki sposób umiejscowienia amortyzatorów, w którym każde z kół połączone jest z ramą oddzielnym elementem sprężystym. Zawieszenia niezależne, jakkolwiek nieco bardziej skomplikowane i wymagające większej
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liczby części, mają wiele zalet w stosunku do zawieszeń zależnych. Najistotniejsze to: zmniejszenie masy elementów nieresorowanych, korzystniejsza
pod względem stateczności ruchu kinematyka zawieszenia oraz możliwość
zastosowania bardzo miękkich elementów sprężystych.
Od kilku lat na świecie istnieje tendencja do wyposażania wózków w dodatkowe mechanizmy tłumiące drgania niezależnie dla każdego z czterech
kół. Jednokierunkowy amortyzator tylnego koła ilustruje rysunek 13.

Rys. 12. Zawieszenie zależne tylnych kół
wózka

Rys. 13. Zawieszenie niezależne tylnych
kół wózka

Na rysunku 14 pokazano zawieszenie mieszane widziane z boku. Przy
każdym kole zamontowano oddzielny element tłumiący w pozycji poziomej,

Rys. 14. Zawieszenie mieszane
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dodatkowo siedzisko jest amortyzowane centralnym skośnym amortyzatorem.
Amortyzatory stosuje się również w przednich kołach wózka W wózkach
aktywnych koła te pozbawione są ogumienia pneumatycznego i z racji niewielkiej średnicy bywają źródłem drgań przenoszących się na ramę podczas
jazdy. Duże niebezpieczeństwo stanowi wjechanie przednim kółkiem w nierówność. Koło nieamortyzowane o małej średnicy wpadając w niewielką
nawet nierówność, może być przyczyną nagłego przechylenia się wózka
do przodu, zachwiania równowagi, przeniesienia środka ciężkości poza osie
przednich kółek i oparcia się podnóżka o podłoże, co w efekcie spowoduje
przewrócenie się wózka z użytkownikiem.
Koło amortyzowane po wjeździe w nierówność w żadnym momencie nie
traci kontaktu z podłożem i nie przechyla wózka do przodu. Część stosowanych w najnowszych konstrukcjach pochłaniaczy drgań jest wyposażona
w amortyzator jednokierunkowy: poziomy (rys. 15) lub pionowy (rys. 16).

Amortyzator
Kierunek
amortyzacji
Widelec
Rys. 15. Poziomy amortyzator przednich kółek

Kiedy kółka przednie uderzą w przeszkodę, na widelec działa duża pozioma siła dynamiczna, która nagle wzrasta do swojej maksymalnej wartości. Jeżeli widelec jest wyposażony w amortyzator poziomy (rys. 15), to
chwilowo zwiększy się kąt opóźnienia i kółko zostanie uniesione do góry, co
umożliwi pokonanie nierówności.
Na rysunku 16 przedstawiony jest amortyzator typu „Frog – Legs” z elementem absorbującym drgania zorientowanym pionowo. Jest to lepsze rozwiązanie od amortyzatora zorientowanego poziomo, gdyż oprócz pokonywania przeszkód wypukłych zapewnia nieprzerwany kontakt kółka z podłożem
podczas przejazdu przez niewielkie wgłębienie.
Na kółko o średnicy 4 cali podczas uderzenia w przeszkodę o wysokości
około 2-3 cm działa reakcja dynamiczna od przeszkody zorientowania pod
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Rys. 16. Pionowy
amortyzator przednich
kółek typu Frog-Legs

Rys. 17. Amortyzator
dwukierunkowy typu Oblique
Angled Suspension Caster Fork
(OASCF)

kątem około 45◦ do podłoża; poziomy i pionowy amortyzator mają w tym
przypadku jedynie od 60 do 70% skuteczności amortyzatora dwukierunkowego.
Amortyzator działający w obu kierunkach – pionowym i poziomym –
jest wyposażony w element tłumiący z elastomeru poliuretanowego zamontowany pod kątem 45◦ do płaszczyzny podłoża (rys. 17). Poliuretan ma
dużą zdolność pochłaniania energii oraz progresywną twardość proporcjonalną do odkształcenia. Amortyzator jest utwierdzony w obu końcach, dzięki czemu podczas uderzenia przednim kołem w przeszkodę jest ściskany
mimośrodowo.
Amortyzowane wózki przestały być już konstrukcyjną nowością. Rozwiązania stosowane przez inżynierów są już bardzo dojrzałe. Dodatkowe
tłumiki drgań oprócz podwyższenia komfortu jazdy oferują również pewniejsze jego prowadzenie po nierównym podłożu.
Niewątpliwą wadą zastosowania dodatkowych urządzeń tłumiących
drgania jest wzrost masy wózka, a, jak wiadomo, masa stanowi najważniejsze kryterium wyboru wózka. Wadą jest również konieczność skomplikowanej regulacji wartości tłumienia w zależności od masy użytkownika. Amortyzatory, a w szczególności amortyzatory z elementem tłumiącym z elastomeru, przyczyniają się do wzrostu całkowitych oporów ruchu wózka.
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4.3.3.

Hamulce postojowe

Hamulce lub hamulec chronią wózek przed niezamierzonym przemieszczeniem się, na przykład podczas przesiadania się, jazdy w autobusie czy
odpoczynku podczas podjazdu pod pochyłość. Mogą być wykonane jako
dwa oddzielne i sterowane hamulce zamocowane do ramy lub w osiach tylnych kół lub jako jeden tzw. centralnie sterowany hamulec działający na oba
koła jednocześnie. Najczęściej stosuje się dwa oddzielne hamulce, mocowane
do górnych lub do dolnych podłużnic ramy. Jeżeli konstrukcja ramy dopuszcza taką możliwość, to lepszym rozwiązaniem wydaje się montaż hamulców
w dolnym położeniu. Wprawdzie jest do nich trudniejszy dostęp, ale unika
się w ten sposób ryzyka urazu pośladków lub przypadkowego zwolnienia hamulca podczas przesiadania się z wózka lub wsiadania na wózek. Hamulce
zamontowane w górnej pozycji dopuszczają możliwość używania ich do sterowania wózkiem podczas zjazdu z pochyłości przez osoby o niesprawnych
rękach. Oba hamulce powinny być właściwie wyregulowane. Bardzo niebezpiecznie dla użytkownika jest nieprawidłowe działanie jednego z hamulców.
Jeżeli zablokowane jest tylko jedno koło, to wózek staje się trudny do opanowania, na przykład na podjeździe lub podczas obracania się wokół koła
zahamowanego. Hamulce wymagają każdorazowo regulacji podczas zmiany
lub przesunięcia punktu mocowania tylnych kół (regulacja środka ciężkości) oraz w trakcie zmiany typu opon. Podczas montażu hamulców należy
uważać, aby nie uszkodzić ramy, dokręcając hamulec (rys. 18).
Mocowanie do ramy

Dźwignia
hamulca

Trzpień dociskany
do bieżnika opony

Rys. 18. Hamulec działający na jedno koło
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Hamulec uruchamiany jedną ręką, działający jednocześnie na oba koła
jest bardzo dobrym rozwiązaniem ułatwiającym szybkie blokowanie wózka.
Jego podstawową zaletą jest możliwość uruchamiania jedną ręką. Możliwe jest również umieszczenie hamulców w osiach tylnych kół (rys. 19). Zaletą takiego rozwiązania jest niezależność siły hamującej od ciśnienia powietrza w ogumieniu oraz położenia
kół, natomiast wadami:
• możliwe zwiększenie masy całkowitej
samego koła, co ma znaczenie podczas
samodzielnego załadunku wózka do samochodu,
• nieco trudniejsze uruchamianie,
Rys. 19. Hamulec umieszczony w osi
• brak możliwości hamowania podczas
koła
jazdy.

4.3.4.

Oparcie tylne

Oparcie tylne wraz z siedziskiem ma za zadanie zapewnić utrzymanie
właściwej pozycji ciała na wózku i jednocześnie nie może zbytnio ograniczać
zakresu ruchów ręki do tyłu oraz możliwości balansowania tułowiem podczas jazdy. Dodatkowym zadaniem oparcia jest wzmocnienie ramy wózka.
Najczęściej jest to wytrzymała konstrukcja wykonana z proﬁli zamkniętych
z poziomą poprzeczką, która służy również do wciągania wózka z użytkownikiem po schodach.
4.3.4.1. Mechanizm składania oparcia
W wózkach aktywnych stosuje się mechanizm składania oparcia. Oparcie może być składane podczas transportu wózka. Składanie musi być łatwe
i szybkie do samodzielnego przeprowadzenia samodzielnie przez użytkownika wózka. Ewentualne zacięcia są najczęściej spowodowane korozją galwaniczną zachodzącą na powierzchni styku części stalowych oraz duraluminiowych. Najczęściej złożenie oparcia następuje przez pociągnięcie linki, która
znajduje się z tyłu w jego dolnej części. Linka jest przymocowana do trzpienia ustalającego oparcie; wysunięcie trzpienia umożliwia złożenie oparcia
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do przodu. Samoczynne wysunięcie się trzpienia uniemożliwia sprężyna.
W niektórych wózkach przed złożeniem oparcia należy zdemontować (wyciągnąć z mocowań) osłony boczne.

4.3.5.

Podnóżek

Podnóżek (rys. 20) jest zamontowany w przedniej części wózka. Ten
element układu podparcia ciała spełnia następujące funkcje:
• zapewnia stabilne podparcie stopom,
• osłania nogi i wózek przy zderzeniu (np. przy otwieraniu drzwi z samozamykaczem),
• wzmacnia konstrukcję ramy, usztywniając jej dolną część.

Zakres
regulacji

Rama

Śruba
mocująca
podnóżek

Podnóżek
Rys. 20. Podnóżek i rozwiązanie mechanizmu jego regulacji

Dobrze zaprojektowany podnóżek zapewnia stabilne podparcie stóp nawet podczas dynamicznej jazdy. Nie zwiększa zbytnio długości całkowitej
wózka. Nie może mieć ostrych krawędzi mogących na przykład uszkadzać
meble. Obecnie podnóżki najczęściej wykonuje się z tytanu, ponieważ jest
to materiał lekki i odporny na ścieranie.
W wózkach aktywnych podnóżek w przeważającej części przypadków
jest stały (nieskładany), istnieje natomiast możliwość regulacji wysunięcia
z ramy. Zagadnienia odpowiedniej regulacji podnóżka zostaną zaprezentowane w rozdziale 6.3.5.
Ustawienie podnóżka (regulacja jego wysokości) odbywa się najczęściej
stopniowo przez zmianę punktów mocowania w ramie (rys. 20) lub bezstopniowo, jeśli jest on mocowany przy użyciu na przykład obręczy zaciskanych
na ramie.
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4.3.6.

Mechanizm zmiany kierunku jazdy

4.3.6.1. Wprowadzenie
Przednie kółka samonastawne wraz z widelcami oraz dwoma zespołami
łożysk tworzą mechanizm zmiany kierunku jazdy. Za każdym razem kiedy
użytkownik wózkiem zmienia kierunek jazdy lub wykonuje obrót dookoła
własnej osi, przednie kółka wraz z widelcami obracają się w łożyskach widelców.
Wymiarami charakterystycznymi widelca są jego długość L, kąt widelca
α, jaki tworzy jego oś symetrii z osią obrotu widelca (rys. 21), oraz wymiar
opóźnienia T koła. Jak łatwo zauważyć, wielkość opóźnienia T w przypadku, kiedy oś obrotu widelca tworzy kąt prosty względem płaszczyzny
podłoża, wyraża się zależnością:
T = L · sin α
Opóźnienie koła, oprócz jego średnicy, jest najważniejszym parametrem charakteryzującym geometrię mechanizmu zmiany kierunku jazdy
(wymiary T1 i T2 patrz np. rys. 21).
Mały wymiar opóźnienia koła utrudnia zmianę kierunku jazdy oraz
przyczynia się do powstawania samowzbudnych drgań kółka wraz z wiMocowanie
do ramy

Dł

Widelec

L
lca
de
wi
ość
ug

Kierunek jazdy

Kąt
widelca α

Kółko

Małe opóźnienie T1
Duże opóźnienie T2
Rys. 21. Przesunięcie osi kółka względem osi obrotu widelca

57

delcem (tzw. trzepotania) podczas szybkiej jazdy. Drgania mechanizmu
zmiany kierunku jazdy są spowodowane zbyt małą siłą docisku jednego
z przednich kółek do podłoża, co może mieć miejsce na przykład w przypadku skrzywionej ramy lub nieprawidłowego ustawienia tylnych kół33 .
Efekt trzepotania kółek jest bardzo niebezpieczny dla użytkownika. Powstaje podczas bardzo szybkiej jazdy wózkiem, na przykład zjazdu z pochyłości, i objawia się szybkimi wahadłowymi oscylacjami widelców. Amplituda drgań początkowo wynosi kilka stopni względem kierunku jazdy
na wprost. W przypadku utrzymania lub zwiększenia prędkości amplituda
szybko wzrasta, co niemal zawsze powoduje bardzo niebezpieczne wypadnięcie osoby z wózka do przodu. Najprostszym sposobem zmniejszenia ryzyka trzepotania jest zwiększenie wartości opóźnienia koła. Nie zawsze jest
to dobry sposób, gdyż zwiększa się w ten sposób promień obrotu widelca,
który powinien być na tyle mały, aby nie powodował zahaczania o pięty stóp
podczas manewrowania wózkiem. Ponadto zbyt duże opóźnienie zmniejsza
wymiar bazy (rys. 67 wymiar BA) wózka, co pogarsza stateczność podczas
użytkowania. W większości dostępnych na rynku wózków opóźnienie koła
wynosi od około 3,5 do 5 cm. Przy wartości opóźnienia koła 3,5 cm zjawisko trzepotania może nastąpić już przy średnich prędkościach jazdy rzędu
15-18 km/h. Zdaniem autora, jeżeli nie stosuje się żadnych elementów tłumiących drgania skrętne osi widelców lub innych zabezpieczeń, opóźnienie
powinno wynosić co najmniej około 4 cm. Warto przy tym zauważyć, że
w wózkach wyścigowych (sportowych), które osiągają większe prędkości,
opóźnienie wynosi co najmniej 7,5 cm.
Jednym ze sposobów redukcji ryzyka trzepotania przednich kółek jest
zwiększenie tarcia w łożyskowaniu widelców, na przykład przez umieszczenie podkładki pod dolnym łożyskiem (rys. 22), która opierając się o zewnętrzny pierścień dolnego łożyska, przenosi całą masę przypadającą na
przednie kółko. Nie jest to sposób idealny, gdyż zwiększenie współczynnika tarcia w łożyskowaniu widelców zwiększa nieco opór manewrowania
wózkiem. Innym sposobem jest zastosowanie sprężyny dociskającej koło do
podłoża, która kasuje ewentualne luzy wynikające ze złej geometrii zawieszenia wózka lub ze skrzywienia ramy. W wózkach najnowszej generacji
stosuje się specjalne łożyska wypełnione smarem o właściwościach tłumiących drgania34 .
33

Nierówny kamber lub przesunięcie jednego z tylnych kół do przodu (lub do tyłu)
względem drugiego.
34
Niektóre smary na bazie silikonów mają bardzo dobre właściwości tłumienia drgań,
lepkość silikonów wynosi od 5 do 1000 tys. cSt w temperaturze 25◦ C i jest stabilna
w zakresie temperatur użytkowania wózka. Silikony są odporne na utlenianie oraz nie
działają korozyjnie na stal.

58

Nakrędka

W wózkach wyposażonych w amortyzator pionowego działania (dociskający koło do podłoża) niebezpieczeństwo trzepotania przednich kółek samonastawnych jest niewielkie.
Zasadniczo oś obrotu widelca powinna tworzyć kąt prosty z płaszczyzną podłoża (rys. 23).
W przypadku pochylenia mocowania widelca do przodu (rys. 23a)
zmniejsza się wymiar opóźnienia
przy jeździe na wprost (wzrasta
przy jeździe do tyłu), co zwiększa
ryzyko trzepotania kółek. W przypadku pochylenia mocowania do
tyłu (rys. 23b) zwiększa się wymiar
opóźnienia podczas jazdy na wprost
bez zwiększenia promienia obrotu
widelca, co ułatwia manewrowanie
wózkiem, gdyż koła nie zahaczają

Podkładka
Tuleja
dystansowa

Łożyska
widelca

Podkładka
zwiększająca
tarcie

Oś obrotu widelca

Widelec

Oś kółka
Rys. 22. Widelec i jego łożyskowanie
wraz z podkładka zapobiegającą
migotaniu

a)

b)

β
β

T zmniejszony

T zwiększony

Rys. 23. Wpływ kąta pochylenia mocowania widelca β
na wartość opóźnienia T : a – zmniejszona, b – zwiększona

o pięty. Niewielkie pochylenie mocowania widelca do przodu może być korzystne ze względu na możliwość samoczynnego ustawiania się przednich kółek do jazdy na wprost. Zarówno pochylenie do tyłu, jak i do przodu zwiększają opory manewrowania, ponieważ podczas pełnego obrotu wózkiem
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dookoła własnej osi zmienia się wysokość przedniej części ramy. Na
przykład przy pochyleniu mocowania do tyłu podczas jazdy na wprost
przód wózka znajduje się wyżej niż
podczas jazdy do tyłu, co oznacza,
że jeżeli po pokonaniu pewnego odcinka do tyłu chcemy zacząć jechać
do przodu, to podczas obrotu widelców do jazdy na wprost należy
dostarczyć pewną dodatkową energię potrzebną na wzrost energii potencjalnej układu.
Na rysunku 24 została pokazana różnica ∆h wysokości przedniej części wózka przy jeździe do
przodu (linia ciągła) i do tyłu (linia
przerywana).
Jeżeli oś obrotu widelca będzie
pochylona do tyłu o kąt β, to wysokość przedniej części wózka podczas

β

h

α

Rys. 24. Efekt odchylenia od
prostopadłości względem podłoża osi
obrotu widelca o kąt β

β
Punkt
mocowania
widelca
Oś obrotu
widelca

L

Środek przedniego
kółka podczas
jazdy do tyłu

α
b

Środek przedniego
kółka podczas
jazdy na wprost

h

β

Rys. 25. Geometria pochylonego mechanizmu zmiany kierunku jazdy
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pełnego obrotu dookoła własnej osi będzie się zmieniała w zakresie od 0 do
h. Jak wiadomo, przyrost energii potencjalnej układu będzie się wyrażał
zależnością:
∆Ep = mp · g · h
gdzie: g – stała grawitacji,
mp – składowa masy układu człowiek wózek inwalidzki przypadająca
na przednie koła.
Z zależności geometrycznych na rysunku 25 wynika, że:
b = 2 · L · sin α
gdzie: L – długość widelca,
α – kąt widelca (zawarty pomiędzy osią symetrii widelca a osią obrotu),
co przy:
h = b · sin β → h = 2 · L · sin α · sin β
wywołuje zmianę energii:
∆Ep = mp · g · 2 · L · sin α · sin β
gdzie: β – kąt pochylenia osi mocowania widelca.
Przy każdym obrocie wózkiem dookoła swojej osi wysokość ∆h na rysunku 25 będzie się zmieniała od 0 do wartości 2 · L · sin α · sin β, a zatem
również energia potencjalna układu ulegnie zmianie. Przez pierwszą połowę
będzie rosła, kosztem dostarczanej energii napędowej, a przez drugą połowę
obrotu będzie malała, ulegając rozproszeniu. W zależności od geometrii
mechanizmu zmiany kierunku jazdy przy masie całkowitej wózka z użytkownikiem wynoszącej 90 kg (ok. 15% masy całkowitej, czyli ok. 13,5 kg
przypada na koła przednie) oraz kącie β = 20◦ dodatkowe zapotrzebowanie
energii (oprócz oczywiście energii potrzebnej na pokonanie oporów sił tarcia
i bezwładności) może wynieść od 3 do 6 J, gdyż wysokość ∆h zmienia się
o około 4,2 cm. Konieczność dostarczenia dodatkowej energii potencjalnej
wymaga przyłożenia większej siły na ciągu napędowym. W zależności od
średnicy tylnych kół, odległości osi kół tylnych od przednich, średnicy ciągów oraz szerokości całkowitej wózka wymagana dodatkowa siła na ciągu
może się wahać w granicach od 2 do 3 N na każdą rękę.
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4.3.6.2. Budowa kółka przedniego
Integralną częścią mechanizmu zmiany kierunku jazdy są przednie kółka
samonastawne. Najczęściej są one wykonywane z tworzyw sztucznych lub
lekkich stopów i wyposażone w gumową okładzinę. W wózkach aktywnych
bardzo rzadko stosuje się kółka pneumatyczne (z oponami wypełnionymi
powietrzem). Kółka łożyskowane są dwoma łożyskami kulkowymi o budowie
zamkniętej, czyli zabezpieczonej przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń.
Najczęściej stosuje się łożyska o średnicy otworu pierścienia wewnętrznego
d = 10 mm. Szczegóły łożyskowania przedniego kółka przedstawia rysunek 26.
Kółko przednie
Tuleja dystansowa
Podkładka

Oś
Nakrętka
Widelec
Łożysko
Tuleja dystansowa
Rys. 26. Łożyskowanie przedniego kółka

Przednie kółka samonastawne są bardzo ważnym podzespołem mającym duży
wpływ na jakość jazdy wózkiem. Ogólnie
w wózkach inwalidzkich, z napędem ręcznym na koła tylne, w zależności od typu
wózka montuje się kółka przednie o średnicy od 3 do 9 cali (76 do 228 mm). Małe
średnice stosuje się w wózkach sportowych
używanych wewnątrz pomieszczeń na równym terenie, średnie i małe w wózkach aktywnych, natomiast duże w wózkach uniwersalnych. Im mniejsza średnica kółka,
tym łatwiej manewrować wózkiem (kółka
są lżejsze i nie zahaczają o pięty), ale jed-

Rys. 27. Przykład koła
4-calowego z aluminium
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nocześnie trudniej pokonywać niewielkie nierówności w terenie, mniejsza
jest trwałość łożysk narażonych na kontakt z wilgocią i zanieczyszczeniami
oraz większe są opory toczenia po płaskich powierzchniach.
Piasta wykonana jest z tworzywa sztucznego, chociaż występują również
kółka z piastą aluminiową; w przypadku kółek 3-, 4- i 5-calowych bieżnię
pokrywa okładzina gumowa, natomiast koła 6- i 7-calowe mają ogumienie
pneumatyczne. Każde kółko jest łożyskowane w widelcu dwoma łożyskami
kulkowymi (rys. 27).

4.3.7.

Mechanizm regulacji kąta pochylenia kół tylnych
(kamber)

Kamber jest kątem pochylenia tylnego koła wózka, mierzonym w rzucie na płaszczyznę pionową prostopadłą do podłużnej płaszczyzny symetrii
wózka (rys. 67). Wartość kąta pochylenia koła (PKT) podaje się dla każdego koła oddzielnie. W wózkach aktywnych wartość tego kąta zawiera się
w granicach od 0 do 9◦ , najczęściej wynosi 3◦ . Pochylenie tylnych kół wózka
wpływa korzystnie na stateczność
kierunkową, zwrotność i stabilność
Adapter
podczas jazdy. Maleją również opory toczenia na skutek tego, że opoPodkładki
na styka się z podłożem krawędzią,
a nie całą powierzchnią bieżnika.
Gniazdo koła
Kolejną korzyścią jest zjawisko występujące podczas zjeżdżania w balansie z pochyłości. Kamber sprawia, iż koła tylne stają się rozbieżne,
co zwiększa opory toczenia i zmniejsza siłę potrzebną do hamowania
wózka. Zbyt duże pochylenie kół jest
natomiast niekorzystne, gdyż zwiększa się nadmiernie szerokość całkowita wózka i, co za tym idzie, pojawiają się utrudnienia w manewrowaniu wózkiem w ciasnych pomieszczeniach.
Rys. 28. Regulacja kąta pochylenia koła
za pomocą podkładek
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Producenci wózków ustalają wartość PKT konstrukcyjnie lub stosują
odpowiednie mechanizmy regulacji. Jednym z pierwszych rozwiązań sposobu zmiany pochylenia kół tylnych było podkładanie podkładek pod adapter (pokazany na rys. 32 – tak jak na rys. 28). Wadą tego rozwiązania
jest konieczność korekcji tak uzyskanego pochylenia (rys. 29), aby nie dopuścić do rozbieżności kół, wrażliwość na różnicę w sile dokręcenia śrub
mocujących płytkę oraz niewielkie nawet odchyłki wymiarowe zastosowanych podkładek. Rysunek 29 a przedstawia wózek z obniżonym środkiem
ciężkości; w takim przypadku kamber uzyskany przez podkładanie podkładek pod adapter musi zostać skorygowany. Na rysunku zaznaczono:
• linią przerywaną – kierunek pochylenia kół w przypadku braku korekcji ich pochylenia (wynikiem braku korekcji jest rozbieżność tylnych
kół napędowych, tak jak przedstawiono na rys. 29b),
• linią ciągłą – skorygowany kierunek pochylenia kół (rys. 29 c).

a

b

c

Rys. 29. Korekcja kąta pochylenia kół: a – wózek z obniżonym środkiem ciężkości,
b – kamber nieskorygowany; widok tylnych kół z góry, c – kamber skorygowany; widok
tylnych kół z góry
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1

2
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4

5

6

2

1
Rys. 30. Mechanizm regulacyjny kąta pochylenia oraz punktu mocowania
kół tylnych: 1 – śruby, 2. półklamra, 3 – klocek dystansowy, 4 – nakrętka,
5 – gniazdo, 6 – oś łącząca koła

a

Kierunek
ruchu
b

Rys. 31. Widok tylnych
kół wózka z góry

Obecnie regulacja kąta pochylenia kół tylnych
(PKT) polega często na stosowaniu wymiennych osi
o różnych geometriach.
Rysunek 30 przedstawia sposób mocowania umożliwiający stopniową regulację kąta pochylenia
oraz bezstopniową regulację punktu mocowania
kół tylnych. Zmiana kąta pochylenia odbywa się
przez wymianę osi łączącej koła (6). Klocek dystansowy (3) samoczynnie zmienia swoją pozycję w zależności od geometrii zastosowanej osi. Jeżeli rura
łącząca koła (6) jest ustawiona w ten sposób, że
jej oś symetrii leży na płaszczyźnie prostopadłej do
podłoża przechodzącej przez środki kół, to koła nie
są ani rozbieżne, ani zbieżne. Innymi słowy, różnica
a − b między rozstawem kół tylnych, mierzonym
z przodu (a) i z tyłu (b) w płaszczyźnie równoległej
do kierunku jazdy i przechodzącej przez środki kół
wynosi 0 (rys. 31).
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4.3.8.

Mechanizm regulacji środka ciężkości

Położenie środka ciężkości, w zależności od konstrukcji wózka, można
regulować w pionie i w poziomie. Najlepsza jest regulacja bezstopniowa
(rys. 30 i rys. 33b), która pozwala na bardzo dokładne ustalenie tego ważnego parametru regulacyjnego. Pewna część wózków nie ma mechanizmów
regulacji położenia środka ciężkości w pionie, parametr ten jest ustalony
konstrukcyjnie, jednak zawsze istnieje możliwość regulacji w poziomie.

Rys. 32. Stopniowana regulacja środka ciężkości

W rozwiązaniu pokazanym na rysunku 32 położenie środka ciężkości
można zmieniać, przekładając gniazdo osi w płytce wielootworowej. W tym
konkretnym przypadku zastosowano płytkę (zwaną też adapterem) umożliwiającą zamocowanie kół w 8 pozycjach. Uzyskuje się dzięki temu możli-

Rys. 33. Regulacja położenia środka ciężkości:
a – regulacja stopniowa, b – regulacja płynna
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wość zmiany położenia środka ciężkości zarówno w pionie, jak i w poziomie.
W pewnych konstrukcjach możliwe jest przestawienie punktów mocowania
kółek przednich. Zmienia się w ten sposób wymiar bazy (rys. 67 wymiar
BA), co ma wpływ na położenie środka ciężkości.
Rysunek 33a ilustruje mechanizm regulacyjny stopniowy o bardzo drobnym stopniowaniu. Uzyskano to przez zastosowanie płytki z podłużnym wycięciem, w którym można przesuwać gniazdo osi. Blokowanie następuje po
dokręceniu wkręta zabezpieczającego. Mechanizm pokazany na rysunku 33b
pozwala na płynną regulację położenia środka ciężkości w poziomie.

4.3.9.

Koła tylne

4.3.9.1. Budowa koła
Koło wózka aktywnego składa się z następujących części:
• opony (może być bezdętkowa),
• dętki (wraz z zaworem),
• płaszcza ochronnego (pomiędzy dętką a obręczą),
• obręczy,
• ciągu napędowego wraz z mocowaniem,
• szprych z nakrętkami,
• piasty wraz z łożyskowaniem i mechanizmem szybkiego wypinania
koła (szybkozłączką),
• dodatkowym wyposażeniem koła może być osłona na szprychy.
Obręcze, szprychy i piasty kół wózków są najczęściej wykonywane z wysokowytrzymałych stali stopowych (np. z dodatkiem chromu) lub duraluminium. Spotyka się również koła posiadające obręcz, ramiona łączące obręcz
z piastą oraz piastę wykonane jako jedna część w całości z kompozytów.
4.3.9.2. Obręcze koła
Przekrój poprzeczny, czyli tzw. proﬁl obręczy koła, jest dostosowany do
rodzaju ogumienia, które zakłada się na koło (rys. 34).
Obręcze do wózków aktywnych mają w przekroju poprzecznym proﬁl
zbliżony kształtem do litery „U” lub leżącego „C” – podobnie jak w rowerach. Obręcze, podobnie jak ogumienie, są produkowane w kilku rozmiarach
(odnosi się to do średnicy obręczy i jej szerokości).
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Należy zauważyć, że wymiary obręczy i ogumienia, które ma do niej
pasować – zwłaszcza zaś ich średnice – muszą być zgodne. Niestety, brak
jest jednolitego sposobu oznaczania wymiarów ogumienia, co często stwarza
sporo kłopotów przy zakupie (tab. 5). Najpopularniejszy sposób oznaczania ogumienia (w calach) określa zewnętrzną średnicę opony oraz szerokość
jej przekroju. Milimetrowy system ETRTO oznaczania wymiarów dotyczy
szerokości opony oraz jej średnicy wewnętrznej (np. 32-530). Znany jest też
sposób polegający na podawaniu długości wewnętrznego obwodu opony,
oraz pasującej do niej obręczy (np. RIM1978). Nie są to wszystkie sposoby
oznaczania wymiarów kół, a ponadto, tak samo oznakowane obręcze i ogumienie (zwłaszcza w systemie calowym) różnych producentów mogą mieć
odmienne wymiary i nie być wymienialne.
Tabela 5
Oznaczanie rozmiarów ogumienia w standardach: ETRTO, brytyjskim i francuskim
Standard ETRTO
(milimetrowy)
32-540
40-540
37-559
44-559
47-559
54-559
47-571
54-571
35-584
40-584
44-584
47-584
35-590
37-590
32-597

Standard brytyjski
(calowy)
24 × 1 3/8
24 × 1 × 1 3/8
26 × 1,50
26 × 1,75
26 × 1,75
26 × 2,125
26 × 1 3/4
26 × 2 × 1 3/4
26 × 1
26 × 1
26 × 1 5/8 × 1
26 × 1,75 × 1
26 × 1 3/8
26 × 1 3/8
26 × 1 1/4

Standard francuski
(milimetrowy)
–
–
–
–
–
–
650 × 45C
650 × 50C
650 × 35B
350B Standard
650B S. C.
–
650 × 35A
650 × 35A
–

Najczęściej spotykane średnice obręczy i ogumienia wynoszą 24” i 26”.
Podstawowe szerokości obręczy i ogumienia są następujące: 1”, 1 1/2”,
1 3/4”, 1 3/8”.
4.3.9.3. Ogumienie koła
W wózkach aktywnych stosuje się typowe ogumienie rowerowe składające się z opony i dętki. Wymiary i sposób oznaczania opon i dętek jest taki
sam jak oznaczanie obręczy i został opisany w poprzednim rozdziale.
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Bieżnik

Opona
Dętka

Obręcz koła
Zawór
Rys. 34. Ogumienie koła napędowego

4.3.9.4. Opony
Bardzo duży wpływ na wartość oporów toczenia wózka mają opony.
W wózkach aktywnych najczęściej stosuje się opony rowerowe typu slick
(gładkie), semislick (o gładkim czole bieżnika, ząbkowanym na brzegach)
lub opony trekkingowe (do rowerów turystycznych i miejskich). Na każdej
oponie znajduje się opis jej cech i właściwości. Znajomość znaczeń tych
opisów pozwala wybrać właściwy produkt. Na oponie najczęściej znajdują
się oznaczenia wymienione poniżej:
• rozmiar opony (np. 24 × 1 3/8 / 50-305),
• nazwa kraju, w którym została wyprodukowana opona,
• nazwa producenta opony,
• wartość maksymalnego ciśnienia eksploatacji,
• nazwa opony,
• gatunek wyrobu,
• data produkcji,
• oznaczenie rzeźby bieżnika,
• strzałka kierunku toczenia opony.
Niektóre opony są wyposażone w boczny pasek odblaskowy, zbudowany z mikrosoczewek szklanych, nałożonych na boki opony. Gdy promienie świetlne skierowane zostaną na oponę z paskiem odblaskowym, nastąpi
załamanie i odbicie światła, powodując widoczny w ciemności odblask.
Budowę typowej opony typu slick ilustruje rysunek 35. Składa się ona
z bieżnika, warstwy antyprzebiciowej, osnowy oraz stopki opony wraz z drutówką. Bieżnikiem opony jest zewnętrzna wyproﬁlowana gruba warstwa
gumy, bezpośrednio przylegająca do nawierzchni. Może być on gładki lub
proﬁlowany. Bok opony chroni osnowę przed uszkodzeniami mechanicznymi
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Bieżnik
Bok opony

Warstwa
antyprzebiciowa
Osnowa
Stopka opony
Drutówka
Rys. 35. Budowa opony

a także przed wpływem warunków atmosferycznych. Warstwa antyprzebiciowa jest wykonana z wysokowytrzymałych włókien sztucznych, uformowanych w odporną na przebicie tkaninę. Podstawową część opony stanowi
osnowa wykonana z tkaniny, której funkcją jest utrzymanie kształtu opony.
Rodzaj osnowy określa wartość ciśnienia eksploatacji. Elementami utrzymującymi oponę na obręczy jest stopka wraz z drutówką – najczęściej stalową.
W wózkach aktywnych stosuje się opony o szerokości bieżnika od 1” do
1 3/8”, o ciśnieniu dopuszczalnym do 0,55 MPa ≈ 130 psi = 5,4 atm. Ciśnienie powietrza w oponie powinno być zgodne z zaleceniami, jakie podaje
producent opon. Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie powietrza w oponie
powoduje nierównomierne zużycie bieżnika i skraca jego żywotność (tab. 6).
Ma to znaczenie w przypadku opon typu slick. Zbyt niskie ciśnienie, oprócz
zwiększenia oporów jazdy, zwiększa również prawdopodobieństwo uszkodzenia obręczy koła.
Tabela 6
Orientacyjny wpływ ciśnienia powietrza w oponie na jej trwałość
Ciśnienie
Prawidłowe
+20%
−20%
−40%

Żywotność
100%
80%
80%
40%
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Opony bezdętkowe
W wózkach aktywnych wykorzystuje się ogumienie kół rowerowych, a od
2000 roku w świecie rowerowym pojawia się coraz więcej seryjnych zestawów
kół bezdętkowych. Światowi liderzy w produkcji kół i obręczy współpracują
z liderami w produkcji opon w celu zaproponowania produktu, który umożliwi ostateczne wyeliminowanie dętki, obniżenie masy koła i zwiększenie
odporności na przebicie. Jedni producenci stosują specjalne obręcze, inni
różne uszczelnienia. Wszyscy używają specjalnych opon. Efekt jest jak na
razie mało zachęcający. Koła bezdętkowe są drogie i cięższe od standardowych zestawów obręczy z dętką i oponą.
Istnieje jednak rozwiązanie, które umożliwia wykorzystanie wszystkich
zalet systemu bezdętkowego przy niskiej cenie i małej masie koła. W 2001
roku Stan Koziarek35 , konstruktor z USA, zaproponował swój system NoTubes Kit umożliwiający przerobienie niemal dowolnego zestawu obręczy
z oponą do standardu bezdętkowego. Zestaw do konwersji dwóch kół składa
się z taśmy uszczelniającej typową obręcz z otworami przelotowymi pod nyple szprych, taśmy ochronnej, dwóch zaworów i specjalnego uszczelniacza
w płynie. Na przeróbkę jednego koła potrzeba mniej niż 30 min. System
zapewnia odporność na przebicie. Po napompowaniu zostają uszczelnione
wcześniej istniejące nieszczelności w oponie, boki opony, obręcz oraz obszar
pomiędzy bokami opony i obręczą. Dodanie około 40 g mieszanki wody
i uszczelniacza chroni przed skutkami wszelkich przyszłych przebić, do których może dojść podczas jazdy (gwoździe, szkło itd.). Jeżeli opona ulegnie uszkodzeniu przekraczającemu możliwości samouszczelniacza, można
ją skleić w sposób tradycyjny lub wymienić na nową. Opony bezdętkowe
z płynem uszczelniającym w środku można eksploatować nawet przez kilka
miesięcy, bez konieczności uzupełniania ubytków ciśnienia. Ponadto każde
z kół jest lżejsze o ciężar dętki, czyli o około 100 g do nawet 200 g.
Opony bezdętkowe mają również wady. Niedogodnością wszystkich zestawów bezdętkowych jest konieczność posiadania pompki zapewniającej
szybki wzrost ciśnienia na początku pompowania, w celu doszczelnienia
brzegów opony i obręczy przy wymianie opony lub po łataniu przebić.
Rozwiązaniem może być pompka na nabój CO2 (ok. 40-80 zł), elektryczny
kompresor samochodowy lub wizyta na stacji benzynowej z kompresorem.
Wspomniany zestaw adaptacyjny nie jest w pełni bezobsługowy. Uszczelniacz zwykle działa 4 miesiące lub dłużej. Po tym czasie po prostu dodaje się nowy. Czas może być różny w zależności od charakterystyk opony,
a buteleczka wchodząca w skład zestawu wystarcza na około 15 uszczelnień.
35

http://notubes.com.
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Należy zwrócić uwagę na to, że jedynie większość standardowych
opon z dętkami może zostać przerobiona na bezdętkowe. Na stronie
http://notubes.com wymieniono typy opon już sprawdzone ze względu
na przydatność do przeróbki. Zawarto także instruktażowy opis kolejnych
czynności przy adaptacji.
Bieżnik opon
W wózkach aktywnych znalazły zastosowanie opony z bieżnikiem karbowanym lub gładkim (tzw. slick), zwykłe lub szytki36 , przy czym te ostatnie
pochodzą z wyścigowych rowerów szosowych. Najważniejszą zaletą wąskich
opon wysokociśnieniowych są niskie opory toczenia. Opory toczenia są tym
mniejsze, im mniejsza jest szerokość opony i wyższe ciśnienie powietrza.
Opory tarcia tłocznego zależą bowiem głównie od wartości ugięcia opony
pod obciążeniem. Źródłem dodatkowych oporów są pneumatyczne i histerezowe straty energii związane z przepompowywaniem powietrza oraz charakterystyka tarcia wewnętrznego w gumie. Zaletą opony pozbawionej bieżnika
jest cichobieżność. Opona taka nie hałasuje podczas skręcania wózkiem na
gładkich wykładzinach podłogowych (kafelkach, parkietach czy wykładzinach gumowych). Zaletą opon bez bieżnika jest także mniejsza ilość błota
i piasku wwożonego na oponach do pomieszczeń.
Wybór typu opony
Dobra opona, oprócz zapewnienia niskich oporów toczenia, musi również
zapewniać dostateczną przyczepność do podłoża w trudnych warunkach,
na przykład zimą, podczas deszczu czy w terenie. Wąska opona z gładkim
bieżnikiem jest bardzo niebezpieczna w warunkach zimowych. Niekontrolowany poślizg, na przykład podczas zjeżdżania z krawężnika, może być przyczyną groźnego w skutkach upadku. Kolejnymi wadami opon typu slick jest
wyższa cena zakupu oraz mniejsza trwałość. Porównanie obydwu rodzajów
opon zawiera tabela 7.
Ważną cechą opon wózków aktywnych, które użytkowane są zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń jest zdolność do samooczyszczania się z błota i piasku. Warstwa piasku pokrywającego oponę, oprócz
zanieczyszczania pomieszczeń, zmniejsza również przyczepność wózka tak
potrzebną na przykład podczas zjeżdżania z krawężników. Zdolność do samooczyszczania się opony zależy od dwóch czynników:
• kształtu proﬁlu bieżnika opony,
• twardości materiału opony.
36

Szytka – specjalna opona bezdętkowa, wysokociśnieniowa, przyklejana do obręczy.

Z bieżnikiem średniociśnieniowa o szerokości 1 3/8”

Gładka wysokociśnieniowa (slick) lub
szytka o szerokości 1 cala

Opona

większa szerokość mogąca powodować
ocieranie opony o osłony boczne podczas
jazdy
zanieczyszczanie pomieszczeń piaskiem
i błotem

duża przyczepność

większa amortyzacja drgań podczas jazdy
niewielki koszt zakupu
pewność trzymania hamulców

niezawodność

większe opory toczenia

większa tendencja do zapadania się w piasku
duże uzależnienie siły hamowania hamulców od ciśnienia

mała trwałość (ok. 4-6 miesięcy przy intensywnej eksploatacji)
wysoka cena (czasem dziesięciokrotnie
wyższa od opony z bieżnikiem)
duża twardość spowodowana wyższym ciśnieniem
większe prawdopodobieństwo przebicia
dętki
mniejsza przyczepność do podłoża

Wady

duża trwałość (kilka lat)

większa zdolność samooczyszczania się

możliwość zastosowania nieco
większego kąta pochylenia kół
(ze względu na mniejszą szerokość)

mniejsze przyleganie błota i zanieczyszczeń

cichobieżność

mniejsze opory toczenia

Zalety

Porównanie opony gładkiej z oponą z bieżnikiem

Tabela 7
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Błoto i piasek najszybciej odrywają się od gładkich opon wykonanych
z miękkiej gumy.
4.3.9.5. Dętki
Często użytkownik wózka dużo większą uwagę poświęca oponom, nie zastanawiając się, jaki wpływ na jakość jazdy ma zamontowana dętka. Zmieniając dętkę na nową, warto wiedzieć, że można wybierać pomiędzy dętką
opartą na bazie kauczuku butylowego lub dętką wykonaną z kauczuku naturalnego. Różnice pomiędzy tymi dętkami są znaczące i trzeba poznać,
czym tak naprawdę różnią się obie dętki, aby dokonać trafnego wyboru.
Główna różnica dotyczy szczelności dętek. Dętki butylowe mają od 8
do 10 razy mniejszą przepuszczalność powietrza. Oznacza to, że są dużo
szczelniejsze, a tym samym niezawodne w porównaniu z dętkami naturalnymi. Mniejsza szczelność pociąga za sobą spadek ciśnienia powietrza, które
trzeba ustawicznie kontrolować i częściej uzupełniać. Ubytek ciśnienia jest
tym szybszy, im wyższe jest ciśnienie po napompowaniu. Mniejsze ciśnienie
jest być może korzystne zimą, kiedy przyczynia się do zwiększenia przyczepności na ośnieżonych i oblodzonych powierzchniach, ale latem powoduje
jedynie niepotrzebne zwiększenie oporów toczenia.
Dętki oparte na bazie kauczuku naturalnego mogą osiągnąć niski stopień przepuszczalności, ale muszą być grubsze i cięższe. Różnice w ciężarze
są odczuwalne i mogą wynosić nawet do kilkudziesięciu gramów. Ma to
bezpośrednie przełożenie na opory toczenia i na przykład – łatwość samodzielnego umieszczania wózka w samochodzie.
Latem powierzchnie asfaltowe mogą osiągać bardzo wysoką temperaturę. Ogumienie pracuje niejednokrotnie w tych warunkach przez długi czas
(długie trasy). W pewnych warunkach guma może osiągać temperaturę
przekraczającą 100◦ C. Jeśli w oponie zamontowana jest dętka butylowa,
odporna na działanie ciepła, to jazda staje się bezpieczniejsza. Właściwości plastyczne dętki butylowej sprawiają, że jeszcze dokładniej dopasowuje
się do opony. Natomiast w innych dętkach przy tak wysokiej temperaturze
może nastąpić gwałtowny rozkład materiału dętki, połączony z obniżeniem
twardości, wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia.
Innym, oprócz odporności cieplnej, ważnym elementem wpływającym
na żywotność gumy jest odporność na działanie ozonu. Ozon z atmosfery
przyspiesza proces kruszenia, czyli starzenia się gumy. Na dętce poddanej
temu procesowi pojawia się siatka popękań, a guma tracąc swe właściwości,
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staje się krucha. Przeprowadzane badania pod względem odporności na
starzenie się gumy jednoznacznie wskazują na większą wytrzymałość dętek
butylowych.
Większość producentów wytwarza dętki na bazie kauczuku naturalnego
– dotyczy to również dętek importowanych z krajów dalekowschodnich
(Chiny, Tajwan, Tajlandia). Dlatego warto dobrze się zastanowić, czy stać
nas na bardziej zawodne, mniej szczelne i krócej nadające się do użytku
dętki. Eksperci jednoznacznie opowiadają się za dętkami butylowymi.
W sprzedaży są również dętki samouszczelniające się po przebiciu, wypełnione płynem, który równomiernie oblewa wnętrze dętki. W momencie
przebicia, pod wpływem ciśnienia, płyn zostaje wciągnięty w otwór i w kontakcie z powietrzem natychmiast twardnieje, szczelnie zaklejając uszkodzenie. Po pewnym czasie wystarczy dopompować dętkę do zalecanego ciśnienia. W praktyce najlepszy efekt uszczelnienia uzyskuje się, gdy przebicie
nie jest większe niż 5 mm.
4.3.9.6. Zawory dętek w wózkach inwalidzkich aktywnych
W wózkach inwalidzkich używa się ogumienia kół rowerowych. Istnieją
trzy typy zaworów dętek rowerowych: Dunlop, Schrader i Prest. W wózkach
aktywnych znalazły zastosowanie zawory typu Dunlop oraz typu Schrader.
Wentyle typu Prest można czasem spotkać w wózkach sportowych.
Wentyl typu dunlop – to klasyczny wentyl rowerowy. Na rurkę mającą z boku mały otworek nałożona jest guma wentylowa (rys. 36). Obecnie
w sprzedaży dostępne są gumy koloru szarego (wytrzymuje do paru miesięcy
użytkowania) i pomarańczowego (słabsza guma – już po paru tygodniach
potraﬁ się rozpaść). Są też dostępne wersje z tłoczkiem zamiast gumy. Aby
spuścić powietrze z dętek, należy wykręcić cały wewnętrzny wkład i ewentualnie wyciągnąć go.

Rys. 36. Wentyl typu Dunlop (wersja z tłoczkiem)

Wentyl typu schrader (zwany potocznie samochodowym) – najpowszechniejszy i obecnie stosowany. Aby spuścić powietrze, należy przycisnąć wypust wewnętrzny (rys. 37).
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Rys. 37. Wentyl typu Schrader (tzw. samochodowy)

Wentyl typu prest – używany głównie w sportowych wózkach – ma
najmniejszą średnicę, więc jego stosowanie jest uzasadnione przy dętkach
o małej średnicy i wąskich obręczach. Wadą tego typu wentyli jest ich delikatność; łatwo je uszkodzić.
4.3.9.7. Obręcze napędowe (tzw. ciągi)
Zadaniem obręczy napędowych jest przeniesienie siły napędowej ręki na
koło wózka podczas ruchu napędowego. Oprócz tego ciągi służą do hamowania podczas zjazdów z pochyłości. Dodatkową funkcją obręczy napędowej
jest wzmocnienie koła, dlatego najczęściej jest ona mocowana w co najmniej
w 6 punktach do felgi. Aby dobrze spełniać swoją funkcję, ciągi muszą być
odpowiednio dobrane i odpowiednio zamontowane. Zagadnienie odpowiedniej regulacji obręczy napędowych opisano w rozdziale 6.3.10. Rysunek 38
przedstawia sposób mocowania ciągu do obręczy koła; przy takim zamocowaniu obręcz napędowa jest blisko obręczy koła.
Obręcz koła

Alternatywny
punkt mocowania

Osłona
mocowania ciągu

Śruba mocująca

Ciąg napędowy

Rys. 38. Mocowanie ciągu do obręczy koła

Obręcze napędowe mają zazwyczaj średnicę 20 lub 21 cali. Zmniejszenie
średnicy obręczy napędowej (Dobr ) przy stałej średnicy koła napędowego
(Dkoła ) powoduje wzrost przełożenia kinematycznego i (i = Dkoła /Dobr )
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oraz, co się z tym wiąże, zwiększenie wymaganego momentu napędowego
na obręczy (większe obciążenie użytkownika)
Mnap =

Moporów · i
η

gdzie: Moporów – moment całkowitych oporów wózka przypadający na rozpatrywane koło,
i
– przełożenie kinematyczne,
η
– sprawność przełożenia.
W przypadku małych średnic ciągu napędowego wymagana jest większa
siła do napędu wózka, ale jednocześnie dłoń pokonuje mniejszą drogę podczas każdego cyklu. W przypadku bardzo małych średnic obręczy dłoń nie
traci w żadnym momencie cyklu kontaktu z ciągiem napędowym, co wykorzystuje się w wózkach wyścigowych. W wózkach do codziennego użytku
stosuje się standardowo duże obręcze, które powinny znajdować się w niewielkiej odległości od koła. Ułatwia to jazdę wózkiem i chroni przed zranieniami skóry palców oraz nie zwiększa nadmiernie szerokości całkowitej
wózka. Ciągi napędowe mogą być wykonane ze:
• stali,
• stopów aluminium,
• stopów tytanu.
Najlepszym materiałem jest tytan, gdyż jest lekki i jednocześnie odporny na uszkodzenia mechaniczne, ciągi aluminiowe również są lekkie, ale
brudzą dłonie i łatwo je uszkodzić, na przykład o krawężnik.
Niewskazane jest malowanie ciągów farbą, gdyż podczas eksploatacji
szybko się zdziera.
W przypadku niecałkowitej sprawności dłoni stosuje się ciągi pokryte
materiałami przeciwpoślizgowymi:
• gumą – niestety nie jest odporna na uszkodzenia i szybko się kruszy,
• żeloplastikiem – ma największy współczynnik tarcia i jest trwalszy
od gumy, ale bardzo drogi,
• plastikiem – ma niską wytrzymałość, mniejszy współczynnik tarcia,
parzy dłonie podczas hamowania i gromadzi ładunki elektrostatyczne.
4.3.9.8. Szprychy
Szprychy służą do połączenia obręczy z piastą i nadania kołu odpowiedniej sztywności. Dzięki odpowiedniej liczbie i stosownemu zapleceniu
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szprych koło o masie 1,5 kg może przenosić obciążenie kilkadziesiąt razy
większe od jego masy własnej. Otwory nawiercone na obwodzie obręczy
służą do zamocowania nakrętek szprych. Liczba szprych w kole może wahać się od 30 do 40. Wózki aktywne umożliwiają jazdę po krawężnikach
i innych nierównościach. Koła przenoszą duże siły boczne i dlatego mają
najczęściej ponad 36 szprych. Ważną rolę w przypadku takich obręczy odgrywają wysokiej klasy szprychy oraz mocne i równe ich zaplecenie. To
szprychy i sposób zaplecenia gwarantuje kołu sztywność, a nie sztywność
na przykład samej obręczy. Mimo sztywności i lekkości koło jest trwałe
dzięki wytrzymałym szprychom. Koło wózka bez ogumienia wraz ciągiem
napędowym przedstawiono na rysunku 39.

Rys. 39. Koło tylne wózka
inwalidzkiego aktywnego wraz
z ciągiem napędowym

Rys. 40. Rozplanowanie szprych
„1/3”

We współczesnych wózkach każda ze szprych jest ustawiona niemal
stycznie do kołnierza piasty, a piasta koła podczas jazdy „wisi” na górnych szprychach. W ten sposób szprychy w kole są rozciągane, a najsilniej
obciążane są te, które znajdują się po przeciwnej stronie do punktu styku
koła z podłożem. Ponieważ wytrzymałość wiotkiej szprychy na rozciąganie
jest dość znaczna, szprychy mogą być stosunkowo cienkie. Nierównomierny
rozkład obciążeń na obwodzie obręczy powoduje, że jest ona podatna na
odkształcenia, na co należy zwracać uwagę szczególnie podczas jazdy w terenie lub po schodach. Rodzaj zastosowanego w kole naciągu, tj. sposobu
zaplecenia szprych, identyﬁkujemy przez podanie liczby szprych krzyżujących się z dowolnie wybraną szprychą na całej jej długości. Obecnie istnieją
programy komputerowe umożliwiające rozplanowanie szprych na kilkana-
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ście różnych sposobów (rys. 40). Najczęściej jednak stosowany jest naciąg
klasyczny tzw. na 3 krzyże (3X) (rys. 41).
2
1

3

Rys. 41. Sposób zaplecenia szprych w kole (zaplecenie na 3 krzyże)

Przyjęty sposób zaplecenia szprych zależy od stosunku średnic kołnierza
piasty i obręczy. Naciąg może być wykonany na tym mniejszą liczbę krzyży,
im mniejszy jest stosunek średnicy obręczy do średnicy kołnierza piasty.
Mniejsza liczba skrzyżowań szprych zastosowana w kole o ustalonym
stosunku średnicy obręczy do średnicy kołnierza piasty umożliwia założenie krótszych szprych, dzięki czemu maleje łączna masa koła, a zwiększa się
elastyczność koła. Więcej skrzyżowań to dłuższe szprychy, cięższe i sztywniejsze koło i większe trudności w zapleceniu.
Szprycha oraz nakrętka muszą być dopasowane długością, średnicą
i kształtem do otworu w piaście i do otworu w obręczy. Główka szprychy
powinna dokładnie przylegać do otworu w piaście. W przypadku niedopasowania główki do otworu szprycha pod obciążeniem będzie zmieniała
położenie w otworze piasty, co doprowadzi do utraty środkowania (tzw.
scentrowania koła). Długość szprychy powinna być tak dobrana, aby po
dokręceniu nakrętki szprycha nie wystawała ponad powierzchnię nakrętki.
Szprycha zbyt długa może uszkodzić dętkę podczas jazdy. Na szprychę zbyt
krótką nie można dostatecznie głęboko nakręcić nakrętki, co grozi zerwaniem gwintu. Szprycha i nakrętka są tak wykonane, że po 16-18 obrotach
nakrętki koniec szprychy dochodzi do górnej powierzchni nakrętki. W przypadku prawidłowo dobranej długości szprych każda z nakrętek powinna być
nakręcona na 14-15 zwojów, a gwint szprychy powinien być schowany wewnątrz nakrętki. Wymagana długość szprych zależy od średnicy kołnierza
piasty, średnicy obręczy, proﬁlu obręczy, sposobu zaplecenia i liczby szprych
w kole.
Należy jeszcze nadmienić, że szprychy mogą się różnić średnicą. Najczęściej są używane szprychy o średnicy 2 mm (z gwintem Rw 2,3). Inne,
spotykane średnice szprych to: 1,8 mm, 2,5 mm oraz 3 mm. W wózkach wy-
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ścigowych bywają stosowane szprychy o zmiennej średnicy, tzw. cieniowane,
oraz szprychy płaskie (o przekroju prostokątnym lub mocno owalnym).
4.3.9.9. Mechanizm szybkiego wypinania koła
Koła są wyposażone w mechanizm szybkiego wypinania, tzw. szybkozłączkę (rys. 42). Oś koła wykonana jest jako tuleja z umieszczonym wewnątrz przesuwnym trzpieniem. Naciśnięcie na przycisk wypinający koło
powoduje jego przemieszczenie, w wyniku tego kulki zabezpieczające chowają się do wykonanego w trzpieniu rowka i możliwe jest wysunięcie osi koła
z gniazda. Podczas zakładania koła do gniazda nie trzeba naciskać przycisku przesuwającego trzpień, gdyż otwór w gnieździe zaczyna się stożkiem
i kulki są wciskane do rowka (trzpień przesuwa się samoczynnie).
Rama wózka
Sprężyna
Kulki
zabezpieczające

Przycisk
wypinający koło

Piasta koła

Trzpień
Oś koła

Gniazdo osi koła w ramie

Rys. 42. Mechanizm wypinania koła – szybkozłączka

4.3.9.10. Piasty
Piasty w dzisiejszym kształcie, jako piasty rowerowe, istnieją już od
prawie stu lat. Ogólnie rzecz biorąc, składają się z czterech części: korpusu,
łożysk, osi i elementów łączących.
Korpus piast jest zbudowany przeważnie z aluminium kutego, a następnie frezowanego lub szlifowanego, z wywierconymi w nim otworami na
szprychy. Niektóre ﬁrmy stosują też metodę sklejania wycinanych kołnie-
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rzy z aluminiową tuleją (znane są także pojedyncze przypadki zastosowania
tulei z tworzywa sztucznego lub kompozytów tworzyw).
Kołnierze piast są lekko nachylone do środka, gdyż wtedy szprychy układają się w swojej naturalnej pozycji. Otwory na szprychy powinny być
gładkie i pogłębione, aby główka szprychy znalazła w nich trwałe oparcie.
W piastach stosuje się obecnie rzadziej zwykłe rowerowe łożyska kulkowe na stożkowych nakrętkach37 albo też toczne łożyska maszynowe. Oba
rodzaje łożyskowania mają swoje zalety i wady. W łożyskach z konusami
można regulować opór toczenia, mocniej dokręcając śruby i kasując w ten
sposób luzy. Ten typ łożysk charakteryzuje się jednak dużą rozpiętością
jakościową, łatwo wyczuwalną manualnie. Łożyska maszynowe38 natomiast
słabo znoszą obciążenia osiowe i są nieco cięższe, ale są wyposażone we własne bieżnie i najczęściej dokładniej wykonane. Łożyska rowerowe wykorzystują piastę jako bieżnię zewnętrzną, w związku z czym piasta ulega zużyciu
razem z łożyskiem. Zalety łożysk maszynowych sprawiają, że w ostatnich
latach to zdecydowanie one są preferowane, gdyż w razie wyeksploatowania
można je wymienić i używać piast dalej.
Długość osi piast wynosi od około 60 do 100 mm, średnica od 12 do
40 mm. Im większa średnica i długość osi (a tym samym rozstaw łożysk),
tym piasta jest sztywniejsza i bardziej odporna na złamanie. Łożyska w piastach zużywają się na ogół nierównomiernie, gdyż są nierównomiernie obciążone. Z prostej analizy statycznej mechanizmu znajdującego się w piaście
wynika, że bardziej obciążone są łożyska wewnętrzne.
Osie piast wykonuje się ze stali, aluminium lub tytanu. Występują dwa
rodzaje piast ze względu na użyte łączniki: piasty skręcane śrubami oraz
bezgwintowe – oś i łożyska są wciskane z odpowiednimi zabezpieczeniami.
Te ostatnie są stosowane zdecydowanie częściej. Aby do łożysk nie wdzierał
się brud i woda, zarówno piasty, jak i same łożyska powinny być odpowiednio uszczelnione.
4.3.9.11. Osłony na szprychy
W celu uchronienia palców użytkowników o niesprawnych dłoniach
przed przypadkowym dostaniem się między szprychy można zastosować
osłony mocowane do szprych koła (rys. 43). W innych przypadkach należy unikać ich stosowania, gdyż są to dodatkowe podzespoły, bez istot37
Zwanych konusami – stosowane w piastach z łożyskami kulkowymi o nastawnych
bieżniach do regulacji luzu w piaście.
38
Najczęściej stosuje się łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe, uszczelnione blaszkami
oraz uszczelkami gumowymi.
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niejszego wpływu na funkcjonalność wózka,
zwiększające jego masę całkowitą. Osłony boczne często rezonują podczas jazdy po drobnych
nierównościach. Zwiększenie masy koła o kilkadziesiąt gramów jest wyraźnie wyczuwalne
i utrudnia samodzielny załadunek wózka do samochodu.

Rys. 43. Osłona na
szprychy

4.4.

Wyposażenie dodatkowe wózka

4.4.1.

Poduszki na siedzisko

Amerykański periodyk medyczny „Journal of Enterostomal Therapy”
podał, że w 1989 roku w USA wydano 4 mld dolarów na leczenie odleżyn. W celu zapobieżenia powstawaniu stref nadmiernego ucisku na ciało
ﬁrmy światowe rozwinęły różne sposoby wyrównania rozkładów nacisków.
W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich są to różnego rodzaju poduszki przeciwodleżynowe. Użytkownik wózka inwalidzkiego spędza w nim najczęściej kilkanaście godzin dziennie i nie ma zbyt
wielu możliwości zmiany pozycji w celu odciążenia pośladków i umożliwienia swobodnego przepływu krwi przez najbardziej obciążone okolice kości
kulszowych. Obecnie stan techniki pozwala na wykonywanie dokładnych
map rozkładu nacisków na ciało człowieka w pozycji siedzącej. Systemy
pomiaru ciśnienia wykorzystują specjalne maty z czujnikami piezoelektrycznymi, które pod wpływem nacisku zmieniają swoją oporność elektryczną.
Pozwala to w sposób dokładny wyznaczyć rozkład nacisków na skórę pośladków.
Rysunek 44 przedstawia mapę naprężeń uzyskaną podczas pomiaru nacisków w przypadku poduszki z gąbki. Obszary, gdzie naciski przekraczają
ciśnienie krwi (ok. 80-120 mm Hg), są najbardziej zagrożone powstaniem
odleżyn, dlatego niezbędnym wyposażeniem wózka jest specjalna poduszka
przeciwodleżynowa. Od niej w dużej mierze zależy komfort korzystania
z wózka. Poduszka chroni przed powstawaniem odparzeń i odleżyn dzięki
równomiernemu rozłożeniu ciężaru ciała i przez to wyeliminowaniu obszarów, na które działa ciśnienie uniemożliwiające przepływ krwi.
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Rys. 44. Rozkład nacisków na powierzchnię pośladków i podudzi

Dobra poduszka powinna:
• równomiernie rozkładać naciski,
• zapewniać dostęp powietrza (zapobiegać powstawaniu obszarów o wysokiej temperaturze i wilgotności),
• zapewnić utrzymanie prawidłowej pozycji ciała,
• umożliwiać stabilne siedzenie na wózku podczas jego napędzania,
• mieć niewielki ciężar,
• nie przyczyniać się do powstawania sił tnących (równoległych do powierzchni skóry).
W handlu jest wiele typów poduszek, ich wady i zalety zostały zaprezentowane w tabeli 8. Najprostsza i najtańsza jest poduszka z gąbki.
Poduszka z gąbki może być wyproﬁlowana i mieć zmienną sztywność dzięki
budowie warstwowej (wynikającą ze zmiennej gęstości warstw) w płaszczyźnie w przekroju pionowym. Najczęściej jednak ma stałą sztywność.
Poduszka z gąbki stanowi często seryjne wyposażenie wózka. Niestety, pomimo najniższej ceny i stosunkowo niewielkiego ciężaru nie jest najlepszym
rozwiązaniem, gdyż nie zapewnia odpowiednio równomiernego rozkładu nacisków.
Niektóre ﬁrmy oferują poduszki wypełnione kuleczkami ze styropianu.
Takie poduszki swoimi właściwościami w zasadzie nie różnią się od poduszek wykonanych z pianki.

nieco gorszy rozkład nacisków w porównaniu z poduszką pneumatyczną
możliwość przebicia, konieczność obsługi
(częstego uzupełniania i regulacji ciśnienia
powietrza)

Żelowa

Komórkowa

Pneumatyczna wielokomorowa

duża masa (ok. 3 kg), nienaprawialność

Piankowa wyproﬁlowana
o zmiennej twardości

Wady
nierównomierny rozkład nacisków, utrudnione czyszczenie
nierównomierny rozkład nacisków, utrudnione czyszczenie

Piankowa poliuretanowa

Rodzaj poduszki

odporność na uszkodzenia mechaniczne,
niewielki ciężar, przewiewność
równomierny rozkład nacisków, dostęp powietrza do ciała, przyjemna w dotyku, niewielki współczynnik tarcia

równomierny rozkład nacisków

odporność na uszkodzenia mechaniczne,
niewielki ciężar (ok. 0,5 kg)
odporność na uszkodzenia mechaniczne,
niewielki ciężar (ok. 0,6 kg)

Zalety

Porównanie różnych rodzajów poduszek przeciwodleżynowych

600-1600

700-1200

800-1600

120-200

40-80

Przybliżony
zakres cen
(PLN)

Tabela 8
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Poduszka żelowa składa się z kilku kieszeni napełnianych żelem silikonowym, który rozkłada równomiernie naciski. Jej wadą jest natomiast
duża waga, nienaprawialność oraz stosunkowo wysoka cena.
Poduszka komórkowa – przypominająca formą plaster miodu
z otwartymi komórkami – jest wykonana z termoplastycznego poliuretanu.
Konstrukcja takiej poduszki jest ciągle ulepszana, ale nie dorównuje jeszcze w pełni poduszkom pneumatycznym. Podstawowymi zaletami poduszek tego typu jest niewielka masa i bardzo duża niezawodność. Struktura
komórkowa zapewnia przewiewność i rozkłada równomiernie ciężar ciała,
absorbując dodatkowo wibracje wzbudzane podczas jazdy.
Poduszka pneumatyczna jest najbardziej rozpowszechniona i jednocześnie najlepsza. Poduszka taka składa się z kilkudziesięciu komór powietrznych połączonych ze sobą kanałami. Komory powietrzne mogą tworzyć jeden dwa lub więcej zespołów. W każdym z nich może zostać ustalone
inne ciśnienie, na przykład w celu kompensacji deformacji ciała. Poszczególne komory w zespole są tak połączone ze sobą kanałami o specjalnie dobranych oporach przepływów, aby zapewnić odpowiednio wolny przepływ
powietrza gwarantujący stabilność siedzenia. Poduszka pneumatyczna jest
wykonana z kauczuku syntetycznego o specjalnych opatentowanych właściwościach, (m.in. niewielkim współczynniku tarcia) i wypełniona powietrzem
pod niskim ciśnieniem tak, aby ciało „zanurzało się” w poduszce i w efekcie
ciężar rozkładał się na większej powierzchni.

4.4.2.

Rękawiczki używane podczas jazdy wózkiem

Rękawiczki są najczęściej spotykanymi akcesoriami u wózkowicza. Powodem tego jest ich ogólna dostępność oraz natychmiastowa poprawa komfortu jazdy. Rękawiczki za przystępną cenę można nabyć w każdym sklepie
rowerowym. Ich funkcją jest ochrona dłoni przed wszelakimi otarciami, zapobieganie powstawaniu odcisków, a także izolacja termiczna podczas hamowania. Można wyróżnić kilka typów o różnej budowie i przeznaczeniu:
Rękawiczki letnie (rys. 45) są zazwyczaj krótkopalczaste, z przewiewną
warstwą wierzchnią, wykonaną z lycry, merylu, nylonu lub innej rozciągliwej
tkaniny. Spodnia warstwa częściej jest wykonana z syntetycznego zamszu,
frotte lub innego wytrzymałego i trwałego materiału. Przy wyborze rękawiczek letnich należy zwrócić uwagę, aby miały wzmocnienie po wewnętrznej
stronie kciuka, najbardziej obciążonej części ręki w kontakcie z ciągiem na-
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pędowym. Dobre rękawiczki mają umieszczony jakiś element odblaskowy na ich zewnętrznej stronie.
Rękawiczki zimowe są podobne do swojego pierwowzoru – rękawiczek narciarskich; różni je tylko spód wykonany z warstwy antypoślizgowej oraz częsta obecność
neoprenu jako materiału strony wierzchniej.
Przy zakupie rękawiczek należy pamiętać o znalezieniu odpowiedniego rozmiaru. Materiał nie powinien nigdzie odstawać, ani też przylegać zbyt ciasno. Ważna jest również wytrzymałość mechaniczna rękawiczek oraz wytrzymałość na ścieranie materiału wewnętrznej części.

4.5.

Opory ruchu wózka

4.5.1.

Wprowadzenie

Rys. 45. Rękawiczki letnie
przeznaczone do jazdy wózkiem

Całkowite opory ruchu wózka determinują wydatek energetyczny użytkownika potrzebny do napędu wózka. Na całkowite opory toczenia wózka
składają się:
• opory toczenia każdego z 4 kół wózka, wynikające z toczenia po gruncie,
• opory tarcia w łożyskach tocznych kół,
• opory aerodynamiczne,
• opory bezwładności przy ruszaniu,
• ewentualne dodatkowe opory wynikające ze złej geometrii tylnych kół.
W codziennym użytkowaniu (jazda na bardzo krótkich odcinkach wewnątrz pomieszczeń) największy udział w całkowitych oporach ruchu wózka
mają odpowiednio opory bezwładności przy ruszaniu oraz opór toczenia się
kół po podłożu. Aby rozpędzić wózek wraz z użytkownikiem o łącznej masie 85 kg do prędkości 5 km/h, potrzeba około 80 J (dżuli) energii. Jeżeli
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przyspieszenie od 0 do 5 km/h następuje w ciągu 1 sekundy, to do rozpędzenia wózka potrzebna jest moc 80 W (rozwijana przez 1 sekundę). Do
utrzymania stałej prędkości jazdy wózkiem aktywnym potrzeba nie więcej
niż 4-6 W (4-6 J/s).

4.5.2.

Opory toczenia się kół po podłożu

Opory toczenia się kół po podłożu pojawiają się w wyniku współpracy
ogumionych kół (przednich i tylnych) wózka z nawierzchnią. Na całkowitą
sumę oporów toczenia wpływ mają następujące czynniki:
• rodzaj podłoża,
• rodzaj zastosowanych opon (okładzin w przypadku przednich kółek
samonastawnych),
• średnica kół (im większa, tym mniejsze opory),
• jakość i stopień zużycia łożyskowania,
• geometria ramy (dokładność wykonania zapewniająca prawidłową
geometrię kół).
Zjawiska ﬁzyczne zachodzące na powierzchni styku koła z nawierzchnią są stosunkowo złożone i wyjaśnienie ich wymaga przytoczenia pewnych
wiadomości z zakresu mechaniki toczącego się koła. Rozpatrzmy najpierw
toczenie się sztywnego nienapędzanego koła o promieniu r = rd po sztywnym podłożu.
Koło takie toczy się bez poślizgu (rys. 46), jeżeli chwilowy punkt styku
C koła z podłożem nie przesuwa się względem nawierzchni. Jeżeli koło
wózka spoczywa na podłożu i jest obciążone siłą Q, pochodzącą od ciężaru
wózka z użytkownikiem, to jego ruch nastąpi dopiero po osiągnięciu przez
siłę ciągnącą P~ pewnej określonej wartości. Załóżmy, że rozpatrujemy koło
w granicznym położeniu równowagi, tzn. przy takiej wartości siły P~ , że
każdy, nawet minimalny, jej wzrost spowodowałby ruch koła do przodu.
Równania równowagi ruchu (sumy rzutów sił) mają postać:
X

X =P −T =0

i

P
gdzie:
X – suma rzutów sił na oś X,
P

P
T
Q
N

Y –
–
–
–
–

suma rzutów sił na oś Y ,
siła czynna (napędowa),
siła tarcia,
obciążenie koła,
reakcja podłoża.

X

Y = N −Q =0
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Rys. 46. Tarcie toczne koła o podłoże

~ przechodziła przez teoretyczny punkt C styku walca
Gdyby reakcja N
z podłożem, to warunek sumy momentów względem tego punktu (P · rd )
nie byłby spełniony. Wynika stąd, że suma momentów względem punktu C
może być równa zeru. Jeżeli przyjmiemy, że składowa normalna oddziały~ będzie przechodziła w odległości e od punktu C, dając
wania podłoża N
moment o wartości N · e, o przeciwnym znaku do momentu P · rd 6= 0 (rd
– promień dynamiczny koła). Tak więc otrzymamy:
Mc = P · rd − N · e = 0
skąd siła napędowa:
P =N·

e
e
=Q·
rd
rd

gdzie e/rd = f , współczynnik tarcia tocznego, zależy jedynie od rodzaju
materiału koła i podłoża.
Z powyższego równania wynika, iż im mniejszy promień koła, przy tych
samych materiałach koła i podłoża, tym większy współczynnik tarcia i tym
samym większe są opory toczenia.
W wózkach aktywnych rozkład nacisków kół, tzn. silnie obciążonych
kół tylnych o dużej średnicy i słabo obciążonych przednich kółek sprzyja
zmniejszeniu oporów tarcia tocznego wózka.
Rozpatrując opory ruchu, należy także uwzględnić rodzaj nawierzchni,
po której toczy się koło. Na twardej, lecz nierównej nawierzchni występują
dodatkowe opory wynikające z konieczności unoszenia się koła przy przejeżdżaniu przez nierówność.
Na rysunku 47 przedstawiono rozkład sił działających na koło przy
przejeżdżaniu przez nierówność. Jak widać, nierówność taka powoduje (niezależnie od elastyczności ogumienia) odsunięcie reakcji pionowej Z od osi
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Rys. 47. Toczenie się koła po nierównej powierzchni

koła oraz powstawanie składowej X przeciwstawiającej się ruchowi. Aby został spełniony warunek równowagi sił działających na koło, musi zachodzić
równość:
Q = Z oraz F = X
a ponieważ:
Z = R · cos α

i

X = R · sin α

więc:
R=

Z
Q
=
cos α
cos α

oraz:
X = Q · tg α
Oznacza to, że również w tym przypadku opory toczenia są proporcjonalne do nacisku Q na koło. Współczynnik tarcia tocznego jest wprost
proporcjonalny do odległości e i odwrotnie proporcjonalny do promienia
dynamicznego koła (f = e/rd ). Podczas wjazdu na nierówność wzrasta
wartość e i tym samym wzrasta chwilowy współczynnik tarcia. W przypadku mniejszego koła o małym promieniu dynamicznym ten wzrost jest
większy niż w przypadku dużego koła. Wyjaśnia to zjawisko nagłego wzrostu oporów ruchu podczas najazdu małym kołem na nierówność, co niemal
nie ma miejsca w przypadku dużego koła, gdzie rd ≫ e.
W praktyce ani koło, ani nawierzchnia nie są idealnie sztywne. W przypadku toczenia się ogumionego koła po rzeczywistej nawierzchni (np. po
piasku) istotne znaczenie mają opory ruchu wynikające z histerezy odkształceń gruntu oraz ugięcia opony lub gumowej okładziny koła, która
zależy od ciśnienia w oponie oraz od budowy i rodzaju materiału opony.
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Ponadto istotna jest również praca potrzebna na przepompowywanie powietrza wewnątrz opony, oraz straty na miejscowe poślizgi w obszarze styku
koła z podłożem (rys. 48).
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rd

F

r
X

R
Obszar
poślizgu

e

Obszar
przylegania

Rys. 48. Powierzchnia współpracy opony z podłożem

Całkowitą siłę Ftk oporów toczenia wynikającą ze współpracy ogumionego koła z nawierzchnią wyznacza się doświadczalnie i przyjmuje się, że
jest ona wprost proporcjonalna do obciążenia przypadającego na rozpatrywane koło:
Ftk = f · Q
Jest to oczywiście pewne przybliżenie, pokrywające się jednak z wystarczającą dokładnością z praktyką. Współczynnik oporów toczenia się koła po
nawierzchni zależy w równym stopniu od rodzaju nawierzchni i od ciśnienia
w oponie. Przykładowe jego wartości dla różnych ciśnień oraz nawierzchni
przedstawia wykres na rysunku 49.
Opory toczenia występują również w łożyskach kulkowych stosowanych
w wózkach. Mechanizm ich powstawania jest taki sam jak opisanych wyżej oporów wynikających z kontaktu koła z nawierzchnią; są one jednak
stosunkowo niewielkie39 . Podobnie jak w przypadku tarcia tocznego opony
o nawierzchnię zależą od rodzaju trących się lub toczących po sobie powierzchni łożyska, a zatem od rodzaju materiału i jakości wykonania kulek
i panewek oraz od średnicy kulek. Dla typowych średnic kulek stosowanych
39

Około 10 razy mniejsze.
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Współczynnik tarcia toczonego f [m/m]
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Rys. 49. Zależność współczynnika tarcia tocznego od ciśnienia
powietrza oraz rodzaju nawierzchni

w łożyskach rowerowych, tj. 4-6,5 mm, można oszacować współczynnik tarcia na około 0,01. Dla małych obciążeń współczynnik tarcia będzie większy,
gdyż dodatkowy opór zostanie powodowany lepkością smaru w łożysku. Dla
ciężaru wózka z użytkownikiem 800-900 N opór toczenia pochodzący od łożysk wynosi około 8-9 N.

Całkowita moc oporów
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Rys. 50. Zależność pomiędzy geometrią tylnych kół a sumą
oporów toczenia
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Do wzrostu oporów toczenia może przyczynić się również stopień zużycia łożyskowania, szczególnie przednich kółek samonastawnych. Łożyska
małych kółek szczególnie narażone są na wpływy otoczenia (wody, piasku
itp.).
Na wzrost oporów toczenia duży wpływ mają również wszelkie deformacje ramy wózka powodujące zbieżność (lub rozbieżność) tylnych kół napędowych. Wykres na rysunku 50 przedstawia wyniki 4 pomiarów mocy potrzebnej do utrzymania stałej prędkości 6 km/h. Otrzymane wartości naniesiono
na wykres i połączono linią trendu o równaniu y = 7,8 · x2 − 65 · x − 136
o współczynniku korelacji liniowej Persona r = 0,9958. Jak wynika z wykresu, już zbieżność 1-stopniowa kół zwiększa opory toczenia 2,5-krotnie.

4.5.3.

Opory aerodynamiczne

Użytkownik wózka inwalidzkiego na ogół nie rozwija prędkości większej
od 20 km/h, jednak w przypadku zgodnego wiatru do kierunku jazdy prędkości wiatru i wózka się dodają. Na każdy obiekt poruszający się względem
otaczającego powietrza działa tzw. siła oporu aerodynamicznego zależna
od wielu czynników, takich jak: prędkość, wielkość obiektu, jego kształt,
rodzaj powierzchni pokrywającej obiekt itp. Siła oporu aerodynamicznego
jest wypadkową dwóch podstawowych składników: siły wynikającej z różnicy ciśnień między przednią a tylną powierzchnią poruszającego się obiektu
oraz siły tarcia powietrza o powierzchnię obiektu. W normalnych warunkach ten pierwszy składnik oporu aerodynamicznego jest dla wózkowicza
przeważający, ale czasami, zwłaszcza przy większych prędkościach, składnik
drugi może też odgrywać pewną niewielką rolę.
Prawa aerodynamiczne opisujące ruch gazu wokół różnych obiektów
umożliwiają obliczenie siły oporu. Można ją także zmierzyć za pomocą
różnych urządzeń (np. w tunelu aerodynamicznym). Wygodnym sposobem określania oporu jest uzależnienie jego wartości od trzech zasadniczych
czynników: powierzchni czołowej, prędkości oraz współczynnika zależnego
od kształtu poruszającego się obiektu, według następującej relacji:
F = Cx · A · v 2 [N]
gdzie: F – siła oporu,
Cx – współczynnik kształtu,
A – pole powierzchni czołowej [m2 ],
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v

– prędkość względna (suma wartości bezwzględnych prędkości
wiatru i wózka) [m/s].

Siła oporów
aerodynamicznych [N]

Kształt postaci wózkowicza jest stosunkowo niekorzystny z aerodynamicznego punktu widzenia. Współczynnik kształtu człowieka w pozycji siedzącej Cx wynosi 0,55-0,62 kg·m−3 . Nie popełniając dużego błędu, można
przyjąć, że powierzchnia czołowa wózkowicza wynosi około 0,5 m2 . Wykres na rysunku 51 przedstawia siłę oporów aerodynamicznych w funkcji
prędkości strumienia powietrza.
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Rys. 51. Zależność pomiędzy prędkością strumienia powietrza
a siłą oporów aerodynamicznych

Wartość oporu aerodynamicznego wzrasta wraz z kwadratem prędkości
względnej pomiędzy użytkownikiem a otaczającym powietrzem. W przypadku podmuchów wiatru o prędkości 10 m/s (ok. 35 km/h) dodatkowe
opory aerodynamiczne jazdy mogą wynieść nawet 30 N. Jest to już wartość
znacząca wśród wszystkich oporów ruchu podczas jazdy.

4.5.4.

Pomiary całkowitych oporów ruchu

Całkowitą moc oporów toczenia wózka z użytkownikiem można wyznaczyć doświadczalnie, na przykład mierząc długość drogi przebytej podczas
swobodnego zjazdu z pochylni o znanej wysokości. Ten sposób pomiaru
umożliwia zmierzenie średniej pracy40 W potrzebnej na pokonanie oporów
ruchu w zakresie prędkości zmieniającej się od v = 0 do v = max, a następnie ponownie do v = 0.
40

Moc P oporów ruchu, jest pracą W w jednostce czasu, W = P/t.
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Inny sposób, umożliwiający wyznaczenie całkowitej sumy oporów w zależności od prędkości wózka, polega na ciągnięciu wózka ze stałą prędkością
i pomiarze potrzebnej siły uciągu siłomierzem. Opory toczenia można również wyznaczać, mierząc zmiany prędkości rozpędzonego (nienapędzanego)
wózka przy użyciu tachometru. Poszczególne składniki oporów ruchu można
zmierzyć przy użyciu innych metod:
• opory powietrza w tunelu aerodynamicznym,
• opory toczenia na ruchomym chodniku wyposażonym w przyrządy do
pomiaru sił tarcia tocznego kół wózka o powierzchnię testową w zależności od całkowitej masy wózka.

4.6.

Właściwości jezdne wózka aktywnego

4.6.1.

Jazda na wprost

Jazdę na wprost można podzielić na trzy fazy: przyspieszanie, jazdę
z ustaloną prędkością oraz hamowanie. W pierwszej fazie, aby rozpędzić się
do wymaganej prędkości, należy dostarczyć pewną ilość energii kinetycznej
Ek :
1
Ek = · m · v 2
2
gdzie: m – masa wózka z użytkownikiem,
v – prędkość jazdy.
Jak widać z powyższej zależności, ilość tej energii zależy od masy całkowitej układu człowiek – wózek aktywny oraz od kwadratu prędkości jazdy.
Następną fazą jest jazda z ustaloną prędkością, kiedy cała energia ruchów napędowych rąk zostaje przeznaczona na pokonanie oporów ruchu41
i wreszcie faza trzecia – hamowanie. W tej fazie następuje rozproszenie
energii ruchu, która zamienia się na ciepło powstające pomiędzy dłonią
a ciągiem napędowym oraz, przy gwałtownym hamowaniu lub hamowaniu
na śliskiej nawierzchni, pomiędzy oponą a podłożem. W przypadku jazdy
na bardzo krótkim odcinku faza przyspieszania może przejść od razu w fazę
hamowania, bez fazy środkowej – jazdy z ustaloną prędkością. Użytkownik
41
W skład oporów ruch wchodzą opory toczenia kół po podłożu, opory wewnętrzne mechanizmów (łożysk) , opory aerodynamiczne oraz opory potrzebne do pokonania wzniesień i drobnych nierówności.
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wózka aktywnego najczęściej pokonuje krótkie odcinki po linii prostej, na
których końcu zatrzymuje się lub skręca hamując jedno z kół napędowych,
dlatego dla zapewnienia dobrych właściwości jezdnych, oprócz niskich oporów toczenia, ważna jest niewielka masa wózka.

4.6.2.

Manewrowanie

W codziennym użytkowaniu wózka aktywnego, szczególnie wewnątrz
pomieszczeń, istnieje konieczność wykonywania obrotów dookoła własnej
osi, zwrotów i manewrowania pomiędzy przeszkodami. Obrót całkowity lub
częściowy wokół stałej osi podobnie jak ruch prostoliniowy można podzielić
na trzy fazy: faza rozpędzania, faza stałej prędkości kątowej i faza hamowania. W tym jednak przypadku, podobnie jak przy jeździe na wprost na krótkim odcinku drogi, może nie wystąpić faza środkowa. W takim przypadku
ruch składa się jedynie z rozpędzania i hamowania. Przy ruchu obrotowym
wokół stałej osi energię kinetyczną fazy środkowej lub energię w momencie
przejścia z fazy rozpędzania do fazy hamowania określa zależność:
Ek =

1
· I · ω2
2

gdzie: I – masowy moment bezwładności względem osi obrotu,
ω – prędkość kątowa.
W ruchu obrotowym odpowiednikiem masy dla ruchu prostoliniowego
jest masowy moment bezwładności. Momentem bezwładności układu mechanicznego względem nieruchomej osi nazywamy wielkość ﬁzyczną równą
sumie iloczynów mas wszystkich N punktów materialnych układu i kwadratów ich odległości od osi obrotu:
I=

N
X

mi ri2

i=1

Jeżeli środek ciężkości nie leży na osi obrotu, to całkowity moment bezwładności wyraża się zależnością42 :
I = I0 + md2
42

Zależność ta jest matematycznym zapisem twierdzenia zwanego twierdzeniem Steinera.
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gdzie: I0 – moment bezwładności masy ośrodku ciężkości leżącym na osi
obrotu,
m – masa o środku ciężkości leżącym poza osią obrotu,
d – odległość środka ciężkości masy m od środka obrotu.
Jak wynika z powyższej zależności, moment bezwładności jest najmniejszy, kiedy środek masy leży na osi obrotu (d = 0). Niewielką wartość momentu bezwładności można uzyskać dzięki zastosowaniu małej odległości
osi kół tylnych od przednich (tzw. bazy) oraz przesunięciu 85-90% masy
układu człowiek-wózek na koła tylne, co zbliża umiejscowienie środka ciężkości w kierunku osi obrotu (którą wyznacza oś kół tylnych).
Dużą zwrotność uzyskuje się kosztem zmniejszenia stabilności (zwiększenia ryzyka przewrócenia się wózka z użytkownikiem do tyłu lub do
przodu). Pewien wpływ na zwrotność ma pochylenie tylnych kół do środka
(jednak wartość kąta pochylenia kół jest ograniczona koniecznością zapewnienia względnie małej szerokości całkowitej wózka – w praktyce stosuje się
kąty w granicach 1-6◦ dla każdego z kół).

4.6.3.

Gabaryty

W ocenie ogólnych własności jezdnych nie bez znaczenia są małe wymiary gabarytowe. Ma to szczególne znaczenie przy manewrowaniu wózkiem w ciasnych pomieszczeniach, na przykład w łazience czy ubikacji oraz
w tłumie ludzi, gdzie osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim pozostaje często niezauważona, znajdując się poniżej wzroku osób stojących.
Niewielkie gabaryty bardzo ułatwiają samodzielny załadunek wózka do samochodu. Małe wymiary wózka powodują, że jego konstrukcja nie dominuje nad użytkownikiem, nie przytłacza go swoją wielkością, a przez to nie
alienuje go od tła ludzi pełnosprawnych. Uważam, że jest to jedna z ważniejszych cech wózków aktywnych. Należy również zwrócić uwagę na fakt,
iż dla małych gabarytów wózka aktywnego rezygnuje się w dużej mierze ze
stabilności, która cechuje wózki klasyczne.
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4.7.

Podsumowanie

Niskie opory toczenia wózków aktywnych wynikają z:
• przesunięcia środka ciężkości w kierunku osi kół tylnych – mniejsze
koła mają większy współczynnik tarcia tocznego, dlatego powinny
one być jak najmniej obciążone, by nie zwiększać zbytnio całkowitych
oporów toczenia,
• zastosowania wąskich, wysokociśnieniowych opon używanych także
w rowerach wyścigowych,
• dużej sztywności ramy zapobiegającej dyssypacji (rozpraszaniu) energii, na przykład podczas ruszania z miejsca,
• pochylenia tylnych kół do środka sprawiającego, że opona styka się
z podłożem krawędzią a nie czołem bieżnika, co zmniejsza straty energii podczas toczenia,
• niewielkiej masy wózka, korzystnie wpływającej na zmniejszenie bezwładności systemu człowiek-wózek, a więc na ograniczenie ilości energii potrzebnej do jego rozpędzenia oraz zatrzymania,
• obniżonego środka ciężkości, co zwiększa stateczność wózka i zapewnia
wykonywanie dłuższych pchnięć rąk na obręczach napędowych,
• regulowanego kąta oparcia umożliwiającego przyjmowanie aktywnej
pozycji tułowia podczas jazdy. Jednocześnie niskie oparcie nie zmniejsza zakresu ruchu ręki do tyłu, co zapewnia odpowiednią długość ruchu napędzającego oraz przyczynia się do prawidłowego podparcia
kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym,
• stosowania wąskich podnóżków, zbieżnych, ściętych do wewnątrz,
skonstruowanych tak, aby stopy były utrzymywane w jednej pozycji podczas jazdy.

5.

OBSŁUGA I NAPRAWA WÓZKA

5.1.

Narzędzia i akcesoria

5.1.1.

Klucze imbusowe

Każdy użytkownik wózka powinien wyposażyć się w komplet kluczy,
aby mógł samodzielnie regulować swój wózek oraz usuwać drobne awarie.
Większość połączeń śrubowych we współczesnych wózkach jest realizowana przy użyciu śrub z łbem z gniazdem sześciokątnym. W zależności od
typu wózka takie połączenia mogą się znaleźć w:
• mocowaniu podnóżka,
• mechanizmie hamulców lub hamulca,
• mechanizmie składania oparcia,
• mechanizmie regulacji wysokości oparcia,
• mechanizmie regulacji położenia przednich kół,
• mechanizmie regulacji kąta pochylenia tylnych kół.
Do przykręcania i odkręcania takich śrub służą klucze imbusowe (rys. 52
i 53). Klucze te są bardzo często używane do regulacji wózka, dlatego warto
kupić komplet dobrej jakości (wykonany z dobrego materiału). Klucze wykonane ze zbyt miękkiego materiału szybko się zniszczą, potraﬁą też uszkodzić gniazdo w łbie śruby i uniemożliwić jej odkręcenie. Komplet powinien
zawierać następujące rozmiary: 3, 4, 5, 6 i 8 mm. Dobrze, kiedy są w wersji
składanej lub w komplecie połączonych ze sobą kluczy – wtedy wygodniej je
przechowywać. Połączone klucze imbusowe są jednak mało poręczne w sytuacjach, kiedy chce się na przykład odkręcić małą śrubę w trudno dostępnym miejscu. Lepiej wtedy posługiwać się pojedynczym kluczem. Istnieją
komplety kluczy zakończonych na końcach „kulką”. Dzięki temu klucz niekoniecznie trzeba trzymać w osi śruby. Można go odgiąć od osi o około 30◦ .
To bardzo ułatwia pracę. Niektóre ﬁrmy produkują bardziej wyraﬁnowane
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Rys. 52. Komplet kluczy imbusowych

Rys. 53. Klucz imbusowy
z podcięciem oraz nakrętka

klucze, które na „kulkach” mają pierścienie sprężyste, dzięki którym możliwe jest osadzenie śruby na końcu klucza lub wyjęcie jej z niedostępnego
miejsca.

5.1.2.

Wkrętaki

O ile kluczy imbusowych używa się często, o tyle wkrętaki to raczej
narzędzie pomocnicze. Zdaniem autora najlepiej jest zaopatrzyć się we
wkrętak mający na swym końcu sześciokątne gniazdo 1/4” z magnesem
oraz końcówki (tzw. bity), których najczęściej używamy (np. z końcówkami
typu torx). Zależy to oczywiście od typu wózka.

5.1.3.

Komplet kluczy

Klucze płaskie oraz oczkowe są niezbędnym wyposażeniem wózka
(rys. 54). Oprócz małych kluczy o numerach od 8 do 13 (w tym dwa klucze
o nr 10) warto posiadać kilka o numerach większych, pasujących do danego
typu wózka. W niektórych typach wózków można zmienić położenie środka
ciężkości po odkręceniu nakrętki o wymiarze na przykład 22 mm.
Wymiana pękniętej szprychy na nową jest możliwa przy użyciu specjalnego klucza do szprych (rys. 55). Nie należy dokręcać szprychy szczypcami
uniwersalnymi, gdyż ślizgając się, uszkadzają nakrętkę.
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Rys. 54. Klucze płaskie

Rys. 55. Klucz do szprych

5.1.4.

Pompka

Pompka jest niezwykle ważnym wyposażeniem każdego użytkownika
wózka. Dobra pompka powinna osiągać ciśnienie co najmniej 0,6 MPa
(6 atm) i być zaopatrzona w końcówki do wentyli typu Dunlop oraz typu
Schrader. Im dłuższa pompka, tym wyższe ciśnienie można nią osiągnąć.
Im większa jest objętość cylindra, tym sprawniejsze pompowanie (relatywnie mniejsze straty pneumatyczne). Można również wyposażyć wózek
w pompkę o napędzie elektrycznym. Niewątpliwą jej zaletą jest zdecydowanie łatwiejsze pompowanie koła niż pompką ręczną, natomiast wadą jest
konieczność zapewnienia zasilania prądem elektrycznym, wyższa cena oraz
waga.

5.1.5.

Łyżki do ściągania opon

W przypadku konieczności zdjęcia opony z obręczy najlepiej posługiwać się łyżkami do opon, zmniejsza się w ten sposób prawdopodobieństwo
uszkodzenia dętki (rys. 56).
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Rys. 56. Łyżki do ściągania opon

5.1.6.

Dodatkowe narzędzia
Aby zwiększyć szybkość usuwania ewentualnych usterek, można zaopatrzyć się w rozmaite dodatkowe narzędzia. Należą do nich
m.in.:
• klucz dynamometryczny pozwalający
na uzyskanie z góry ustalonej siły dokręcenia śrub,
• szczypce do opon (rys. 57), umożliwiające włożenie wyskakującej podczas
pompowania opony z powrotem do obręczy.

Rys. 57. Szczypce do opon

5.2.

Obsługa tylnych kół

5.2.1.

Naprawa i wymiana ogumienia

5.2.1.1. Wprowadzenie
Aby skleić przebitą dętkę, należy posiadać:
• dwie łyżki do opon (można je zastąpić kluczami płaskimi),
• zestaw naprawczy do dętek (klej, papier ścierny i łatki),
• pompkę.

101

Warto też wyposażyć się w zapasowe wentyle. W przypadku wyraźnego
zmniejszenia się ciśnienia powietrza w kole pierwszym krokiem powinno
być sprawdzenie zaworu. Nakrętka zaworu rowerowego (wentyl typu Dunlop) lub wkład (wentyl typu Schrader) może się samoczynnie obluzować
i wtedy wystarczy dokręcić zawór i odpompować powietrze. Może też zaistnieć konieczność wymiany zaworu na nowy. Jeżeli przyczyną jest uszkodzenie dętki, konieczne będzie jej sklejenie lub wymiana na nową. Dętka może
ulec uszkodzeniu na skutek:
• przebicia ostrym przedmiotem znajdującym się na drodze (szkło,
gwóźdź),
• przebicia szprychą (np. podczas centrowania koła),
• przetarcia spowodowanego nadmiernym zużyciem opony,
• przecięcia przez felgę przy zjeździe z wysokiego krawężnika,
• wyrwania zaworu z miejsca wklejenia podczas eksploatacji wózka ze
zbyt niskim ciśnieniem,
• napompowania do zbyt wysokiego ciśnienia.
5.2.1.2. Demontaż ogumienia
1. Pierwszym krokiem jest wypięcie koła z wózka, następnie wykręcamy
zawór i spuszczamy pozostałe powietrze.
2. Używając specjalnej łyżki do opon lub zwykłego klucza płaskiego,
podważamy brzeg opony w miejscu oddalonym od zaworu. Podczas
podważenia istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia dętki lub obręczy.
Nie należy używać zbyt dużych sił podczas tej czynności.
3. Podważony i wyciągnięty na zewnątrz brzeg opony przyciskamy
mocno palcem do obręczy i przesuwamy łyżkę lub klucz o kilka centymetrów i podważamy ponownie. Można użyć dwóch łyżek lub kluczy
do podważenia opony. Najpierw podważamy w jednym miejscu, później drugą łyżką o kilka centymetrów dalej. Łyżki do opon są wygięte
w sposób umożliwiający zakotwiczenie ich o szprychy.
4. Jeżeli z obręczy jest wysunięte około 5 cm opony, resztę można już
wyciągnąć bez użycia narzędzi. Unikamy w ten sposób ryzyka uszkodzenia dętki narzędziem używanym do demontażu.
5. Wyciągamy dętkę, odkręcamy nakrętkę z zaworu, (jeżeli jest) i całkowicie zdejmujemy dętkę.
6. Sprawdzamy wewnątrz opony, czy nie tkwi w niej gwóźdź lub kawałek
szkła.
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7. Możemy również, jeżeli chcemy wymienić oponę, zdjąć ją całkowicie
z obręczy.
Uwagi:
Nigdy nie należy używać do demontażu wkrętaka, gdyż można przebić
dętkę.
Przed demontażem należy sprawdzić, czy mamy wszystkie niezbędne
narzędzia i przybory.
5.2.1.3. Naprawa dętki
1. Pompujemy wyciągniętą dętkę i dokonujemy oględzin w poszukiwaniu uszkodzenia. Jeżeli uszkodzenie jest niewidoczne, napompowaną
dętkę wkładamy do wody i w ten sposób lokalizujemy miejsce wydostawania się powietrza.
2. Po wyschnięciu dętki oczyszczamy okolice uszkodzenia papierem
ściernym (do zmatowanej papierem ściernym powierzchni gumy łatwiej jest przykleić łatkę).
3. Nakładamy cienką warstwę kleju i po kilku minutach przyciskamy
mocno łatkę.
4. Pompujemy naprawioną dętkę, sprawdzając, czy nie ma drugiego
przebicia.
5.2.1.4. Montaż ogumienia
1. Jeżeli wymienialiśmy oponę, to przy zakładaniu nowej opony z bieżnikiem kierunkowym należy zwrócić uwagę na strzałkę pokazującą
kierunek toczenia się opony.
2. Napompowaną lekko dętkę umieszczamy w obręczy, zaczynając od
wsunięcia korpusu wentyla w otwór w obręczy. Nie należy dokręcać
nakrętki obręczowej na korpusie zaworu.
3. Teraz umieszczamy palcami z jednej strony brzeg opony, tak by wskoczył do środka obręczy. Najlepiej jednocześnie wciskać dwoma kciukami, posuwając się w obu kierunkach, począwszy od wentyla, który
trzeba wcisnąć głębiej w obręcz, gdyż inaczej przeszkadza w jej dobrym ułożeniu. W końcówce trzeba użyć sporej siły palców do ostatecznego wciśnięcia.
4. Spuszczamy powietrze i sprawdzamy, czy korpus zaworu jest prostopadły do obręczy. Sprawdźmy również, czy opona równo weszła na
całym obwodzie i czy dętka którymś miejscu nie wystaje.
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5. Przy wciśniętym korpusie zaworu zaczynamy pompować dętkę, ma to
na celu prawidłowe ułożenie się w oponie dętki wraz z wzmocnieniem
miejsca wklejenia zaworu.
6. Po osiągnięciu pewnej wartości ciśnienia korpus zaworu wysunie się
samoczynnie, wtedy można dokręcić nakrętkę obręczową, jeżeli taka
występuje.

5.2.2.

Uszkodzenia i odkształcenia obręczy kół

Podczas eksploatacji wózka należy zwracać uwagę na stan obręczy kół napędowych. Obręcz powinna być gładka, bez wgnieceń i zniekształceń.
Każde trwałe odkształcenie zwiększa opory toczenia. Wgniecenia bądź odkształcenia powierzchni
obręczy można usunąć we własnym zakresie. Po
zdjęciu ogumienia oraz poluzowaniu śrub mocujący ciąg napędowy należy nieco odkręcić nakrętki szprych wokół uszkodzonego miejsca i wyklepać wgniecenie, używając młotka i drewnianych
klocków. Zasadą jest, że używamy dwóch drewnianych klocków przykładanych z obydwu stron prostowanej powierzchni. Warto, aby klocki miały odpowiedni proﬁl. Po wyprostowaniu obręczy i napięciu szprych koło wymaga wyśrodkowania, najlepiej w przyrządzie pokazanym na rysunku 58. Przed
wyśrodkowaniem należy sprawdzić luz na łożyskach
i w razie potrzeby wyregulować lub wymienić łożyska na nowe.
Aby sprawdzić centryczność koła, możemy użyć
prostszego przyrządu pokazanego na rysunku 59.
Jest on składany i działa przez porównanie jednej
strony do drugiej.

Max
0,3 mm

A

Max
0,4 mm

Rys. 58. Przyrząd
do środkowania
zwichrowanej obręczy

W przypadku odkształcenia obręczy, polegającego na jej niepłaszczyznowości (popularna „ósemka”), należy nieco odkręcić nakrętki szprych
i oprzeć zgięte miejsce na przykład na krawędzi stołu. Następnie naciskając
brzegi obręczy, próbujemy ją wyprostować. Zabieg taki wymaga jednak sporego doświadczenia i zwykle nigdy nie przywraca kołu stanu początkowego.
Skuteczniejsza jest wymiana obręczy na nową.
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Rys. 59. Prosty przyrząd do sprawdzenia centryczności koła

5.2.3.

Uszkodzenia szprych

Właściwie jedynym spotykanym uszkodzeniem szprychy jest jej zerwanie (popularnie zwane pęknięciem). W kole o prawidłowo naciągniętych
szprychach powodem zerwania szprychy może być zmęczenie materiału
w miejscu spiętrzenia naprężeń (przy gwincie lub w miejscu mocowania
szprychy z piastą) lub zadziałanie dużych naprężeń spowodowanych siłami
bocznymi, na przykład podczas zjazdu na jedno tylne koło z wysokiego
krawężnika. Pękniętą szprychę należy wymienić na nową i wyśrodkować
koło. Wymiana szprychy wymaga zdjęcia ogumienia z koła (rys. 60), gdyż
istnieje ryzyko uszkodzenia dętki przy wkręcaniu szprychy.
W przypadku powtarzającego się pękania szprych może zajść konieczność wymiany wszystkich szprych. Szprychy mogą masowo pękać, gdy producent wózka zastosował zwykłe szprychy
rowerowe (o zbyt małej wytrzymałości)
lub użytkownik waży więcej niż wynosi
nośność wózka. Wyjściem z takiej sytuacji
jest wymiana wszystkich szprych na nowe
o podwyższonej wytrzymałości. Można to
zrobić na dwa sposoby. Sposób pierwszy
polega na sukcesywnej wymianie zerwanych szprych na nowe. Wadą tego sposobu
jest konieczność ciągłej kontroli ewentualnych deformacji obręczy. Drugi sposób
polega jednoczesnej wymianie wszystkich
szprych. Czynność tę może wykonać barRys. 60. Przykręcanie szprychy
dziej zaawansowany użytkownik wózka.
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Przed rozpoczęciem czynności należy upewnić się, czy poszczególne elementy (piasta, szprychy, obręcz koła) mają prawidłowe, wzajemnie dopasowane wymiary. Warto mieć pewien nadmiar szprych i nakrętek oraz wykorzystać drugie koło wózka jako wzorzec.
Zaplatanie należy rozpocząć od przełożenia szprych przez otwory w kołnierzach piasty. Sąsiednie szprychy powinny być przekładane kolejno z przeciwnych stron kołnierza tak, aby główki szprych były ustawione na przemian na stronę zewnętrzną i wewnętrzną kołnierza piasty. Następnie jedną
ze szprych przekładamy przez otwór w obręczy znajdujący się obok otworu
zaworu dętki i lekko nakręcamy nakrętką szprychy. Obracamy piastą w kierunku jazdy tak, aby szprycha zajęła w stosunku do kołnierza piasty położenie w przybliżeniu styczne. Równocześnie szprycha powinna ustawić się
w stosunku do zaworu dętki w obręczy w sposób pokazany na rysunku 61.
Szprychy przechodzą obok zaworu, tak jak na rysunku (61b). Takie ustawienie szprych zapewni łatwiejszy dostęp do zaworu w zaplecionym kole.
a

b

Rys. 61. Układ szprych względem zaworu:
a – nieprawidłowy, b – prawidłowy

Otwory na obwodzie obręczy powinny być umieszczone na przemian
z obu stron jej płaszczyzny symetrii. Należy zwrócić uwagę, aby szprychy
pracujące z lewym kołnierzem piasty były wkręcane w lewe, w stosunku do
płaszczyzny symetrii, otwory, a prawe – w prawe.
Podczas zaplatania koła szprychy o główkach zwróconych w tę samą
stronę (co druga szprycha w kołnierzu piasty) wkręcamy w co czwarty otwór
obręczy. Sąsiednie (na kołnierzu piasty) szprychy są skierowane w przeciwną
stronę.
Przy zaplataniu na 3 krzyże sąsiednie przecinające się szprychy zajmują
co dziesiąty otwór, przy zaplataniu na 4 krzyże – co czternasty otwór. Dość
często, w celu zwiększenia sztywności koła, montowaną szprychę przekładamy tak, aby wykonywała „slalomowe” obejście krzyżującej się szprychy.
Przy zaplataniu na 3 wykonujemy w ten sposób trzecie krzyżowanie, a przy
zaplataniu na 4 krzyże czwarte krzyżowanie (tab. 9). Po wkręceniu do ob-
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ręczy szprych jednej strony piasty powtarzamy opisane powyżej czynności
z drugim kołnierzem piasty.
Tabela 9
Długości szprych w zależności od rodzaju obręczy i sposobu zaplecenia [mm]
Rodzaj obręczy
27 × 1 1/4”
26 × 1 3/4”
24 × 1 3/4”

Sposób zaplecenia szprych
3 krzyże

4 krzyże

299
275
241

305
281
–

Koło przygotowane w opisany wyżej sposób powinno mieć luźno i,
w miarę możliwości, jednakowo naciągnięte szprychy. Aby łatwiej osiągnąć
ten efekt, początkujący mogą stosować zasadę wkręcania nakrętek wszystkich szprych o jednakową liczbę obrotów. Kolejną czynnością przy budowaniu koła jest właściwe naciągnięcie szprych, czyli tzw. wyśrodkowanie koła,
zwane potocznie centrowaniem. Centrowanie koła ma na celu zapewnienie
płaszczyznowości obręczy i centralne umieszczenie osi piasty. Centrowanie
polega na dokręcaniu bądź odkręcaniu nakrętek szprych (do tego celu używamy specjalnego klucza do szprych).
Centrowane koło najlepiej umieścić w specjalnym przyrządzie do centrowania kół. Lekko obracając koło, należy zaobserwować i zaznaczyć, na
przykład kredą, miejsca bocznego i promieniowego bicia koła. W przypadku
braku przyrządu do centrowania można wykorzystać wózek i obserwować
bicie osiowe względem ramy (podkładając np. klucz pomiędzy ramę i koło)
a bicie promieniowe względem hamulca. Zasady centrowania koła ilustruje
rysunek 56. Należy pamiętać, że odkręcenie lub dokręcenie nakrętki szprychy o jeden obrót powoduje w kole o średnicy 24” zmianę bicia bocznego
o niecałe 3 mm.
W prawidłowo zmontowanym kole wszystkie szprychy powinny być jednakowo i właściwie naciągnięte. Najprościej można to sprawdzić, uderzając palcem w szprychę, podobnie jak w strunę gitary. Właściwie założona
szprycha powinna sprężynować i wydawać czysty dźwięk. Należy zwrócić
uwagę, aby na całym obwodzie obręczy żadna ze szprych nie wystawała ponad nakrętkę. Wystające końce szprych należy spiłować pilnikiem. Podczas
centrowania zdejmujemy koło i umieszczamy je we wspomnianym przyrządzie do centrowania. Różne możliwe deformacje obręczy koła przedstawiają
rysunki 62, 63 i 64.
Wyśrodkowanie koła jest najtrudniejszym etapem budowy koła wózka.
Niewłaściwe jego przeprowadzenie może powodować ocieranie się koła
o osłony boczne, wpływa również na szybsze i nierównomierne zużycie
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Rys. 62. Przeciągnięcie koła

A

Rys. 63. Bicie osiowe koła

B
Rys. 64. Scentrowanie promieniowe koła

opony. Scentrowane koło zwiększa również opory toczenia wózka i pogarsza
komfort jazdy.
Na prawidłowo wycentrowane koło, po dokręceniu śrub mocujących
ciągi napędowe, zakładamy ogumienie: ochraniacz dętki, natalkowaną dętkę
i oponę. Sposób montażu ogumienia został opisany w rozdziale 5.2.1.

5.2.4.

Piasta i mechanizm wypinania koła

Piasta jest elementem, w którym znajdują się łożyska, oś oraz mechanizm wypinania koła (szybkozłączka). Samo łożyskowanie jest podzespołem
bezobsługowym. Żadne z łożysk w piaście nie może wykazywać wyczuwalnych luzów. Powinny natomiast zapewnić swobodne obracanie się koła. Nakrętki kontrujące muszą być pewnie dokręcone. Okresowo należy smarować
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oś koła, ponieważ nienasmarowana po kilkudniowym użytkowaniu wózka
bez wypinania tylnego koła najczęściej nie daje się wysunąć. Innym niebezpieczeństwem jest zablokowanie trzpienia (zwalniającego kulki zabezpieczające oś koła przed samoczynnym wysunięciem) w położeniu luzującym
kulki. Oś koła najlepiej jest smarować smarem teﬂonowym, niebrudzącym.

5.2.5.

Osie kół tylnych

Osie tylnych kół są bardzo obciążonym elementem, poddanym bardzo
dużym naprężeniom ścinającym podczas pokonywania przeszkód architektonicznych. Mogą one ulec pęknięciu zmęczeniowemu, co prowadzi do groźnej w skutkach i, co ważne, kłopotliwej awarii. Objawem pękania osi jest
zmiana wartości kąta pochylenia koła (zaczyna ono w pewnych sytuacjach
ocierać o osłonę boczną).

5.2.6.

Łożyskowanie tylnych kół

Tylne koło napędowe wózka jest najczęściej wyposażone w parę łożysk
kulkowych. Najszybciej zużywają się wewnętrzne łożyska w każdym z kół,
ponieważ są bardziej obciążone. Czynnikiem powodującym znaczne zmniejszenie przebiegu są różnego rodzaju środki rzadkopłynne stosowane do smarowania osi kół tylnych. Mogą one wypłukać zapas smaru z łożyska. Łatwo
zauważalnym objawem zużycia łożyska jest wyczuwalny luz osi koła oraz
słyszalny szum podczas pracy łożyska.

5.3.

Obsługa pozostałych mechanizmów wózka

5.3.1.

Smarowanie

We wszystkich kołach oraz w mechanizmie zmiany kierunku jazdy
dla zapewnienia możliwie niewielkich oporów toczenia stosuje się łożyska
toczne. W wózkach inwalidzkich występują stosunkowo niewielkie prędko-
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ści obrotowe oraz duże naciski pomiędzy współpracującymi elementami,
w związku z czym łożyska pracują w bardzo trudnych warunkach.
Łożyska toczne, stosowane w wózkach inwalidzkich, są smarowane smarem stałym. Sposób smarowania smarem stałym polega na wyrównywaniu
mikronierówności, dzięki czemu zmniejsza się czynna wysokość chropowatości powierzchni, oraz oddzieleniu współpracujących części, dzięki czemu
nie ma między nimi bezpośredniego kontaktu. Podczas procesu toczenia
elementów tocznych łożyska, zależnie od obciążenia i rodzaju materiału,
smar stały zostaje wciśnięty w metalową powierzchnię i reaguje chemicznie
z powierzchnią. Przy zastosowaniu smarów stałych o strukturze warstwowej płytki smaru wskutek ślizgania wgłębiają się pod ciśnieniem w powierzchnię. Proces ślizgania odbywa się zatem w oddaleniu od powierzchni
metalicznej (rys. 65).

Materiał podstawowy
Powierzchnie
ślizgowe
i przyczepne

Powierzchnie
ślizgowe
Materiał podstawowy

Materiał podstawowy

Materiał podstawowy
Rys. 65. Działanie smarów suchych o strukturze warstwowej

Ściśliwa warstwa smaru stałego rozdziela równomiernie nacisk na większą powierzchnię. Utworzona warstwa smaru stałego podlega obciążeniu
wskutek procesów toczenia i ślizgania, wobec czego się zużywa.
W celu zapewnienia jak najdłuższych przebiegów bez konieczności obsługi oraz uproszczenia konstrukcji stosuje się łożyska toczne napełnione
smarem przez producenta i uszczelnione. Stosowane są blaszki ochronne
(jako uszczelnienie bezstykowe) i uszczelki gumowe (uszczelnienie stykowe).
Te ostatnie występują często jako uzupełnienie blaszek ochronnych. Typowe łożysko toczne stosowane w wózkach aktywnych to łożysko kulkowe
(calowe lub milimetrowe) wyposażone w blaszki oraz uszczelki gumowe.
Uszczelki gumowe podnoszą temperaturę pracy łożyska przez tarcie bieżni
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o uszczelki. W przypadku blaszek ochronnych istnieje szczelina między nimi
a pierścieniem wewnętrznym, co eliminuje dodatkowe tarcie spowodowane
uszczelnieniem. Stosowane najczęściej łożyska kulkowe są wypełniane smarem litowym o klasie konsystencji 2 lub 3. Ilość stosowanego smaru jest
zwykle taka, aby wypełniał on 25-40% wolnej przestrzeni wewnątrz łożyska. Ilość ta jest tak dobrana, aby w normalnych warunkach pracy smar
uzyskał możliwie dużą żywotność.

Pierścień zewnętrzny
Kulka
Uszczelnienie
Przestrzeń wypełniona
smarem
Pierścień wewnętrzny

Rys. 66. Uszczelnione łożysko kulkowe

Na rysunku 66 przedstawiono przekrój przez układ bieżni oraz element
toczny (kulkę) i zespół uszczelnień łożyska kulkowego z własnym zapasem
smaru. Łożyska takie są najczęściej stosowane w łożyskowaniu kół (zarówno
przednich, jak i tylnych) oraz mechanizmu zmiany kierunku jazdy.

5.3.2.

Łożyskowanie przednich kółek samonastawnych

Każde z przednich kółek samonastawnych jest wyposażone w parę łożysk kulkowych, pomiędzy którymi znajduje się nieco wolnej przestrzeni.
Po zakupie wózka najlepiej jest zdemontować przednie kółka i umieścić
w środku pomiędzy łożyskami smar. Wprawdzie łożyska są zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami i wyposażone we własny zapas smaru, jednak pracują one bardzo trudnych warunkach i narażone są na wpływ wilgoci. Smar
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wypiera wodę i nie dopuszcza wilgoci do wewnątrz łożysk. Zapas smaru
umieszczony bezpośrednio obok łożyska gwarantuje długookresowe smarowanie. Jeżeli wewnątrz łożyska wystąpi niedobór smaru, to wzrośnie jego
temperatura i smar znajdujący się obok łożyska wydzieli olej i uzupełni
ubytki środka smarnego w samym łożysku. W ten sposób osiąga się kilkuletnią trwałość łożyska bez konieczności dodatkowego dosmarowywania.

5.3.3.

Łożyskowanie mechanizmu zmiany kierunku jazdy

Łożyska mechanizmu zmiany kierunku jazdy są narażone na duże obciążenia podczas uderzenia przednimi kółkami wózka w przeszkodę. Dotyczy to
w szczególności dolnego łożyska, które podlega dużym obciążeniom dynamicznym. Łożyskowanie mechanizmu zmiany kierunku jazdy nie wymaga
dodatkowego smarowania. Nie należy umieszczać smaru pomiędzy łożyskami, ponieważ może on wydostawać się na zewnątrz przez dolne łożysko.

5.4.

Okresowe przeglądy wózka

Aby utrzymać wózek w dobrym stanie technicznym, konieczne jest poddawanie go okresowym przeglądom, na przykład raz w miesiącu. Ich częstotliwość zależy od intensywności użytkowania wózka, warunków eksploatacji
i pory roku. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia drobnych usterek oraz przedwczesnego zużycia podzespołów ma miejsce w przypadku
wózka intensywnie eksploatowanego na zewnątrz pomieszczeń. W terenie
mechanizmy narażone są na niekorzystne działanie wilgoci, czynników korozyjnych, piasku i innych zanieczyszczeń. W okresie zimowym zagrożeniem
dla części metalowych są środki chemiczne, którymi posypuje się drogi.
Podczas przeglądu wózka w szczególności należy zwrócić uwagę na:
Pewność dokręcenia śrub i nakrętek. Eksploatacja wózka z elementami niedokręconymi spowoduje szybkie zużycie elementów gwintowanych, aż do ich całkowitego zniszczenia, włącznie z urwaniem śruby. Szczególnie obciążone połączenia gwintowe znajdują się w mechanizmie składania oparcia oraz w przednich kółkach samonastawnych (osie tych kółek).
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W zależności od konstrukcji wózka mocno obciążone połączenia gwintowe
mogą się znaleźć również w mechanizmie zmiany kierunku jazdy, na przykład w mocowaniu łożyskowania widelców. Użytkowanie wózka z obluzowanymi połączeniami gwintowymi może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku.
Stan luzów w elementach łożyskowanych. Żadne łożyska nie
mogą wykazywać wyczuwalnych luzów. Powinny natomiast zapewnić swobodne obracanie się poszczególnych łożyskowanych elementów. Nakrętki
kontrujące muszą być pewnie dokręcone. Łatwo wyczuwalnym objawem
zużycia elementów tocznych łożyska są wyczuwalne (i słyszalne) niewielkie
drgania ramy podczas swobodnego obracania koła.
Łożyskowanie kółek przednich. Na osie przednich kółek nawijają
się na przykład luźne włókna z wykładzin podłogowych, powodując wgniecenie i rozszczelnienie osłon łożysk. Łożyska przednich kółek, z racji swojego
umiejscowienia blisko podłoża, są narażone na wpływ wody oraz piasku, co
przyczynia się wypłukania smaru i w efekcie do przyspieszonego ich zużycia
mechanicznego i korozyjnego uszkodzenia bieżni oraz elementów tocznych.
Objawami zniszczenia łożyska są głośna praca i wyraźnie zwiększony opór
toczenia. Co pewien czas warto skontrolować stan łożyskowania przednich
kółek i ewentualnie usunąć zanieczyszczenia nawinięte na osie i przy okazji
umieścić smar wewnątrz kółka pomiędzy łożyskami. Jeżeli łożyska wykazują
luz oraz ciężko się obracają, należy wymienić je na nowe.
Szybkozłaczki. Osie tylnych kół muszą być pokryte cienką warstwą
smaru, najlepiej teﬂonowego (niebrudzącego), w przeciwnym wypadku korozja osi i gniazda spowoduje utrudnienie lub niemożność wypięcia koła.
Smar ulega starciu, jeżeli często wypina się koła i przewozi w samochodzie.
Na osi nie może być żadnych widocznych gołym okiem pęknięć.
Mocowanie tapicerki. Tapicerka podczas użytkowania wyciąga się
i warto po pewnym czasie od zakupu nowego wózka ponownie wyregulować
stopień jej napięcia. W większości wózków odbywa się to przez bezstopniową
regulację naciągu taśm samozłącznych.
Połączenia spawane ramy. Każde połączenie spawane ramy stalowej jest szczególnie narażone na korozję. Powodują to różnice w składzie
chemicznym spoiny oraz elementów łączonych. Szczególnie niebezpiecznym
zjawiskiem jest tzw. korozja wżerowa. Jej objawy są bardzo trudne do
uchwycenia gołym okiem. Kilka razy w roku, na przykład raz na kwar-
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tał należy uważnie obejrzeć miejsca połączeń spawanych ramy, ocenić stan
lakieru i ewentualnie naprawić jego uszkodzenia.
Stan ogumienia. Okładziny przednich kółek samonastawnych oraz
opony nie powinny wykazywać pęknięć oraz nadmiernego zużycia bieżnika.
W celu zachowania dobrego stanu ogumienia tylnych kół należy unikać:
•
•
•
•

jazdy na oponach nienapompowanych,
stosowania zbyt dużych wartości pochylenia kół (kamber),
zabrudzenia olejem, naftą lub benzyną,
wystawiania opon przez dłuższy czas na działanie promieni słonecznych.

6.

6.1.

WŁAŚCIWY DOBÓR
I KONFIGURACJA WÓZKA
AKTYWNEGO
Wymiary charakterystyczne wózka
aktywnego

Wózek inwalidzki aktywny jest indywidualnie dobierany i regulowany do
potrzeb użytkownika. Istotne są jego wymiary regulacyjne i konstrukcyjne
długości i kątów. Ważniejsze wymiary charakterystyczne wózka inwalidzkiego przedstawia rysunek 67.
Średnica koła napędowego jest średnicą zewnętrzną opony przy zalecanym przez producenta ogumienia43 ciśnieniu.
Szerokość oparcia (SO) mierzy się pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami rur ramy oparcia lub pomiędzy osiami symetrii tych rur w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego mocowania tapicerki. Różne przypadki
pomiaru szerokości oparcia, w zależności od jego postaci konstrukcyjnej,
zostały przedstawione na rysunku 68.
Szerokość siedziska (SS) jest efektywną szerokością siedziska zawartą
pomiędzy wewnętrznymi płaszczyznami osłon bocznych.
Rozstaw kółek samonastawnych (RKS) mierzy się pomiędzy osiami obrotu widelców kółek samonastawnych.
Szerokość całkowita wózka (SC) stanowi odległość gabarytową pomiędzy skrajnymi punktami ciągów napędowych mierzoną w dolnej części koła.
Wymiar ten jest funkcją szerokości siedziska, odsadzenia kół oraz kąta pochylenia kół (rys. 67).
Pochylenie kół tylnych (PKT) – to suma kątów, jaki tworzy płaszczyzna
każdego z kół z płaszczyzną pionową (prostopadła do osi podłużnej wózka).
43

Numer opony w calach (np. 24) jest zewnętrzną średnicą koła, a wymiar opony
w milimetrach (np. 540) jest średnicą osadzenia opony (średnicą obręczy).
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Rys. 67. Ważniejsze wymiary charakterystyczne wózka inwalidzkiego: SKN – średnica
koła napędowego, SO – szerokość oparcia, SS – szerokość siedziska, RKS – rozstaw kółek
samonastawnych, SC – szerokość całkowita, PKT – pochylenie kół tylnych, WST – wysokość siedziska z tyłu, WO – wysokość oparcia, KO – kąt oparcia, GS – głębokość
siedziska, BA – baza, DC – długość całkowita, KS – kąt siedziska, SKS – średnica kółka
samonastawnego, DP – długość podnóżka

Wymiar PKT (w stopniach kątoSO
wych) jest podawany oddzielnie dla
każdego z kół.
przypadek 1
Wysokość siedziska z tyłu (WST)
jest wymiarem zawartym pomiędzy
przypadek 2
płaszczyznami siedziska a podłoża
mierzonym w linii styku siedziska
i oparcia.
przypadek 3
Wysokość oparcia (WO) mierzy
się od linii styku oparcia z siedziskiem do górnej krawędzi oparcia.
przypadek 4
Kąt oparcia (KO) zawiera się
pomiędzy płaszczyzną odniesienia
Rys. 68. Sposób pomiaru szerokości
oparcia tylnego a pionem. Kąt dooparcia
datni występuje w przypadku pochylenia oparcia do tyłu, a ujemny
– do przodu.
Głębokość siedziska (GS) jest mierzona pomiędzy linią styku oparcia
z siedziskiem a przednim skrajem tapicerki siedziska.
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Baza (BA) jest odległością osi kół tylnych od osi kół przednich mierzoną
przy ustawieniu przednich kółek samonastawnych do jazdy do przodu.
Długość całkowita wózka (DC) to wymiar gabarytowy zawarty pomiędzy dwoma skrajnymi punktami wózka – przednią krawędzią podnóżka
z przodu a bieżnikiem opony w połowie jej wysokości z tyłu.
Kąt siedziska (KS) jest kątem zawartym pomiędzy płaszczyzną siedziska
a płaszczyzną poziomą przechodzącą przez linię styku siedziska z oparciem.
Średnica kółka samonastawnego (SKS) jest mierzona w płaszczyźnie
symetrii koła.
Długość podnóżka (DP) – to odległość pomiędzy płaszczyzną podnóżka
(płaszczyzną podparcia stóp) a przednim skrajem tapicerki siedziska.
Wszystkie wymiary są mierzone po obciążeniu wózka masą użytkownika.

6.2.

Wybór wózka

Kupując nowy wózek aktywny, należy znać odpowiedź na następujące
pytania, które najprawdopodobniej zada sprzedawca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szerokość siedziska,
wysokość oparcia,
głębokość siedziska,
wysokość siedziska (odległość przedniej części od podłoża),
szerokość podnóżka,
pochylenie tylnych kół (kamber),
rodzaj i średnice przednich kółek,
kąt mocowania widelców przednich kółek samonastawnych,
kolor ramy,
całkowity koszt wózka.

Pozostałe wielkości:
•
•
•
•
•
•
•

umiejscowienie środka ciężkości,
kąt pochylenia siedziska,
kąt oparcia,
wysokość podnóżka,
napięcie tapicerki oparcia,
kąt pochylenia kół tylnych (kamber),
położenie hamulców,
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• odległość osi kół tylnych od przednich (baza),
• mocowanie obręczy napędowych.
podlegają zazwyczaj regulacji, zależy to oczywiście od konstrukcji wózka.
Odpowiednia regulacja została opisana w dalszej części niniejszego opracowania.
Szerokość siedziska SS (rys. 67) powinna być o około 2-2,5 cm większa od szerokości bioder. W praktyce można ją dobrać, „przymierzając się
do wózka”. Osoba siedząca w wózku powinna mieć możliwość wsunięcia
dłoni pomiędzy biodro a osłonę boczną44 . Zbyt szerokie siedzisko utrudnia jazdę wózkiem, powoduje przyjmowanie nieprawidłowej postawy przez
użytkownika i naraża go na boczne skrzywienie kręgosłupa. Zbyt wąskie siedzisko powoduje ryzyko powstania odleżyn, rozpychanie osłon bocznych na
boki, co może spowodować ich ocieranie o koła podczas jazdy. Wózek zbyt
szeroki sprawia, że użytkownik ma kłopoty z manewrowaniem w ciasnych
pomieszczeniach.
Wysokość oparcia WO (rys. 67) należy dobrać w zależności od
trybu życia użytkownika. Dla osoby pokonującej wózkiem duże odległości lub uprawiającej na nim sport oparcie powinno być bardzo niskie (ok.
25-30 cm). Użytkownik, który używa swojego wózka również w roli fotela,
na przykład pracuje przy komputerze, powinien mieć oparcie nieco wyższe. Najwyższe oparcie powinno się kończyć 5 cm poniżej kości łopatkowej
(40-45 cm), tak, aby zapewnić odpowiedni zakres ruch ręki do tyłu na ciągu
napędowym. Im oparcie jest niższe, tym łatwiej pokonywać przeszkody terenowe oraz na przykład zakładać spodnie na wózku. Jednak niskie oparcie
powoduje zmęczenie statyczne kręgosłupa i sprzyja przyjmowaniu nieprawidłowej pozycji. Należy również pamiętać, że użytkownik siedzący w wózku
wyposażonym w bardzo niskie oparcie jest narażony na duże naprężenia
ścinające działające na pośladki wywołane przez siły działające równolegle
do powierzchni styku pośladków z poduszką. Kolejną niedogodnością jest
tendencja wysuwania się z wózka, a w związku z tym występuje konieczność
częstego poprawiania pozycji.
Głębokość siedziska (wymiar GS na rysunku 67) powinna być
tak dobrana, aby poduszka zapewniała podparcie pośladków i podudzi
(rys. 69). Jeżeli siedzisko jest zbyt płytkie, ciężar ciała osoby siedzącej rozkłada się na mniejszej powierzchni, w wyniku czego pośladki i podudzia
44

Wózek zbyt dokładnie dopasowany, bez kilkunastomilimetrowego luzu, uniemożliwia
założenie grubszej odzieży zimą.
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narażone są na większe naciski (rys. 69). Zbyt mała
głębokość siedzenia powoduje rozchodzenie się kolan
poza krawędzie siedziska, obciążając w ten sposób
większym ciśnieniem kość krzyżową. Dodatkowo, krótkie siedzenie nie stabilizuje w sposób wystarczający
użytkownika i, co za tym idzie, powoduje niepotrzebne napięcie mięśni oraz zmniejsza sprawność poruszania się wózkiem. Kiedy siedzisko jest zbyt głębokie, użytkownik siedzi w niekorzystnej pozycji „półRys. 69. Optymalna głębokość
leżącej”, biodra są przesunięte do przodu, powodując
siedziska
garbienie się, rotację miednicy i zaokrąglenie kręgosłupa. Taka pozycja jest wprawdzie nieco stabilniejsza, jednak utrudnia aktywna jazdę wózkiem. W praktyce trudno jest znaleźć poprawną głębokość
siedzenia. Zwykle ustala się ją konstrukcyjnie, jednak można w pewnym
niewielkim zakresie dokonywać zmian, regulując napięcie tapicerki oparcia.
5 do 10 cm

Szerokość podnóżka. Podnóżek powinien być jak najwęższy, mieć
obłe, opływowe kształty, które nie powodują uszkadzania mebli oraz, co
najważniejsze, powinien zapewniać stabilne podparcie stopom. Podnóżek
nie może być zbyt ciężki (np. wykonany ze stali), a jednocześnie powinien
być odporny na ścieranie i uderzenia o przeszkody. Prawidłową regulację
opisano w rozdziale 6.3.5.

Rys. 70. Pochylone tylne koła

Pochylenie kół tylnych PKT
(kamber). Kamber jest to pochylenie tylnych kół wózka mierzone
w rzucie na płaszczyznę pionową
prostopadłą do podłużnej płaszczyzny symetrii wózka (rys. 70). Mechanizmy regulacji opisano w rozdziale
4.3.7. W dokumentacji wózka podaje się wartość pochylenia dla każdego
koła oddzielnie (rys. 67). PKT zawiera się w granicach od 0◦ do 90◦ , najczęściej wynosi 3◦ . Większe wartości
pochylenia kół stosuje się w wózkach
sportowych, a mniejsze w codziennym użytkowaniu z uwagi na niekorzystny wzrost szerokości całkowitej
wózka.
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Rodzaj i średnica przednich kółek. Budowa przedniego kółka została opisana w rozdziale 4.3.6.2. Przednie kółka samonastawne są stopniowane co 1 cal (ok. 2,54 cm).
1. Wąskie kółka przednie 3” (SKS = 76 mm). Wąskie kółka przednie
o średnicy zewnętrznej SKS = 76 mm znajdują zastosowanie na gładkiej, twardej nawierzchni – stanowią idealny wybór, jeżeli wózek służy do
uprawiania sportu (koszykówka, tenis, piłka ręczna, rugby). Małe, sztywne
i twarde, 3-calowe kółka przednie są bardzo skuteczne w czynnym sporcie,
przyczyniając się do dużej zwrotności wózka. Jednak, ponieważ w codziennym użytkowaniu napotyka się dywany, nierówne chodniki, żwir, śnieg oraz
inne nierówne powierzchnie, nie należy stosować 3-calowych kółek przednich, ponieważ wózek jest wtedy wrażliwy nawet na najmniejsze przeszkody
terenowe. Tak małe koła podczas wpadnięcia lub uderzenia w nierówność
powodują ryzyko przewrócenia się wózka do przodu z użytkownikiem. Ponadto niewielka średnica kółek sprawia, że łożyska są narażone na zanieczyszczenie, na przykład piaskiem podczas jazdy w terenie.
2. Kółka przednie 4” (SKS = 102 mm). Jest to rozmiar kompromisowy
dla użytkownika, który używa tego samego wózka na co dzień oraz do uprawiania sportu. Mała średnica utrudnia jazdę w terenie, jednak zapewnia
dobre właściwości trakcyjne na równych i gładkich powierzchniach. Pewnym problemem jest zapewnienie odpowiedniego tłumienia drgań wzbudzanych podczas jazdy tak małych kółek na nawierzchniach terenowych.
Temu celowi służy miękka gumowa okładzina piast, niestety zbyt miękka
przedwcześnie się zużywa, natomiast zbyt twarda nie spełnia swojej funkcji. Ten problem nie występuje, jeżeli wózek jest wyposażony w specjalne
mechanizmy tłumiące drgania.
3. Kółka przednie 5” (SKS = 127 mm). Jest to rozmiar uniwersalny,
najczęściej spotykany w wózkach inwalidzkich aktywnych. Koła dość dobrze sprawdzają się w terenie, zapewniając przede wszystkim zwrotność na
twardych i gładkich powierzchniach wewnątrz pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu kół 5-calowych mniejsze są opory toczenia w terenie (w porównaniu
z kółkami 3- i 4-calowymi) oraz zadowalające właściwości jezdne na twardej
powierzchni.
4. Kółka przednie 6” (SKS = 152 mm). Oferują bardzo dobre właściwości trakcyjne w terenie, dobrze tłumią nierówności, jednak ich stosunkowo duża średnica powoduje zahaczanie o pięty podczas manewrowania wózkiem. Ponadto masa kółek zmniejsza zwrotność wózka, wpływając
na wzrost biegunowego momentu bezwładności. W kółkach pneumatycznych istnieje ryzyko przebicia i konieczność kłopotliwej naprawy. Obniża
to w sposób znaczny niezawodność całego wózka.
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5. Kółka przednie 7 i 8” (SKS = 179 i 203 mm). Przed 1980 rokiem
na Zachodzie, a przed 1990 rokiem w Polsce w wózkach inwalidzkich były
stosowane tylko koła o średnicach 7 i 8 cali. Obecnie kółka przednie o średnicy powyżej 6 cali stosuje się w wózkach uniwersalnych. Wózki takie mają
rozkład nacisków kół tylnych i przednich uniemożliwiający jazdę na dwóch
tylnych kołach. Tak duża średnica ma zapewnić możliwość pokonywania
drobnych nierówności terenu bez odrywania przednich kółek od podłoża.
Kąt mocowania widelców przednich kółek samonastawnych.
Oś obrotu widelca powinna stanowić z płaszczyzną podłoża kąt prosty
(rys. 71), czasem jednak dopuszcza się niewielkie pochylenie mocowania widelca do tyłu. Problem prawidłowego kąta mocowania widelca został szerzej
opisany w rozdziale 4.3.6.

źle

dobrze

źle

Rys. 71. Kąt mocowania widelców kółek przednich

Kolor i wykończenie ramy zależą od gustu użytkownika.
Cena. Niestety, ceny wózków aktywnych w Polsce wynoszą około 5000
PLN (1200 $) i więcej. Wynika to częściowo z małoseryjnej produkcji z wykorzystaniem drogich materiałów, a częściowo z wysokich marż pośredników. Znane są przypadki, że wózek kosztuje niemal dwa razy więcej u pośrednika niż u producenta. Polskie przepisy ubezpieczeniowe uniemożliwiają
doﬁnansowanie samodzielnego zakupu tańszego i lepszego wózka za granicą.
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6.3.

Prawidłowa konﬁguracja wózka aktywnego

6.3.1.

Wprowadzenie

Po zakupie w wózku aktywnym należy wyregulować następujące parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umiejscowienie środka ciężkości,
kąt pochylenia siedziska,
kąt oparcia,
wysokości podnóżka,
napięcie tapicerki oparcia,
kąt pochylenia kół tylnych (kamber),
położenie hamulców,
odległość osi kół tylnych od przednich (baza),
mocowanie obręczy napędowych.

Pewna część z wyżej wymienionych parametrów nie podlega regulacji;
zależy to od typu wózka.

6.3.2.

Położenie środka ciężkości

Najważniejszym parametrem regulacyjnym w wózku aktywnym jest
umiejscowienie środka ciężkości systemu antropotechnicznego człowiek-wózek (rys. 72). Prawidłowe ustalenie jego położenia optymalizuje możliwość
poruszania się. Im bardziej środek ciężkości przesunięty w kierunku kół
tylnych, tym:
•
•
•
•

mniejsze opory toczenia,
większa zwrotność,
mniejsza długość całkowita wózka,
mniejszy promień obrotu.

Zbyt duże przesunięcie środka ciężkości w kierunku kół tylnych ma również wady:
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• mniejsze możliwości pokonywania krawężników45 ,
• większe niebezpieczeństwo przewrócenia się wózka z użytkownikiem
do tyłu.
Regulacja środka ciężkości może odbywać się w pionie lub w poziomie
(rys. 69).
a

b

Rys. 72. Regulacja środka ciężkości: a – w poziomie, b – w pionie

Mechanizmy regulacyjne położenia środka ciężkości zostały opisane
w rozdziale 4.3.8.
Regulacja w pionie. Generalnie należy dążyć do jak najniższego usytuowania środka ciężkości, jazda wózkiem jest wtedy stabilniejsza – łatwiej
utrzymać równowagę i ma się większy zakres ruchu na ciągu. Jednak nadmierne obniżenie wysokości siedzenia nad podłożem ogranicza górny zakres manipulacyjny ramion i może spowodować wystawanie opon kół ponad
osłony boczne.
Regulacja w poziomie. W praktyce od około 80 do 90% ciężaru całkowitego powinno przypadać na koła tylne. Umiejscowienie środka ciężkości
zależy od:
• umiejętności (im większa, tym więcej ciężaru całkowitego przypada
na tylne koła,
• indywidualnych upodobań.
Podczas jazdy lub siedzenia na wózku położenie środka ciężkości ulega
zmianie na skutek pochylania tułowia i ramion oraz działających sił bezwładności. Jeżeli użytkownik siedzi w pozycji wyprostowanej (rys. 73a),
45
Po wrzuceniu przednich kółek na krawężnik i pochyleniu tułowia do przodu, w przypadku mocno przesuniętego środka ciężkości do tyłu, na koła tylne przypada jeszcze dość
duża części masy całkowitej, co utrudnia wjazd na krawężnik.
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środek ciężkości znajduje się w odległości x2 od osi kół tylnych; jeżeli pochyla tułowie do przodu (rys. 73b), położenie środka ciężkości zmienia się
– przesuwa się do przodu. Gdyby środek ciężkości znalazł się poza osią
kół tylnych, nastąpiłoby przewrócenie się do tyłu, a jeżeli poza osią kół
przednich – do przodu.

x2

x3
baza

baza
x

0

x
0

Rys. 73. Umiejscowienie środka ciężkości w układzie antropotechnicznym
człowiek-wózek inwalidzki w zależności od pozycji tułowia: a – przy tułowiu
wyprostowanym (wymiar x2 ), b – przy tułowiu pochylonym (wymiar x3 )

Zadziałanie momentem obrotowym na ciąg napędowy (napęd) powoduje przesunięcie się środka ciężkości do tyłu pomimo niezmiennej pozycji
tułowia; pochylenie korpusu do przodu i tym samym przeniesienie części
masy do przodu kompensuje działanie sił bezwładności i tym samym chroni
przed przewróceniem się do tyłu razem z wózkiem (rys. 74). Warunek równowagi dla przypadku b z rysunku 73 można wyznaczyć z zależności:
M ¬ Mdop = mg · (x3 − x1 ) [Nm]
gdzie: m – masa użytkownika razem z wózkiem,
g – przyspieszenie ziemskie.
Jeżeli wartość momentu M przekroczy wartość Mdop , to wózek przewróci się z użytkownikiem do tyłu – środek ciężkości znajdzie się poza osią
kół tylnych.
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Położenie środka ciężkości reguluje
się przez zmianę punktów zamocowania kół tylnych oraz, w mniejszym stopniu, kątem pochylenia oparcia. Wózek
powinien być tak wyważony, aby można było bez trudu oderwać przednie
kółka samonastawne od podłoża i przy
maksymalnym odchyleniu tułowia do
tyłu utrzymać tzw. niski balans. Jest
to bardzo przydatne podczas zjazdów
z długich i łagodnych pochyłości, gdzie
należy przenieść niemal 100% masy ciax1
ła na koła tylne przez odchylenie się
baza
do tyłu. Podczas takiego długiego zjazdu ręce należy trzymać na ciągach,
x
kontrolując prędkość i kierunek zjazdu.
0
Przednie kółka samonastawne powinRys. 74. Napęd wózka inwalidzkiego
ny być praktycznie nieobciążone. Ma to
na celu uchronienie się przed bardzo niebezpiecznym wpadnięciem małego
kółka w nierówność.
Regulacja położenia środka ciężkości przez zmianę punktów zamocowań
kół tylnych może odbywać się stopniowo, przy użyciu płytek wielootworowych (tzw. adapterów – rys. 32), przez przekładanie gniazd osi kół w otworach płytek lub bezstopniowo (rys. 30 i 33b). Sposób regulacji zależy od
konstrukcji wózka.

6.3.3.

Kąt pochylenia siedziska

Kąt pochylenia siedziska przedstawiony na rysunku 75 (wymiar KS na
rys. 67) w większości wózków aktywnych jest uzależniony od ustawienia kół
tylnych oraz kółek przednich. Bardzo rzadko stosuje się osobny mechanizm
regulacyjny.
Większe wartości kąta ustala się w przypadku uprawiania sportu na
wózku (np. grę w koszykówkę), a mniejsze w codziennym użytkowaniu. Im
większy kąt, tym:
• większa stabilność w siedzeniu,
• mniejsza możliwość wypadnięcia do przodu z wózka,
• niżej umiejscowiony środek ciężkości,
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• lepsze możliwości, na przykład szybkich zmian kierunku
jazdy,
• mniejsze naprężenia styczne
(powstające tylko przy niskich
oparciach) działające na skórę
pośladków,
ale jednocześnie:
• mniejszy zasięg ramion (użytkownik siedzi niżej),

Rys. 75. Kąt pochylenia siedziska

• utrudnione wysiadanie z wózka,
• większe obciążenie kości krzyżowej, co powoduje ryzyko powstania
zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa oraz wystąpienia trudno gojących się odleżyn.
W praktyce przyjmuje się, że kąt pochylenia siedziska nie powinien być
większy niż 9◦ . Optymalna wydaje się być wartość około 6◦ odchylenia
płaszczyzny siedziska od podłoża.

6.3.4.

Kąt oparcia

W wózkach aktywnych często
stosuje się mechanizm składania połączony z mechanizmem regulacji
kąta pochylenia oparcia. Regulacja
może odbywać się stopniowo lub
bezstopniowo w zakresie ±5-8◦ odchylenia od pionu46 . Oparcia niższe
(25-35 cm) powinny być pochylone
do przodu, wyższe – do tyłu. Wartość pochylenia zależy od indywidualnych upodobań użytkownika, na
początku najlepiej ustawić je prostopadle do podłoża (nie do siedzi46

Rys. 76. Regulacja kąta oparcia

Ujemne wartości tego kąta to pochylenie oparcia do przodu, dodatnie – pochylenie
do tyłu od położenia prostopadłego do płaszczyzny podłoża.
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ska!). Kąt oparcia przedstawiony na rysunku 76 (wymiar KO na rysunku 67) ma wpływ na ustalenie położenia środka ciężkości w poziomie,
możliwości trakcyjne oraz na wygodę siedzenia w wózku. Oparcie nadmiernie pochylone do tyłu utrudnia pokonywanie przeszkód (utrudnia przechylenie tułowia do przodu), natomiast pochylone do przodu zmniejsza stabilność siedzenia w wózku.

6.3.5.

Wysokość podnóżka

Wysokość podnóżka pokazana na rysunku 77 (wymiar DP z rysunku 67)
zależy od wymiarów antropometrycznych użytkownika i powinna być tak
dobrana, aby stopy pewnie się na nim opierały, a jednocześnie podudzia muszą na całej głębokości siedziska przylegać do poduszki. Płaszczyzna podparcia stóp powinna tworzyć z płaszczyzną podłoża niewielki kąt i ustalać
stopy tak, aby pięty znajdowały się o 1,5-3 cm poniżej palców. Takie ułożenie chroni przed samoczynnym wysuwaniem się stóp podczas dynamicznej jazdy.
Zbyt wysoko ustawiony podnóżek powoduje przeniesienie ciężaru
ciała na pośladki, co przyczynia się
do zwiększonego nacisku na guzy
kulszowe. Jeżeli podnóżek jest zbyt
wysunięty z ramy (ustawiony zbyt
nisko), to zwiększony nacisk na uda
powoduje zaburzenia krążenia krwi
Rys. 77. Wysokość podnóżka
w kończynach dolnych, a zmniejszenie siły docisku stóp powoduje brak ich stabilizacji podczas jazdy.
Od ustawienia podnóżka wprost zależy wymiar jego prześwitu nad podłożem. W zasadzie nie powinien on być mniejszy od 2 cm, gdyż może to
przyczynić się do zahaczania o niewielkie (trudne do zauważenia) nierówności podłoża. Zahaczanie podnóżka o nierówność lub o początek wzniesienia
(np. podjazdu) przy dużej prędkości może być bardzo niebezpieczne, grozi
urazami stóp i wypadnięciem z wózka. Możliwe jest także złamanie lub
zdeformowanie ramy na skutek działania dużych obciążeń dynamicznych.
Przednia część ramy powinna być wyposażona w taśmę zapobiegającą
ześlizgiwaniu się nóg z podnóżka. Taśma można umieścić na wysokości podudzi lub pięt.
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6.3.6.

Napięcie tapicerki

W zasadzie tapicerka powinna być napięta, ale czasami specjalnie nieco
rozluźnia się tapicerkę oparcia; przylega ona wtedy do pleców na całej ich
powierzchni zapewniając boczne podparcie w dolnej części pleców, wydłużając nieco siedzisko oraz zwiększając wygodę siedzenia w wózku.

6.3.7.

Kąt pochylenia kół tylnych (kamber)

Bardzo ważną decyzją jest ustalenie kąta pochylenia kół tylnych, czyli
kamber (rys. 78 i wymiar PKT na rysunku 67). W większości wózków aktywnych można regulować kamber. Odbywa się to za pomocą odpowiednich
mechanizmów regulacyjnych (opisanych w rozdziale 4.3.7), przez podkładanie podkładek pod adapter47 (rys. 28).
Zalety pochylenia kół tylnych:
• większa zwrotność i stabilność wózka,
• mniejsze opory toczenia –
opona styka się z podłożem
krawędzią, a nie z całą powierzchnią bieżnika,
• lepsze prowadzenie wózka
– wózek utrzymuje prosty
tor jazdy nawet na lekko
pochylonych w prawo lub
lewo powierzchniach.
Rys. 78. Pochylone tylne koła
Wady:
• większa szerokość całkowita i, co za tym idzie, pewne komplikacje
w manewrowaniu wózkiem w ciasnych pomieszczeniach,
• utrudnione przejeżdżanie przez wąskie drzwi.
Kąt pochylenia kół wózków do codziennego użytku zawiera się zwykle
w przedziale od 0 do 6◦ (rys. 67) na koło (wymiar PKT). Większe wartości
pochylenia kół stosuje się w wózkach sportowych, tutaj kąty mogą dochodzić do 12◦ . Koła powinny mieć ten sam kąt pochylenia oraz odsadzenie
47

Adapter – płytka wielootworowa, do której mocowane są koła tylne wózka.
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od siedziska (rys. 78). W przypadku zastosowania dużych wartości kąta pochylenia siedziska uzyskiwanego przez znaczne obniżenie środka ciężkości,
pochylenie tylnych kół powinno być skorygowane (rys. 29). Korekcja pochylenia ma za zadanie zapobiec efektowi rozbieżności kół, który powoduje
wzrost oporów jazdy oraz przyspiesza zużycie opon.

6.3.8.

Położenie hamulców

Położenie hamulców zależy od ustalenia położenia kół tylnych, zakres
regulacji powinien odpowiadać zakresowi regulacji kół tylnych w poziomie
i pionie (rys. 79). Hamulce zasadniczo są mocowane do ramy wózka, jednak w niektórych konstrukcjach stosuje się hamulce umieszczone w osi kół
tylnych lub nie stosuje się hamulców.

6.3.9.

Odległość osi kół tylnych od przednich (baza)

Baza przedstawiona na rysunku 80 (wymiar BA na rysunku 67) powinna być jak najmniejsza. Zwiększa to zwrotność wózka, ale jednocześnie
zmniejsza stabilność i stwarza niebezpieczeństwo przechylenia się wózka do
przodu i wypadnięcia użytkownika. Ustawienie kółek przednich (jeżeli jest
konstrukcyjnie dopuszczona możliwość regulacji) powinno być tak dobrane,
aby nie powodowało zahaczania kółek o pięty.

hamulce

Rys. 79. Miejsca możliwych zamocowań
hamulców

Rys. 80. Baza – odległość osi kół tylnych
od przednich
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6.3.10.

Obręcze napędowe

Najczęściej obręcze napędowe można zamocować w dwóch pozycjach,
bliżej lub dalej od obręczy koła (rys. 38). W niektórych wózkach istnieje
możliwość bezstopniowej regulacji odległości zamocowania. Osoby o sprawnych dłoniach powinny mieć ciągi zamontowane blisko obręczy koła tak,
aby nie zwiększać szerokości całkowitej wózka, natomiast osoby o mniejszej
sile uchwytu, spowodowanej ograniczoną sprawnością dłoni, powinny mieć
możliwość włożenia i zakotwiczenia kciuka tak, aby uzyskać odpowiednią
siłę napędową na kołach.

7.

7.1.

ELEMENTY TECHNIKI JAZDY
WÓZKIEM
Wprowadzenie

Częste powtarzanie określonej czynności wpływa na przystosowanie się
układów nerwowego i mięśniowego do lepszego jej wykonywania. Każdy
z nas musiał kiedyś w życiu nauczyć się czegoś trudnego, co z biegiem
czasu okazywało się coraz prostsze, aż w końcu dochodziliśmy do perfekcji.
Podobnie jest z techniką jazdy wózkiem. Pewne trudne jej elementy można
opanować w wyniku odpowiedniego treningu. W ostatnim rozdziale zostaną
przedstawione wybrane zagadnienia techniki jazdy wózkiem aktywnym.
Warunkiem nabycia prawidłowej techniki
jazdy jest posiadanie odpowiedniego i odpowiednio wyregulowanego do swoich potrzeb
wózka. Prawidłowa regulacja została opisana
w rozdziale 6 niniejszego opracowania. Metodologia treningów nauki techniki jazdy, zasady treningu oraz sama technika jazdy są
tematem książki T. Tasiemskiego „Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego” [18].
Prawidłowy styl jazdy jest niemal tak
ważny jak technika pokonywania przeszkód. Niektórzy użytkownicy wózków marnują energię na poruszanie się szybciej niż to
konieczne, demonstrując światu swoją sprawRys. 81. Prawidłowa pozycja
ność i zwinność w myśl przekonania, że im
na wózku
szybciej się poruszają, tym mniej są niepełnosprawni.
Bardzo ważna dla użytkownika wózka aktywnego jest prawidłowa pozycja na wózku (rys. 81). Aby uzyskać optymalną sprawność poruszania się,
użytkownik powinien siedzieć głęboko w wózku, plecy powinny być proste,
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a stopy spoczywać na podnóżku w taki sposób, aby kółka nie zahaczały
o pięty podczas manewrowania. Ważna jest również prawidłowo napompowana poduszka.

7.2.

Jazda na wprost

Jazda po płaskim odcinku. Jazda na wprost jest możliwa dzięki
cyklicznemu wykonywaniu sekwencji ruchów ramion:
• ruchu napędowego (rys. 82),
• ruchu powrotnego (rys. 83).
Podczas ruchu napędowego praca mięśni zostaje zamieniona na energię kinetyczną wózka z użytkownikiem. Ta faza rozpoczyna się od ułożenia
dłoni na ciągach napędowych (rys. 82a), po czym następuje pchnięcie oburącz obręczy napędowych z jednoczesnym pochyleniem tułowia do przodu.
Opory toczenia każdego z kół nie zawsze są sobie równe, koła mogą mieć
niejednakowe ciśnienie powietrza w ogumieniu, nawierzchnia drogi pod każdym z kół może się różnić. W takiej sytuacji wózek ma tendencję do zbaczania w kierunku koła o większym oporze, co wymaga przykładania niejednakowej siły do każdego z ciągów napędowych lub hamowania jednego
z kół podczas ruchu powrotnego ręki na ciągu. Wózek może również zbaczać wtedy, kiedy płaszczyzna podłoża jest nachylona (wózkowicz porusza
się w poprzek pochyłości).
a

b

Rys. 82. Ruch napędowy: a – początek ruchu napędowego, b – zakończenie
ruchu napędowego
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Pochylenie tułowia do przodu podczas ruchu napędowego przenosi położenie środka ciężkości do przodu i ma na celu: zwiększenie zasięgu ręki
na ciągu (rys. 82b), zabezpieczenie przed przewróceniem się na plecy. Moment napędowy przyłożony na ciągach wytwarza siły bezwładności, które
przesuwają położenie środka ciężkości ku tyłowi układu człowiek-wózek inwalidzki. Przesunięcie położenia środka ciężkości poza linie łączące osie kół
tylnych (rys. 74) jest jednoznaczne z oderwaniem się przednich kółek od
podłoża i w przypadku braku reakcji użytkownika powoduje przewrócenie
się na plecy.
Zwiększenie przykładanej siły do ciągów dzięki bezwładności tułowia. Podczas jazdy na wprost przednie kółka samonastawnie nie
powinny w żadnym momencie tracić kontaktu z podłożem. Podrywanie
przednich kółek na początku każdej fazy napędowej powoduje niepotrzebne
straty energii. Ruch powrotny umożliwia powrót ramion do pozycji wyjściowej oraz krótkotrwałe rozluźnienie mięśni (odpoczynek). Ruch napędowy
należy zakończyć mocnym „odbiciem” się od ciągów, co umożliwi wyprost
tułowia (rys. 83a) i przeniesienie rąk do tyłu. Podczas przenoszenia rak
do tyłu należy wykorzystać ich bezwładność i rozluźnić mięśnie ramion,
co umożliwi krótki odpoczynek. Ma to szczególne znaczenie w przypadku
pokonywania dłuższych tras. Krótkie chwile rozluźnienia mięśni, trwające
około 1-1,5 s, zdecydowanie zwiększają długości odcinków możliwych do
pokonania bez objawów zmęczenia. Ruch powrotny kończy się ponownym
uchwyceniem ciągów napędowych.

a

b

Rys. 83. Ruch powrotny: a – przeniesienie rąk do tyłu – odpoczynek,
b – ponowne uchwycenie ciągów

133

Wjazd na podjazd. Przed wjazdem na podjazd najlepiej się rozpędzić,
a podczas wjazdu należy mocno pochylić się do przodu (rys. 84). Pochylenie tułowia do przodu ma na celu przesunięcie środka ciężkości tak, aby
podczas wykonywania mocnych pchnięć na ciągach środek ciężkości nie znalazł się on poza osią łączącą tylne koła. Bardzo strome pochyłości można
podjeżdżać, zygzakując.

Rys. 84. Podjazd pod
pochyłość

Rys. 85. Zjazd ze stromej
pochyłości

Zjeżdżać z podjazdu należy w balansie. Zjeżdżanie na czterech kołach
jest bardzo niebezpieczne, gdyż można się wysunąć z wózka podczas hamowania lub wypaść z niego w momencie, kiedy podnóżek uderzy w podłoże
na końcu podjazdu lub przednie kółko wpadnie w nierówność. Jeżeli tylne
koła są pochylone (kamber), to w balansie stają się one rozbieżne (porównaj
rys. 29) tym bardziej, im głębszy jest balans i większy kamber. Rozbieżność
pomaga utrzymywać niewielką prędkość podczas zjazdu.
Zjazd. Podczas zjazdu należy utrzymywać stałą prędkość i nie przyspieszać zbytnio, gdyż im szybciej się zjeżdża, tym trudniej utrzymać balans
(rys. 85).
Zjazd w balansie jest bardzo niebezpieczny podczas deszczu. Współczynnik tarcia pomiędzy ręką a mokrym metalowym ciągiem zmienia się
gwałtownie podczas zjazdu, co bardzo utrudnia utrzymanie równowagi.
W takiej sytuacji wskazane jest zjeżdżanie na 4 kołach, jednak należy utrzymywać niewielką prędkość jazdy i zatrzymywać się co kilkadziesiąt centymetrów, aby nie stracić sterowności.
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7.3.

Balans

Możliwość jazdy na dwóch tylnych kołach jest podstawową cechą odróżniającą wózki aktywne od innych wózków z napędem ręcznym. Umożliwia ona pokonywanie różnego rodzaju przeszkód architektonicznych, na
przykład krawężnika, oraz ułatwia wykonywanie szybkich zwrotów. W zależności od pochylenia tułowia balans może być wysoki (rys. 86) lub niski
(rys. 87). Balans wysoki znajduje zastosowanie podczas zjazdu ze stromych
pochyłości. Znacznie częściej wykonuje balans niski, na przykład podczas
podjazdu pod niewielkie krawężniki lub podczas jazdy po nierównej nawierzchni.

Rys. 86. Balans wysoki

Rys. 87. Balans niski

Utrzymywanie się na dwóch tylnych kołach jest stosunkowo łatwe, wymaga jednak nieco wprawy.

7.4.

Pokonywanie krawężników

Wjazd i zjazd z krawężnika wymaga prawidłowego opanowania techniki
balansu. Wjazd składa się z trzech faz.
Faza pierwsza (rys. 88) – podjazd do krawężnika w balansie z prędkością co najmniej 4 km/h. Należy oderwać przednie koła od podłoża na
wysokość nieco tylko większą od wysokości krawężnika (zbyt duży balans
uniemożliwi wjazd na krawężnik). Ważne jest, aby w momencie najazdu tyl-
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nymi kołami na krawężnik ręce znajdowały się na obręczach napędowych
w pozycji umożliwiającej mocne pchnięcie.

Rys. 88. Najazd na krawężnik
w balansie

Rys. 89. Wjazd na krawężnik

Faza druga (rys. 89) – tylne koła najeżdżają na krawężnik – jest najtrudniejsza. W momencie najechania tylnych kół na krawężnik należy wykonać
energiczny skłon tułowia do przodu, przenosząc tym samym środek ciężkości ponad krawężnik i, wykorzystując bezwładność górnej części ciała,
jednocześnie z pochyleniem pchnąć obręcze napędowe do przodu. Wykonany w odpowiednim momencie skłon tułowia do przodu jest najważniejszą
częścią wjazdu na krawężnik.
Faza trzecia (rys. 90) – wyprostowanie tułowia, jednoczesne przeniesienie rąk do tyłu i uchwycenie ciągów – ma na celu niedopuszczenie do
stoczenia się do tyłu z krawężnika.

Rys. 90. Pozycja po wjechaniu
na krawężnik

Rys. 91. Zjazd z krawężnika
na 4 koła
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Zjazd z krawężnika jest łatwiejszy od
wjazdu. W zależności od wysokości krawężnika można zjeżdżać na cztery koła – krawężniki niskie (rys. 91) lub na dwa koła –
krawężniki wysokie (rys. 92).
Zjazd na dwa koła może być niebezpieczny
w przypadku, kiedy podłoża dotkną najpierw przednie koła. Jeżeli podnóżek ma niewielki prześwit, może nastąpić jego zahaczenie o podłoże, nagłe zatrzymanie wózka podczas zjazdu i w efekcie wypadnięcie użytkownika do przodu.
Podczas podjazdu i zjazdu należy zawsze
Rys. 92. Zjazd z krawężnika
ustawiać wózek równolegle do krawężnika.
na dwa koła
W przypadku kiedy tylko jedno z tylnych kół
będzie znajdowało się na krawężniku, można bardzo łatwo stracić równowagę i przewrócić się z wózkiem na bok.

7.5.

Wjazd i zjazd po schodach

Wjazd. Użytkownicy wózków aktywnych obdarzeni dużą siłą ﬁzyczną
mogą wjeżdżać wózkiem samodzielnie po schodach. Wjazd jest możliwy
tylko wtedy, kiedy schody są wyposażone w poręcz. Poniżej opisano technikę
wjazdu na schody wyposażone w poręcz po prawej stronie.
Przed rozpoczęciem wjazdu należy ustawić się tyłem do schodów tak,
aby prawe koło wózka znajdowało się w odległości nie większej niż 10 cm
od poręczy, następnie należy uchwycić poręcz lub poprzeczki poręczy tak,
aby ręka była nieco zgięta w łokciu (rys. 93).
Lewą rękę należy umieścić na prawym ciągu napędowym. Wjazd na
stopień polega na jednoczesnym wciągnięciu się prawą ręką za poręcz, pociągnięciu prawej obręczy napędowej i „wrzuceniu” biodrami lewego koła.
Podczas wjazdu najlepiej jest utrzymywać przednie i tylne koła na tej samej wysokości. Zarówno podniesienie przednich kółek, jak i ich obniżenie
względem kół tylnych grozi utratą równowagi (rys. 94).
Po wjechaniu na stopień należy wózek dociągnąć do następnego stopnia
i przesunąć prawą rękę po poręczy do góry, aby umożliwić sobie wjazd na
następny stopień (rys. 95). Najtrudniejsze podczas wjazdu po schodach jest
przejechanie ostatniego stopnia, ponieważ najczęściej poręcz kończy się kilkanaście centymetrów za stopniem i wciąganie się jest bardzo niewygodne.
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Rys. 93. Ustawienie wózka przed
wjazdem na schody

Rys. 94. Początek wjazdu na stopień

Zjazd może odbywać się przodem lub tyłem. Zjazd przodem jest trudniejszy i bardziej niebezpieczny. Zjeżdżać w ten sposób można ze schodów
o płaskich stopniach oraz takich, co do których jest pewność, że nie są śliskie. Zjazd przodem odbywa się w balansie, technika jest bardzo podobna
jak w przypadku zjazdu z wysokiego krawężnika (rys. 93), występuje jednak pewna różnica. Bezpośrednio po zjeździe należy się zatrzymać i dociągnąć wózek do krawędzi stopnia, pogłębiając nieco balans. Dopiero po
pewnym zatrzymaniu się można zjeżdżać z następnego stopnia. Bardzo niebezpieczny jest zjazd bez zatrzymania, można tak zjeżdżać z co najwyżej
3 stopni.
Zjazd tyłem jest stosunkowo łatwy (rys. 96). Do zjazdu wykorzystuje
się poręcz schodów. Istnieją dwie techniki:

Rys. 95. Zakończenie wjazdu na stopień

Rys. 96. Zjazd ze schodów tyłem
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• ręka od strony poręczy na poręczy druga na ciągu (jak na poniższym
rysunku),
• obydwie ręce na poręczy.
Obie techniki są równie dobre. Przed zjazdem należy ustawić wózek tak,
aby tylne koło znajdowało się około 5 cm od poręczy. Podczas zjazdu należy
zwracać bacznie uwagę na to, żeby oba tylne koła zjeżdżały jednocześnie
ze stopnia, ponieważ w przeciwnym wypadku wózek będzie odjeżdżał lub
zbliżał się do poręczy w miarę pokonywania kolejnych stopni.
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10. http:/wheelchairjunkie.com – forum osób niepełnosprawnych (opisy
wózków inwalidzkich).
11. www.edmond-wheelchair.com/ – sklep internetowy oferujący m.in. części
do wózków inwalidzkich.
12. www.cyklotur.com.pl – sklep internetowy oferujący akcesoria rowerowe.
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Internet strony producentów
1. www.sunrisemedical.com – strona ﬁrmy Sunrisemedical.
2. www.inwacare.com – strona ﬁrmy Inwacare (Küschall Design AG należy do
grupy Inwacare).
3. www.froglegsinc.com/ – ﬁrma produkująca energoabsorbcyjne widelce
przednich kółek samonastawnych.
4. www.wheelchairs.co.nz – strona ﬁrmy Melrose Kiwi Concept Chairs.
5. www.ottobock.de – strona ﬁrmy (Otto Bock Orthopedic Industry.
6. www.sunrisemedical.de – strona ﬁrmy Medical Sunrise.
7. www.spinergy.com – strona ﬁrmy Spinergy.

