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Wstęp 
W literaturze fachowej dotyczącej poduszek powietrznych 

poruszane są zazwyczaj kwestie związane ze szczegółami 
budowy elementów składowych układu poduszki powietrznej. 
Dużą trudność nastręcza ustalanie kiedy i w jakich warunkach 
powinny zadziałać dane elementy układu. Nawet w literaturze 
serwisowej dotyczącej naprawy i obsługi poduszek 
powietrznych pobieżnie porusza się temat związany z funkcjami 
zaimplementowanymi w sterowniku. Powyższe podejście można 
wytłumaczyć tym, iż z założenia warsztaty naprawcze powinny 
przywrócić działanie układu do stanu pierwotnego. Natomiast 
znajomość algorytmu działania jest w większości przypadków 
niepotrzebna podczas samej naprawy. 

Zwykłemu użytkownikowi pojazdu wiedza na temat sposobu 
działania układu jest raczej zbędna w codziennej eksploatacji. 
Powinien on tylko znać podstawowe zasady pozwalające 
bezpiecznie kierować pojazdem wyposażonym w przedmiotowy 
układ bezpieczeństwa biernego. Jedynie eksperci i biegli sądowi 
będą zainteresowani poznaniem algorytmów zapisanych 
w sterowniku. Znajomość zapisanych funkcji w układu poduszki 
gazowej może być niezbędna do ustalenia przebiegu zdarzenia 
drogowego i wyjaśnieniu kwestii spornych mogących powstać 
w trakcie wypadku drogowego. 

 
1. Warunki funkcjonowania układu poduszek 

powietrznych 
Aktywacja sytemu następuje bezpośrednio po włączeniu 

odpowiedniej pozycji w stacyjce. Zazwyczaj jest to włączenie 
zapłonu określane jako normalne położenie kluczyka w czasie 
jazdy. Rzadziej w pozycji zasilanie akcesoriów, w której układ 
elektryczny silnika zostaje odłączony (rozwiązanie stosowane 
np. w niektórych modelach pojazdów marki Mercedes-Benz). 
W czasie aktywacja systemu zapala się kontrolka na czas  
ok. 6-8 sekund. W przypadku nie wykrycia awarii układu 
kontrolka gaśnie. Układ poduszki bezpieczeństwa powinny 
zadziałać w trakcie ruchu lub postoju pojazdu po przekroczeniu 
zaprogramowanego progu opóźnienia. W tym miejscu należy 
wspomnieć, iż w większości schematów ukazujących strukturę 
systemu poduszek gazowych zupełnie pomijany jest czujnik/ 
sygnał prędkości pojazdu. W związku z czym przy 
rozpatrywaniu czy układ powinien zadziałać powinno brać się 
pod uwagę jedynie opóźnienia działające na pojazd. 

Dodatkowym warunkiem zaprogramowanym w sterowniku 
poduszki może być układ rozpoznawania zajęcia siedziska. 
Zapobiega on powstawaniu niepotrzebnej aktywacji poduszki 
w przypadku nieobecności pasażera i w konsekwencji ogranicza 
niepotrzebny wzrost ciśnienie wewnątrz pojazdu w przypadku 
wybuchu poduszek. Zazwyczaj funkcja ta realizowana jest przy 
pomocy dwóch folii. Pierwsza wykonana z elektrycznie 
przewodzącego polimeru, a druga pokryta elektrodami 
dodatnimi i ujemnymi. Przy braku nacisku ewentualnie przy 
niewielkim nacisku (np. wyniku położenia torebki) układ 
sterownika wykrywa dużą rezystancję interpretując siedzenie 
jako wolne. Przy małej rezystancji sterownik rozpoznaje, 
że siedzisko fotela jest zajęte przez pasażera. Dodatkowo 
w sterowniku zaimplementowana funkcja zwłoki czasowej, która 
po włączeniu stacyjki interpretuje, że fotel jest zawsze zajęty 
natomiast ewentualna zmiana wykrywana jest po 20 sekundach. 
W przypadku rozpoznania przez układu awarii lub stanu 
niezdefiniowanego sterownik natychmiast interpretuje taką 
sytuację jako siedzisko zajęte [4]. Z powyższego opisu funkcji 
wynika, iż priorytetem jest uznanie, że fotel jest zajęty i należy 
chronić pasażera. 

Przewidziano również możliwość całkowitej dezaktywacji 
poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera np. 
w przypadku chęci przewożenia z przodu fotelika dla dziecka. 
Realizowane jest to zazwyczaj za pomocą przełącznika na 
kluczyk umiejscowionego w przestrzeni pasażerskiej lub 
dezaktywacją za pomocą testera. Dodatkowo w niektórych 
rozwiązaniach w celu całkowitej dezaktywacji oprócz 
programowego wyłączenia przewidywano wypięcie poduszki, 
a w jej miejsce wpinano specjalnie do tego przewidziany 
opornik. W niektórych markach stosuje się układy rozpoznające 
obecność zamontowania fotelika do przewożenia dzieci. Antena 
zamontowana w fotelu wykrywa obecność transpondera 
umieszczonego w foteliku i dezaktywuje poduszkę powietrzną. 

Automatyczne i manualne funkcje dezaktywujące poduszkę 
gazową pasażera nie wyłączają działania napinaczy pasa 
bezpieczeństwa oraz bocznych poduszek. W dalszym ciągu 
ewentualny pasażer o niskim wzroście lub używający fotelika 
dziecięcego jest chroniony przed skutkami wypadku, ale tylko 
z pominięciem przedniej poduszki [3]. 

Napinacze pasów zostały wprowadzone do trzypunktowych 
biodrowo-ramiennych pasów bezpieczeństwa w celu dociśnięcia 
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kierowcy lub pasażera do fotela w trakcie zdarzenia drogowego. 
Powyższa funkcja realizowana jest zazwyczaj poprzez 
odciągnięcie zapięcia pasa do tyłu ewentualnie wyniku zwijania 
szpuli pasa wyniku obrotu koła zębatego napędzanego kulami 
wprowadzonymi w ruch przez ładunek pirotechniczny [2]. 

Wszystkie napinacze zainstalowane w pojeździe zadziałają 
w przypadku przekroczenia pierwszego progu zadziałania 
układu poduszki bezpieczeństwa w trakcie uderzenia od przodu 
o odchyleniu maksymalnie do ok. 300 w prawo lub lewo od 
podłużnej osi pojazdu. Również przy uderzeniu od tyłu pojazdu 
o odchyleniu maksymalnie do ok. 300 w prawo lub lewo od 
podłużnej osi pojazdu zadziałają napinacze pasów 
bezpieczeństwa. W przypadku uderzenia bocznego w pojeździe 
wyposażonym w boczne poduszki lub w boczne poduszki 
i kurtyny powietrzne zazwyczaj nastąpi jedynie aktywacja jednej 
z kombinacji powyższych elementów składowych od strony 
od której wystąpiło zdarzenie. Jedynym znanym autorowi 
wyjątkiem jest tutaj Kia Soul w której następuje aktywacja z obu 
stron [7].  

 
Rys. 1. Zależność aktywacji danego elementu układu poduszki 
gazowej od kierunku działania opóźnienia [6]. 

 
W trakcie uderzenia bocznego w ochronie pasażerów biorą 

udziału również napinacze pasów bezpieczeństwa [5]. 
W przypadku zdarzenia nazywanego często dachowaniem 
polegającego na obtaczaniu pojazdu wokół wzdłużnej osi 

pojazdu lub przewróceniu na dach może dojść do aktywacji 
napinaczy pasów bezpieczeństwa. Z zasady nie dochodzi do 
uruchomienia poduszek powietrznych, chyba że zostanie 
rozpoznane działanie przyspieszenia poprzecznego [3]. 
W niektórych rozwiązaniach jednak w trakcie dachowania 
przewidziane jest uruchomienie kurtyn powietrznych [5]. 
Spowodowane jest to prawdopodobnie chęcią ochrony głowy 
pasażerów w pojazdach o mniejszych wymiarach. 

Dodatkowymi funkcjami uruchamianymi w razie potrzeby 
podczas kolizji jest otwieranie centralnego zamka, włączanie 
oświetlenie wnętrza i świateł awaryjnych oraz wyłączanie 
elektrycznej pompy paliwa. Oczywiście po wyłączeniu 
i włączeniu stacyjki możliwe jest ponowne uruchomieni silnika 
[1]. W nowszych rozwiązaniach stosuje się jednorazowe 
pirotechniczny wyłączniki zasilania alternatora i rozrusznika 
 
2. Podsumowanie 

Analizując działanie sterownika poduszki powietrznej 
dochodzimy do wniosku, że wiele funkcji jest wspólnych, ale 
istnieją wyjątki uzależnione od budowy pojazdu oraz założeń 
zwiększających bezpieczeństwo. Analizując przebieg kolizji 
istniej możliwość oceny czy dany element składowy układu mógł 
uczestniczyć w zdarzeniu drogowym. 
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Abstract 

 
The article presents the criteria for mobilizing the belt pretensioners and airbags. Shown assumptions based on the description of the 

emergency predict how the SRS (additional system to prevent the effects of accidents) should react on a traffic incident data. These are only the 
basic assumptions stored in the controller, but necessary for understanding the operation of the airbag system controller.  
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