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Wstęp
Autobusy szkolne wykorzystywane są 

w wielu krajach do przewozu dzieci przede 
wszystkim na terenach o małej gęstości 
zaludnienia. Jak każdy środek transportu, 
narażone są na kolizje z innymi uczestnika-
mi dróg. W ich wyniku dochodzi do uszko-
dzeń mienia, urazów osób uczestniczących 
w wypadku, a w skrajnym przypadku rów-
nież do śmierci. Ze statystyk dotyczących 
bezpieczeństwa wynika jednak, że podró-
żowanie autobusami do szkoły jest bez-
pieczniejsze niż innymi środkami transpor-
tu. Tym niemniej realizowane są prace nad 
zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa. 

O wielkości obrażeń pasażerów podczas 
wypadku decyduje kierunek uderzenia 
oraz ilość energii kinetycznej i sposób jej 
wytracania. Zgodnie z ustaleniami amery-
kańskich uczonych rodzaje kolizji z udzia-
łem autobusów szkolnych to:

 zderzenia czołowe – 83%, 
 uderzenia boczne z prawej strony – 10%,

 uderzenia boczne z lewej strony – 5%, 
 uderzenia tylne – niespełna 2%
 przewrócenia – poniżej 1%. 
W wyniku wypadków występują trzy 

główne przyczyny zagrożeń:
 pojazd uderza w inny obiekt ruchomy 
jednakowy pod względem masy i gaba-
rytów, mniejszy, większy lub nieruchomy,

 pasażerowie (zwłaszcza niezapięci pasa-
mi) uderzają w elementy wnętrza pojazdu,

 organy wewnętrzne ciała uderzają o sie-
bie, w ścianę klatki piersiowej lub w kon-
strukcję szkieletu.
W zderzeniach z obiektem ruchomym 

o mniejszej masie i gabarytach dynamika 
wypadku jest korzystniejsza dla autobusu 
tak pod względem wielkości sił zderzenio-
wych, jak i ich dystrybucji. W wypadkach 
zderzeń z ciężarówką lub pociągiem, jak 
i obiektem nieruchomym, obciążenia działa-
jące na uczestników sytuacji są dużo większe.

Uwzględniając przedstawione przesłanki, 
w niniejszym artykule omówiono zagroże-

nia występujące podczas podróży autobu-
sami szkolnymi oraz rozwiązania techniczne 
pozwalające na ich wyeliminowanie. W pre-
zentacji tych zagadnień uwzględniono obo-
wiązujące regulacje prawne.

Bezpieczeństwo konstrukcyjne 
Adekwatnie do rodzaju wypadku, jak 

i przyczyn zagrożeń, stosuje się odpowied-
nie środki w celu zmniejszenia obciążeń 
działających na pasażerów. Bezpieczeństwo 
konstrukcyjne kreuje się głównie poprzez 
zapewnienie odpowiednich wzmocnień 
części podłogowej, bocznej, jak i dachowej 
struktury nośnej autobusu (rys. 1). 

W zderzeniach czołowych i tylnych ty-
powych autobusów mankamentem jest 
brak stref zgniotu (poza typami A, B, C – 
w części przedniej), jak i wymagań w tym 
względzie co do energochłonności tych 
stref (rys. 2). Pewną zaletą w niektórych 
konstrukcjach jest możliwość przesunięcia 
nadwozia względem ramy o 0,3–0,4 m, co 
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W artykule omówiono podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa biernego autobusów szkolnych. Przedstawiono zarówno istniejące roz-
wiązania w tym zakresie, jak i problemy wymagające nowych rozwiązań.
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Rys. 1. Schemat struktury nośnej nadwozia autobusu: a) dach, b) ściany boczne, c) podłoga, 
d) całość

Rys. 2. Uszkodzenie przedniej części auto-
busu, bez strefy zgniotu (typ D wg klasyfi ka-
cji amerykańskiej)
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pozwala na zmniejszenie opóźnień dzia-
łających na pasażera, zwłaszcza podczas 
zderzeń czołowych.

Zderzenia boczne są mniej powszech-
ne, ale bardziej niebezpieczne. Dla zapew-
nienia bezpieczeństwa przy zderzeniach 
bocznych w autobusach szkolnych szcze-
gólny nacisk położony jest na wzmocnienie 
ścian bocznych. Wzmocnienia w postaci 
poziomych belek pod oknami (na wysoko-
ści barku), na poziomie podłogi oraz poni-
żej – w połączeniu z wyższym położeniem 
punktu R pasażerów – dają ochronę przy 
zderzeniach bocznych, zwłaszcza z mniej-
szymi pojazdami (rys. 3).

Odpowiednia konstrukcja części da-
chowej w postaci podłużnych belek wraz 
z konstrukcją ścian bocznych pozwala 
zachować jej integralność przy przewró-
ceniu się autobusu wraz z dopuszczalnym 
przemieszczeniem (zgodnie z wymogami 
testu  ECE R66). Należy zwrócić tu uwagę 
na stan techniczny nadwozia, który zależny 

jest nie tylko od czasu, ale i warunków eks-
ploatacji (rys. 4). Procesy korozyjne i zmę-
czeniowe mogą prowadzić do osłabienia 
profi li i połączeń struktury, co zagraża 
bezpieczeństwu.

Bezpieczeństwo wnętrza autobusu
Podstawowe założenie bezpieczeństwa 

części wewnętrznej autobusu szkolnego 
to tzw. „szufl adkowanie”. Jest to system 
pasywny, mający zapewnić bezpieczeń-
stwo pasażerów nawet bez konieczności 
zapinania pasów. Polega ono na utworze-
niu przedziału ze ścianami absorbującymi 
energię uderzenia pasażerów o elementy 
wnętrza pojazdu. Główne elementy tego 
przedziału to siedzenia o odpowiedniej 
wysokości i szerokości oraz odpowiednia 
odległość między nimi oraz homologo-
wany system mocowań (rys. 5). Siedzenia 
wypełnione są materiałem pochłaniają-
cym energię. Stalowa konstrukcja siedzeń 
pozwala ich oparciom pochylać się do 

przodu i do tyłu, absorbując jednocześnie 
energię (rys. 6).

Krzywa na rys. 6 opisuje odkształce-
nia oparcia, identyfi kowane za pomocą 
przemieszczenia w poziomie górnego 
mocowania pasa mierzonego od napięcia 
wstępnego 44 N. Przebieg siła – odkształ-
cenie oparcia siedzenia powinno zawierać 
się wewnątrz niezakreskowanego pola. Jak 
wynika z wykresu, maksymalne odkształ-
cenie oparcia siedzenia nie powinno prze-
kroczyć 356 mm. Oparcia siedzeń powin-
ny mieć zatem odpowiednią sztywność 
przy obrocie względem punktu podparcia 
w celu zapewnienia pochłaniania energii. 

Stosowanie pasów zintegrowanych 
z fotelami (rys. 7) może wymagać sztyw-
niejszych oparć. Przemieszczenie oparcia 
wynikające z działania na zintegrowany 
z siedzeniem trzypunktowy pas siły bez-
władności pasażera powoduje zagroże-
nie dla przestrzeni ochronnej wynikającej 
z „szufl adkowania”. Pewnym rozwiązaniem 
jest zastosowanie oparć z podwójną ramą 
(rys. 8). Odpowiednio dobrane parametry 
sztywności w tym rozwiązaniu zapewnia 

Rys. 3. Wzmocnienia ściany bocznej

Rys. 4. Przewrócenie autobusu: a) test, b) po teście autobusu nowego, c) po teście autobusu z osłabioną strukturą
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Rys. 5. Podstawowe wymiary przedziału 
– „szufl adkowanie”
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uzyskanie właściwej wielkości przestrzeni 
ochronnej. 

„Szufl adkowanie” nie chroni przy gwał-
townych manewrach, zderzeniach bocz-
nych z pojazdami o większej masie, jak 
i przy przewróceniu się autobusu, ponie-
waż pasażerowie wyrzucani są poza obszar 
przedziału ochronnego. Dlatego oprócz 
„szufl adkowania” należałoby zastosować 
pasy dwupunktowe biodrowe lub trzy-
punktowe. Jednak występują tutaj pewne 
problemy natury ekonomicznej, związane 
z kosztami instalacji pasów, jak i ze spad-
kiem zdolności przewozowej (ocenia się, 
że zastosowanie pasów trzypunktowych 
powoduje spadek zdolności przewozowej 
o 17%). Pewną wadą stosowania pasów 
jest zwiększenie czasu potrzebnego do 
oswobodzenia się w przypadku pożaru, 
znalezienia się autobusu w wodzie czy ko-
nieczności przemieszczania się na przód 
czy tył pojazdu. Ponadto wymagany jest 
nadzór stosowania pasów przez wszystkich 
pasażerów, żeby pasażerowie niezapięci 
nie oddziaływali jako usamodzielniona 
masa na pasażerów zapiętych, zwiększając 
ryzyko ich obrażeń podczas wypadku. Pasy 
poza tym przy niewłaściwym zastosowaniu 
mogą stanowić źródło dodatkowych obra-
żeń. Np. pasy biodrowe działają jak punkt 
podparcia, względem którego obraca się 
ciało, wywołując znaczną siłę skierowaną 
w kierunku kręgów w lędźwiowym odcin-
ku kręgosłupa (rys. 9).

Poruszające się do przodu głowa 
i klatka piersiowa uderzają o napotkane 
elementy. W tym wypadku istotne są do-
datkowe czynniki: odpowiednio wysokie 

oparcie siedzenia, brak ostrych krawędzi 
czy występów. Wszystkie wystające ele-
menty powinny być wyłożone materia-
łem pochłaniającym energię uderzenia 
(może być to np. półsztywno formowany 
poliuretan o gęstości 300 kg/m3). Istotna 
jest regulacja pasów biodrowych, które 
powinny obejmować miednicę, a nie całą 
jamę brzuszną. W przeciwnym wypadku 
może prowadzić to do urazów w obrę-
bie jamy brzusznej i złamań kręgosłupa 
w odcinku lędźwiowym. Kinematyka ru-
chu jednego pasażera zależy od rodzaju 
wypadku (rys. 10).

Pasy powinny obejmować silne struk-
tury kostne w obrębie miednicy i klatki 
piersiowej oraz umożliwiać zmniejszenie 
prędkości pasażerów podczas wypadku. 
Aby spełnić te wymagania, istotne jest 
właściwe mocowanie pasów (szczegól-
nie w przypadku pasów trójpunktowych) 
wraz z ewentualną możliwością ich regu-
lacji (rys. 11). Trzypunktowe pasy dla dzieci 
poniżej 12  lat wymagają szczegółowych 
adaptacji (rys. 12). Zbyt wysoki punkt mo-
cowania może wywołać między innymi 
obrażenia szyi i gardła, ponieważ pas pier-
siowy musi obejmować struktury kostne 
ciała nie na szyi, ale na barku. Uczeń może 
także wysunąć się z pasów i siedzenia, 
gdyż istnieje tendencja do przesuwania się 
ciała ku dołowi podczas zderzenia. Ogól-
nie uważa się, że pasy zmniejszają ryzyko 
kontaktu z wnętrzem pojazdu, sprawiają, 
że dystrybucja sił zderzenia występuje na 
najsilniejsze części ciała ludzkiego, zapo-
biegają wyrzuceniu z pojazdu i zderze-
niom między pasażerami.
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Rys. 6. Dopuszczalne zależności między siłą 
działającą na oparcie siedzenia a jego prze-
mieszczeniem w górnym punkcie mocowa-
nia pasa

Rys. 8. Przemieszczenie pasażerów podczas zderzenia przedniego: a) zapiętego trzypunktowymi pasami z przodu i niezapiętego pasami 
z tyłu (oparcia siedzeń z podwójna ramą), b) zapiętego trzypunktowymi pasami z przodu i niezapiętego pasami z tyłu (oparcia siedzeń 
bez podwójnej ramy)

Rys. 7. Pasy zintegrowane z siedzeniami

       a) b) 
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Podsumowanie
Ze statystyk wynika, że dzieci podczas 

podróży do szkół autobusami szkolnymi 
doznają różnego rodzaju urazów. Prace 
nad bezpieczeństwem konstrukcyjnym – 
zwłaszcza wewnętrznym, ale też związanym 
z środkami ochrony indywidualnej – po-
zwalają ograniczyć urazowość. Stosowanie 
„szufl adkowania” umożliwia zmniejszenie 
urazowości w pewnych sytuacjach drogo-
wych. Wspomaganie „szufl adkowania” pa-
sami biodrowymi lub trzypunktowymi nie 
zawsze pozwala zwiększyć ochronę. Wynika 
to z obciążenia pasami mniej rozwiniętego 
układu kostnego dzieci, jak i nie zawsze do-
stosowanymi pasami do wzrostu dziecka. 
Badania w tym zakresie powinny zmierzać 

w kierunku analizy urazowości na podsta-
wie dokumentacji medycznej, skorelowanej 
z analizą rzeczywistych wypadków, z ewen-
tualnymi badaniami laboratoryjnymi i przy 
uwzględnieniu rozwoju fi zycznego dzieci. 
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Rys. 11. Zakresy mocowań pasa trójpunktowego

Rys. 9. Kinematyka ruchu pasażera zapiętego: a) pasem biodrowym, b) pasem 
trójpunktowym

Rys. 10. Kinematyka ruchu pasażera zapiętego pasem biodrowym podczas przewracania 
się autobusu

Some aspects of passive safety of school bus 

The article discusses an outline approach to the passive safety of school bus taking into ac-
count  the structural safety of the internal – called compartmentalization. Also shows the advan-
tages and disadvantages of the use of safety belts.

Keywords: passive safety of school bus, safety belts.
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Rys. 12. Trójpunktowy pas z możliwością re-
gulacji górnego punktu mocowania


