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1. WSTĘP 
 

 Obecne regulacje w zakresie ochrony operatorów samojezdnych maszyn górniczych 

obligują producentów do wyposażania ich w konstrukcje chroniące przed skutkami uderzeń 

lub wywrócenia się maszyny . Normy te nie zapewniają jednak wystarczającego poziomu 

bezpieczeństwa. Przeprowadzane badania bezpieczeństwa operatorów ograniczają się do 

zastępowania ciała ludzkiego podczas analiz makietą DLV (Deflection – Limiting Volume) 

obrazującą jedynie szacowaną przestrzeń życiową operatora podczas pracy. Obligatoryjnie 

przeprowadzane testy bezpieczeństwa zakładają, że kabina zapewnia odpowiedni poziom 

ochrony, gdy przestrzeń makiety DLV nie zostanie naruszona podczas badania. Nie są 

natomiast wykonywane żadne analizy mające na celu określenie obciążeń działających na 

operatora podczas wypadku oraz powstających na ich skutek obrażeń. Pomijane są zagrożenia 

wynikające zarówno z czynnego środowiska panującego w kopalniach podziemnych jak 

i innych zjawisk występujących w górotworze wskutek tąpań, powodujących sytuacje 

wypadkowe tj. wypiętrzenie spągu [1]. Jednak przegląd wypadków, jakie dotychczas miały 

miejsce w kopalniach dowodzi, że zdarzają się sytuacje, podczas których określona 

w normach przestrzeń życiowa w konstrukcji chroniącej nie zostaje naruszona, a mimo to 

operator maszyny górniczej doznaje ciężkich, a nawet śmiertelnych obrażeń. 
 
 

2. ANALIZA WYPADKU Z UDZIAŁEM OPERATORA 
 

2.1. Opis wypadku 
 

 Omawiany wypadek zaistniał 09.02.2010 w kopalni KGHM Rudna. W wyniku 

wypiętrzenia spągu wywołanego tąpnięciem,  ładowarka została wyrzucona w górę z pewną 

prędkością, w wyniku czego doszło do zderzenia kabiny ze stropem, a w następnej 

kolejności, po zniszczeniu mocowania kabiny, maszyna uderzyła w strop. W wyniku 

zderzenia zostały odkształcone elementy konstrukcyjne maszyny w jej górnej części (wg 

norm – ugięcie dopuszczalne). W raporcie ujęto następujące urazy: śmiertelne obrażenia 

kręgosłupa szyjnego spowodowane jego przerwaniem, a co za tym idzie uszkodzeniem i 
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przerwaniem rdzenia kręgowego. Natomiast czaszka operatora została wgnieciona, a mózg 

uszkodzony, mimo posiadania przez niego na głowie obowiązkowego kasku. 

2.2. Analiza numeryczna 
 

Została wykonana analiza numeryczna opisanego wypadku, z wykorzystaniem 

couplingu, pozwalającego na połączenie programów LS-DYNA oraz Madymo [2]. 

Umożliwiło to umieszczenie manekina Multibody (MB) wewnątrz modelu numerycznego 

kabiny operatora, wykonanego przy wykorzystaniu metody elementów skończonych (MES). 

Zastąpienie makiety DLV podczas badań bezpieczeństwa nowoczesnymi, 

pełnowymiarowymi manekinami, pozwoliło na dokładniejszą ocenę obrażeń, jakich mogą 

doznać operatorzy wskutek różnych sytuacji wypadkowych. Analiza parametrów 

biomechanicznych podczas badań skutków zjawisk zachodzących w górotworze (tj. tąpania), 

wskazała zagrożenia oddziaływujące na operatorów w czynnym środowisku górotworu, 

a w dalszym stadium prac może przyczynić się do znacznej poprawy bezpieczeństwa 

w kopalniach podziemnych i udoskonalenia konstrukcji chroniących operatorów. 
 

a) 

 

b) 

 

Rys. 1. Model numeryczny kabiny wraz z manekinem (a) oraz manekin MB (b) 
 

3. KRYTERIA BIOMECHANICZNE 
 

 Kryteria biomechaniczne obrażeń, jakie zostały przyjęte do analizy, w celu oceny 

stopnia urazów, jakich doznał operator maszyny górniczej oraz ich limity są następujące: 

- HIC - kryterium uszkodzeń głowy (< 1 000), 

- siła pionowa mierzona w górnej części szyi (< 4 700 N), 

- siła pionowa mierzona w dolnej części kręgosłupa (< 9 185 N) [3]. 

 Analiza wypadku wykazała, iż wartości te zostały przekroczone wielokrotnie podczas 

opisywanej sytuacji. Autorka dąży jednak do zniwelowania skutków tego typu zdarzeń. 
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