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Streszczenie. Autorzy pracy, po przeanalizowaniu statystyk wypadkowych w górnictwie 

podziemnym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, uznali, iż obecne normy dotyczące 
bezpiecze stwa operatorów maszyn, nie zapewniają im dostatecznej ochrony. Regulacje te 

nie uwzględniają obraże , jakich może doznawać operator maszyny podczas sytuacji 

wypadkowych, a także wielu zjawisk dynamicznych, które mogą do wypadków doprowadzać. 

Podjęto próbę symulacji numerycznej tych zdarze . Autorzy postanowili odejść od 
standardowego podejścia do bada  bezpiecze stwa operatorów opisywanego w normach 

i wprowadzić do analiz pełnowymiarowy model człowieka. W tym celu należało dobrać 
odpowiedni model numeryczny operatora, którego konstrukcja umożliwi zebranie wszystkich 
potrzebnych danych dla specyficznych obciąże  dynamicznych, powstających wskutek 
wstrząsów górotworu wewnątrz kopalni. Do porównania wyselekcjonowane zostały 
odpowiedniki numeryczne trzech manekinów, wykorzystywanych w testach bezpiecze stwa 
pojazdów samochodowych i transportu drogowego – Hybrid II oraz Hybrid III, a także 
statków powietrznych – Hybrid III FAA (Federal Aviation Administration). Biorąc pod 
uwagę typowe gabaryty oraz płeć operatorów samojezdnych maszyn przeznaczonych do prac 

w górnictwie podziemnym, porównywano 50-centylowe (wzrost około 175 cm, masa 78 kg) 

manekiny męskie. Na potrzeby opisywanej analizy porównawczej, przygotowany został 
uproszczony model fotela wraz z elementami kabiny, z którymi ciało operatora może mieć 
kontakt podczas zdarzenia. Model ten został opracowany w oparciu o powierzchnie idealnie 
sztywne, by możliwe było porównanie wyników pomiędzy różnymi modelami ciała 
człowieka, bez konieczności analizowania dodatkowych zmiennych. Manekiny zostały 
dodatkowo opięte biodrowym pasem bezpiecze stwa, który powinien być stosowany przez 
każdego operatora przez cały czas pracy. Pasy zostały zamodelowane za pomocą Metody 

Elementów Sko czonych (MES). Do analizy wykorzystane zostało oprogramowanie 
MADYMO, bazujące na metodzie MultiBody (MB), dysponujące bazą zwalidowanych 

manekinów numerycznych. Obciążenia, jakie przyłożono do opracowanego modelu, w celu 

zasymulowania sytuacji wypadkowych, dobrane zostały w większości na podstawie literatury, 
ponieważ nie były one do tej pory mierzone w warunkach rzeczywistych. 
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