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Streszczenie. W artykule przedstawiono modelowanie zagrożeń mechanicznych z użyciem techniki 
rzeczywistości wirtualnej. Przedstawiono stosowanie modeli sytuacji zagrożeń do symulacji wypad-
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1. Wprowadzenie

Zagrożenia mechaniczne w magazynach wysokiego składowania wynikają głównie  
z czynności wykonywanych przez operatorów wózków jezdniowych podczas pracy,  
a mianowicie załadunku, wyładunku, przeładunku, przemieszczania ładunków, 
sposobu składowania materiałów. 

Modelowanie zagrożeń mechanicznych z wykorzystaniem techniki rze-
czywistości wirtualnej umożliwia w bardzo realistyczny i jak najbardziej rze-
czywisty sposób odzwierciedlać stanowiska pracy operatorów wózków wraz 
z otoczeniem. Tego typu modelowanie miejsc pracy pozwala operatorom wóz-
ków poznawać również sytuacje zagrożenia powodujące powstawanie wypad-
ków, które wynikają głównie z realizacji ruchu maszyny, niewłaściwego za-
chowania operatorów podczas przemieszczania ładunków i jazdy po drogach 
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komunikacyjnych oraz omijania innych użytkowników dróg poruszających się  
w danym układzie przestrzennym.

Zanurzenie użytkownika w rzeczywistości wirtualnej i jego interaktywne 
uczestniczenie w procesie pracy pozwala na identyfikację źródeł zagrożeń mecha-
nicznych, sytuacji zagrożeń prowadzących do powstania potencjalnego zagrożenia 
mogącego prowadzić do wypadku jest więc ważnym narzędziem w profilaktyce
wypadkowej.

2. Modelowanie zagrożeń mechanicznych na podstawie 
rzeczywistych wydarzeń wypadkowych

Budowę modułu zagrożeń mechanicznych występujących w magazynach wy-
sokiego składowania, z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej, rozpoczęto od 
opracowania scenariusza wydarzeń wypadkowych w układzie człowiek — urządze-
nie transportowe — otoczenie. Na rysunku 1 przedstawiono strukturę scenariusza 
wydarzeń wypadkowych będących ze sobą we wzajemnej korelacji.

Rys. 1. Struktura scenariusza wydarzeń wypadkowych na potrzeby modelowania zagrożeń mecha-
nicznych
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W scenariuszu „wątek pracy” opisano czynności, jakie operator powinien wykonać,  
aby zrealizować postawione przed nim zadanie podczas interaktywnego procesu pracy,  
tj.: przetransportowanie dowolnie wybranego i pobranego ładunku (palety) umiesz-
czonego na regale wysokiego składowania w hali magazynowej do strefy załadowczej 
znajdującej się na zewnątrz budynku. Wyróżniono następujące czynności operatora 
związane z:

— zajęciem miejsca w kabinie,
— uruchamianiem wózka,
— przygotowaniem się do jazdy wózka (zapięcie pasów, zaświecenie światła, 

podniesienie wideł),
— ruszaniem i podjechaniem pod regał wysokiego składowania (rys. 2a),
— wybraniem i pobraniem dowolnego ładunku z gniazda regału,
— jazdą z ładunkiem po hali produkcyjnej i magazynowej (przejazd przez 

bramy, pomiędzy stanowiskami pracy (rys. 2b) i regałami wysokiego 
składowania),

— poruszaniem się na zewnątrz hali magazynowej (rys. 2c),
— załadowaniem ładunku na samochód ciężarowy będący w strefie załadunku

(rys. 2d).

Rys. 2. Widok zamodelowanego środowiska otaczającego operatora wirtualnego wózka wraz z jego 
wykonywanymi czynnościami: a) podjechanie pod regał wysokiego składowania; b) przejazd z ła-
dunkiem po hali produkcyjnej; c) poruszanie się na zewnątrz budynku; d) załadunek samochodu 

ciężarowego
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Natomiast w scenariuszu „wątek otoczenia” opisano wnętrza budynku środowi-
ska wirtualnego (rys. 3) funkcjonującego w zbudowanym module do modelowania 
zagrożeń mechanicznych zaimplementowanego do aplikacji symulatora wózka 
jezdniowego. Opisano elementy wykonania hali magazynowej i produkcyjnej 
wyposażonej w ściany [2], podłogi [1], okna, zachowując odpowiednie wymiary 
i barwy zbliżone do rzeczywistych warunków. Ponadto zawarto informacje o roz-
mieszczeniu na hali stanowisk pracy (prasy [5], ślusarzy [7], suwnic [8]) oraz regałów 
wysokiego składowania [3 i 4] i miejsc składowania półfabrykatów przenoszonych 
przez suwnicę (oznaczonych literami A, B, C, D). Pomiędzy modelami stanowisk 
pracy i regałów namalowano żółte linie wyznaczające drogi komunikacyjne [6] dla 
ruchu pieszego i transportu kołowego.

Rys. 3. Widok ogólny zamodelowanego środowiska wirtualnego — zdjęcie z lewej strony; stanowisko 
pracy ślusarza i droga komunikacyjna — zdjęcie z prawej strony

3. Zastosowane narzędzia do modelowania w technice VR

Opisane scenariusze wydarzeń wypadkowych odwzorowano i zamieniono  
na komputerowe modele 3D. Modele maszyn stacjonarnych oraz mobilnych wykonano  
w edytorze AutoCAD, a model człowieka w oprogramowaniu MAYA. Odzwiercie-
dlone zostały najważniejsze elementy maszyn, urządzeń, itp., a następnie modele  
te wyeksportowano do środowiska rzeczywistości wirtualnej i nadano im odpo-
wiednie tekstury.
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Tak zbudowany moduł zagrożeń mechanicznych zaimplementowano do apli-
kacji symulatora wózka jezdniowego pozwalającego na prowadzenie interaktywnej 
symulacji zagrożeń mechanicznych w środowisku „zanurzeniowej” rzeczywi-
stości wirtualnej. W scenariuszu „zagrożeń mechanicznych” opisano sytuacje 
zagrożeń i zagrożenia powodujące powstawanie wypadków, jakie mogą powstać 
w trakcie procesu pracy w magazynach wysokiego składowania z wykorzysta-
niem wózka jezdniowego. Natomiast w scenariuszu „wątek dźwiękowy” opisano, 
a zarazem przypisano sygnały dźwiękowe i dźwięki rzeczywistego otoczenia do 
elementów wyposażenia środowiska wirtualnego (wózek jezdniowy, stanowisko 
ślusarza, prasa itp.). Wyszczególniono miejsca słyszalności dźwięków o odpo-
wiedniej tonacji i sile brzmienia. Ponadto opracowano i nagrano dwa instruk-
taże wygłaszane przez narratora w trakcie prowadzenia symulacji. Instruktaże  
te zaimplementowano do aplikacji. 

Opracowany moduł zagrożeń mechanicznych zapisano w pliku o nazwie „sce-
nario2.scn” i włączono do kodu źródłowego (rys. 4) aplikacji symulatora wózka 
jezdniowego.

Rys. 4. Widok okna do wprowadzania parametrów w kodzie źródłowym

Ważnym etapem w realizacji zadania było zdefiniowanie siatki współrzędnych
XYZ systemu śledzenia „Ascension SpeacePad”, obejmującej całą kabinę operatora 
wózka jezdniowego. Następnie zsynchronizowano urządzenia zewnętrzne (tj.: info-
hełm, inforękawice, dźwignie obsługi wideł, pedał gazu i hamulca itp.) znajdujące się 
na wyposażeniu symulatora wózka jezdniowego z elementami sterowniczymi wózka  
w środowisku wirtualnym. 
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Przeprowadzona kalibracja i synchronizacja rzeczywistych elementów sterowni-
czych symulatora i tych znajdujących się w środowisku wirtualnym pozwala na wizualne  
i werbalne odczuwanie przez operatora wszystkiego, co dzieje się wokół niego.

4. Wykorzystanie modułu zagrożeń mechanicznych do symulacji 
wybranych wydarzeń wypadkowych

Zbudowany moduł zagrożeń mechanicznych powodujących powstawanie 
wypadków uwzględnia wykonywanie przez operatorów standardowych czyn-
ności związanych z jazdą wózkiem jezdniowym po hali produkcyjnej lub ma-
gazynowej, pobieraniem ładunków (palet) znajdujących się na regale, prze-
mieszczaniem ładunków do strefy załadowczej znajdującej się na zewnątrz 
budynku itp. Praca wykonywana wózkiem jezdniowym podczas przemieszczania 
ładunków z miejsca na miejsce, a także załadunek i wyładunek może prowa-
dzić do nieoczekiwanych sytuacji zagrożeń prowadzących do powstania urazu  
u operatora lub osób postronnych znajdujących się w pobliżu wózka. Może również 
prowadzić do zniszczenia przewożonego ładunku poprzez napotkanie na swojej dro-
dze przeszkody w postaci palet i innych ładunków, a także innych operatorów wóz-
ków. Istotne jest zatem, aby pokazać operatorom wózków i innym osobom szkolonym 
sytuacje, zagrożenia mechaniczne mogące prowadzić do powstania szkody lub urazu,  
a w konsekwencji do wypadku. Tego typu pokaz wpływa na świadomość i wyobraź-
nię operatorów, którzy wykonują swoje czynności wbrew wszelkim procedurom 
(np.: szybka jazda, niezwracanie uwagi na innych użytkowników dróg w zakładach, 
brawura). 

Podczas przejazdu, po wybranej przez siebie drodze komunikacyjnej w hali 
magazynowej lub produkcyjnej, operator może realizować różne sytuacje wystę-
pujące podczas użytkowania tych maszyn, doprowadzając do powstania zagrożeń 
mechanicznych.
Poniżej przedstawiono przykładowe opisy wybranych wydarzeń, np.:
1. Zagrożenie mechaniczne — zgubienie ładunku podczas brawurowej jazdy lub 

nieprzestrzeganie przepisów.
Zagrożenie występuje na przykład wtedy, gdy operator wózka jeździ na pamięć 
po hali produkcyjnej lub magazynowej, nie stosuje się do przepisów (nie za-
uważa oznakowania ciągów komunikacyjnych i znaków), jeździ zbyt szybko 
po hali itp. Podczas interaktywnego procesu pracy na symulatorze wózka 
jezdniowego operator wózka przemieszcza się więc z pobranym ładunkiem do 
strefy załadowczej znajdującej się na zewnątrz hali magazynowej. W trakcie 
pokonywania trasy przejeżdża przez bramy przejazdowe, porusza się pomiędzy 
regałami i stanowiskami pracy oraz porusza się po pochylniach. Przy wyjeździe 
na zewnątrz hali magazynowej nie spostrzega znaków informujących o tym, że 
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wyjazd jest pochyły i zjeżdża. Operator wózka wyjechał przodem do pochylni 
(nie dostosował się do wymagań jazdy po pochylni), co spowodowało zgubienie 
ładunku, a w rezultacie jego zniszczenie.

2. Zagrożenie mechaniczne — strącenie pobieranego ładunku z regału.
Zagrożenie występuje na przykład wtedy, gdy operator wózka podjeżdża zbyt 
szybko pod regał wysokiego składowania, zahacza widłami o ładunek, źle 
podejmie ładunek, szybko rusza do tyłu z ładunkiem, ładunek zakleszcza się 
w gnieździe regału, itp. Podczas interaktywnego procesu pracy na symulato-
rze wózka jezdniowego operator powoli podjeżdża więc pod regał, wsuwając 
widły karetki wózka pod paletę, zatrzymuje wózek, zaciąga ręczny hamulec 
i podejmuje odpowiedni ładunek (rys. 5), uwzględniając następujące kryteria, 
takie jak odpowiedni ciężar, ustawienie ładunku na palecie i na regale, zabez-
pieczenie przed zsunięciem się z palety itp. Pobierane ładunki są ustawione  
na różnych wysokościach regału. Następnie unosi lekko widły do góry, podno-
sząc paletę z ładunkiem i wysuwa ją z gniazda, cofając wózek. Po odjechaniu 
od regału opuszcza widły z ładunkiem. Szybkość wykonywania czynności 
spowodowała, że operator nie zauważył, iż nie znajduje się wystarczająco da-
leko od regału i przy próbie opuszczania ładunku paleta zahaczyła o krawędź 
regału, co spowodowało upadek palety z wideł i rozbicie ładunku o posadzkę 
hali produkcyjnej. Operator w trakcie symulacji uczy się i utrwala sposoby 
bezpiecznego podejmowania ładunku, wkładania wideł karetki pod paletę 
znajdującą się na regale, zdejmowania ładunku. 

Rys. 5. Widok z infohełmu operatora podczas pobierania ładunku z regału

3. Zagrożenie potrąceniem poruszającego się pracownika po drodze transportowej 
lub kolizja z innym pojazdem będącym w ruchu.
Zagrożenie występuje na przykład wtedy, gdy operator wózka jeździ po hali 
produkcyjnej lub magazynowej zbyt szybko, nie dostosowuje prędkości jaz-
dy wózkiem do warunków lub wymagań panujących w hali, podejmie zbyt 
duży ładunek zasłaniający całe pole widzenia itp. Podczas interaktywnego 
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procesu pracy na symulatorze wózka jezdniowego operator wózka przemiesz-
cza się więc z pobranym ładunkiem do strefy załadowczej znajdującej się 
na zewnątrz hali. W trakcie pokonywania trasy przez halę produkcyjną lub 
magazynową mija pracowników poruszających się pieszo po drodze oraz 
inne środki jezdne (rys. 6). Operator wózka uczy się swobodnego poruszania  
po drogach komunikacyjnych, utrzymywania odpowiedniej prędkości jazdy 
po drogach wewnątrzzakładowych, manipulowania elementami sterowniczymi 
wózka, a w konsekwencji ma większą swobodę poruszania się wózkiem i zwraca 
uwagę na innych użytkowników dróg.

Rys. 6. Widok z infohełmu operatora podczas omijania innego uczestnika drogi komunikacyjnej 
— zdjęcie z lewej poruszającego się wózkiem jezdniowym, z prawej strony poruszającego się pieszo

4. Zagrożenie uderzeniem w przeszkody znajdujące się na drodze przejazdu.
Zagrożenie występuje na przykład wtedy, gdy operator wózka podejmie zbyt 
duży ładunek zasłaniający całe jego pole widzenia, zbyt szybko jedzie (nie-
dostosowanie się do wymagań jazdy po drogach komunikacyjnych), nie jest 
skoncentrowany podczas przejazdu po drodze komunikacyjnej itp. Podczas 
interaktywnego procesu pracy na symulatorze wózka jezdniowego operator 
wózka przemieszcza się więc z pobranym ładunkiem do strefy załadowczej 
znajdującej się na zewnątrz budynku. W trakcie pokonywania trasy przez halę 
produkcyjną lub magazynową przejeżdża z ładunkiem pomiędzy stanowiskami 
pracy, regałami oraz przeszkodami znajdującymi się na drodze (rys. 7). Opera-
tor w trakcie symulacji uczy się i utrwala sposoby bezpiecznego przejazdu po 
drogach komunikacyjnych, zachowania odpowiedniej prędkości, koncentracji 
na wykonywanej pracy.

W sytuacji tej zastosowano funkcję dynamicznego rozmieszczania palet na dro-
dze przejazdu wózka, co pozwala na losowe rozmieszczanie przeszkód i poruszają-
cych się pracowników magazynu po każdym nowym uruchomieniu aplikacji. Losowe 
rozmieszczenie na drodze tych obiektów pozwala na skupienie i zdyscyplinowanie 
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operatorów podczas transportu ładunku, zwłaszcza w zakresie ostrożności i uwagi  
na drodze. 

5. Podsumowanie

Zaimplementowany moduł zagrożeń mechanicznych do aplikacji symulatora 
wózka jezdniowego umożliwia prowadzenie interaktywnej symulacji i wizualizacji 
zagrożeń mechanicznych występujących w magazynach wysokiego składowania, 
a zarazem jest ważnym kierunkiem w prewencji i ograniczaniu tych zagrożeń. 
Dzięki temu można wpływać na zmniejszenie ryzyka wynikającego ze złożonych 
sytuacji zagrożeń występujących podczas pracy, a rejestrowane przez system czas 
i błędy popełnione przez operatora podczas przejazdu pozwalają na analizowanie 
zachowań operatorów podczas wykonywania standardowych czynności. Pozwala 
również na szkolenie kandydatów na operatorów wózków jezdniowych poprzez 
doskonalenie ich umiejętności obsługi i kształtowanie zachowań probezpiecznych 
zmniejszających prawdopodobieństwo popełniania błędów podczas użytkowania 
wózków. Ponadto jest doskonałym narzędziem do ponownego przeszkolenia tych 
operatorów, którzy spowodowali wypadek, ułatwia im rozładowanie stresu powy-
padkowego i szybszy powrót do wykonywanego zawodu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić można, że wykorzystanie techniki 
„zanurzeniowej” rzeczywistości wirtualnej zastępującej tradycyjne analizy stało się 
normalnością nie budzącą wątpliwości, chociaż dla Polaków ciągle zbyt drogą.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 

Rys. 7. Widok z infohełmu operatora podczas omijania przeszkody zaistniałej na drodze
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