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Analiza stref wygody i zasięgu operatora maszyny 
wykonywana jest na podstawie norm:
PN-EN ISO 6682 – „Maszyny do robót ziemnych. Strefy 
wygody i zasięgu w odniesieniu do elementów 
sterowniczych”
PN-ISO 5353:1998 „Maszyny do robót ziemnych, ciągniki 
i maszyny rolnicze i leśne. Punkt bazowy siedziska” 

Moduł zagrożeń biomechanicznych – widoczność ze 
stanowiska operatora maszyny
Analiza widoczności operatora maszyny wykonywana 
jest na podstawie norm:
PN-G-59002:1994 „Samojezdne maszyny górnicze. 
Widoczność ze stanowiska pracy operatora. Wymagania 
i badania”
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 Widok 3D stref, a – wygody, b – zasięgu

a)

b)
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Badanie stref zasięgu: a) stan początkowy, b) naniesiony model 3D stref wygody, c) efekt operacji na bryłach
Badanie stref wygody: a) stan początkowy, b) naniesiony model 3D stref wygody, c) efekt operacji na bryłach 
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P

P P

L = 12 m

Płaszczyzna wzdłużnej

symetrii podwozia

Poziom patrzenia

P

L = 12 m

Sektory zasłonięcia widoczności
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a)

Ocena ergonomiczna kabiny operatora lokomotywy spągowej; a) model stref wygody i zasięgu, 
 b) zasięg stref wygody w kabinie operatora.

b)



  

11

Dziękuję za uwagę

  


