
Techniki symulacji w szkoleniu praktycz-
nym operatorów maszyn budowlanych 
 
Dynamiczne symulatory koparki i ładowarki jednona-
czyniowej jako stanowiska szkolenia praktycznego ope-
ratorów maszyn budowlanych  
 

Doświadczalny Ośrodek Szkolenia Opera-
torów Maszyn Instytutu Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego 
(IMBiGS) prowadzi prace badawczo-
rozwojowe w celu określenia skuteczności 
dydaktycznej nowych technik i narzędzi w 
procesie szkolenia i doskonalenia zawo-
dowego operatorów maszyn budowla-
nych. Badania prowadzone są z uwzględ-
nieniem specyfiki i różnorodności techno-
logicznej maszyn pracujących w sektorze 
budowlanym. Szczególny nacisk kładzio-
ny jest na badanie skuteczności dydak-
tycznej technik symulacji w szkoleniu 
praktycznym operatorów maszyn. Celem 
jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz 
jakości końcowej szkolenia praktycznego.  
 

 
Pokaz technik symulacji na targach MA-
SZBUD Kielce - 2015 
 
Celem nadrzędnym prac badawczych jest 
skuteczne kształtowanie kompetencji 
zawodowych operatorów maszyn do robót 
ziemnych budowlanych i drogowych 
zgodnie ze współczesnymi wymaganiami 
rynku pracy zarówno w Polsce jak i całej 
Unii Europejskiej. W związku z tym prace 
prowadzone są we współpracy z podmio-
tami z branży budowlanej. Proces badania 
nowych technik i narzędzi dydaktycznych 
pod kątem sprawdzenia ich skuteczności 
w szkoleniu operatorów maszyn jest 
działaniem ciągłym, prowadzonym Insty-
tucie. Wyniki badań wykorzystywane są 
w pracach nad modernizacją programów 
szkolenia oraz służą do określenia profilu 
operatora na początkowym i końcowym 
etapie szkolenia. Wyniki służą również do 
określenia progów testowych wymaga-

nych umiejętności zawodowych dla opera-
torów posiadających uprawnienia lecz 
chcących rozszerzać i doskonalić swoje 
kwalifikacje zawodowe. 
 

 
Pokaz technik symulacji podczas BMR - 
Olsztyn 2016 
 
Badanie skuteczności technik symulacji w 
szkoleniu praktycznym operatorów ma-
szyn budowlanych prowadzone są w 
specjalnie przystosowanej do tego proce-
su, sali treningowo-szkoleniowej funkcjo-
nującej w Instytucie. Nowością sali tre-
ningowo-szkoleniowej jest możliwość 
elastycznej obserwacji (on-line) działań 
wykonywanych przez kursanta na symula-
torach przez pozostałych kursantów 
uczestniczących w szkoleniu praktycz-
nym. Trener wykorzystując tablicę inte-
raktywną omawia z kursantami prawidło-
wość przebiegu zdarzeń i zadań realizo-
wanych na symulatorach. Sala treningo-
wo-szkoleniowa umożliwiła wdrożenie 
całkowicie nowej, innowacyjnej techniki 
szkolenia, która skutecznie aktywizuje, 
angażuje i motywuje całą grupę operato-
rów uczestniczących w szkoleniu prak-
tycznym.  
 

 
Dedykowana sala treningowo-
szkoleniowa OSOM IMBiGS 
 
Prowadzonym badaniom podlega aktualny 
stopień wyszkolenia praktycznego opera-
tora oraz przyrost nabywania jego umie-
jętności praktycznych w trakcie prowa-
dzonego szkolenia. Badania obejmują 
również przestrzenną orientację na placu 
budowy z naciskiem na bezpieczeństwo i 
organizację pracy przy udziale współpra-
cujących osób i maszyn. 
 

 
Zadania-scenariusze treningowe w szko-
leniu praktycznym operatorów maszyn 
OSOM IMBiGS 
 
Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn 
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i 
Górnictwa Skalnego wdrożył do paragra-
mu szkolenia praktycznego operatorów 
maszyn budowlanych dwa dynamiczne, 
trójosiowe symulatory firmy Volvo. Rze-
czywiste zespoły koparki EC210C i łado-
warki L120F wraz z układami sterujący-
mi, zabudowane na ruchomych, trójosio-
wych platformach sterowanych nume-
rycznie, stworzyły nowoczesne, dyna-
miczne i interaktywne stanowiska dydak-
tyczne do prowadzenie zajęć praktycz-
nych. Symulatory w pełni odzwierciedlają 



rzeczywistą pracę maszyn. Każdy z nich 
posiada kilkadziesiąt różnych scenariuszy 
- ćwiczeń, od podstawowych, z zakresu 
poznania budowy maszyny do bardzo 
zaawansowanych, obejmujących cały 
obszar trudnych technologicznie zadań, 
niemożliwych zwykle do wykonania 
podczas zajęć na maszynie rzeczywistej. 
Całość tworzy bardzo przyjazny i aktywi-
zujący osoby szkolone, program zajęć. 
 

 
Realizacja szkolenia praktycznego przy 
zastosowaniu symulatora ładowarki jed-
nonaczyniowej L120F Volvo 
 
Każdy uczestnik szkolenia posiada indy-
widualnie dobrane zajęcia praktyczne, 
dopasowane do posiadanych umiejętności 
czy predyspozycji psychofizycznych. 
Indywidualnie programowany stopień 
trudności ćwiczeń, dostosowany do zdol-
ności każdego kursanta, gwarantuje wła-
ściwy postęp w budowaniu umiejętności 
praktycznych i wysoką końcową jakość 
szkolenia. 
 

 
Wyniki badań w nabywaniu umiejętności 
starowania pracą maszyny 
 
Stopniując poziom trudności realizowa-
nych ćwiczeń uzyskujemy pozytywne 
zaangażowanie kursanta w proces szkole-
nia oraz jego progresywny rozwój moty-
wowany osiąganymi wynikami. Progra-
mowanie stopnia trudności realizowanych 
ćwiczeń pozwala również na etapowe 
wdrażanie kursanta w technikę obsługi i 
eksploatacji maszyn. Umożliwia również 
wdrożyć proces doskonalenia technik 
pracy operatorów już posiadających 
uprawnienia zawodowe. 

Zaliczenie programu ćwiczeń na symula-
torze jest warunkiem kwalifikującym 
kursanta do kontynuowania zajęć prak-
tycznych na maszynie rzeczywistej. Prze-
bieg szkolenia każdego kursanta jest 
rejestrowany i oceniany, a po jego zakoń-
czeniu wynik wraz z oceną punktową jest 
emitowany w formie raportu końcowego. 

 
Wyniki badań uzyskanych efektów szko-
lenia praktycznego  
 
Badania oraz analizy postępów nabywania 
umiejętności oraz efektywności eksplo-
atacji maszyny w szkoleniu praktycznym 
operatorów z wykorzystaniem technik 
symulacji wskazują, że osoby, które nie 
wykorzystują w pracy jednocześnie 
wszystkich osi roboczych uzyskują niskie 
wyniki. Procentowe wykorzystanie 

wszystkich osi przez osoby o niskich 
umiejętnościach początkowych zaczyna 
dorównywać osobom najlepszym po 
zrealizowaniu przez nich ok. 510 zadań 
szkoleniowych. Zauważalna jest również 
zależność między postępem nabywania 
umiejętności oraz jednoczesnym wyko-
rzystywaniem osi roboczych przez opera-
torów. 
Przeprowadzone badania dowodzą rów-
nież, że efekty kształcenia w szkoleniu 
praktycznym operatorów maszyn mogą 
być oceniane w obszarze zdobytej wiedzy 
teoretycznej oraz wykształconych umie-
jętności praktycznych. Wiedza teoretycz-
na zdobyta przez kursantów podczas 

szkolenia umożliwia poznanie właściwych 
zasad pracy maszyną szczególnie w za-
kresie technologii robót oraz zasad bez-
pieczeństwa wymaganych na placu budo-
wy. Przyswojenie tych zasad umożliwia 
kursantom łatwiejsze i prawidłowe kształ-
towanie ostatecznych umiejętności pod-
czas wykonywania i powtarzania zadań 

szkoleniowych na symulatorach trenin-
gowych.  
Efekty kształcenia operatorów maszyn 
skutecznie weryfikuje symulator, który 
generując raport przedstawia jednoznacz-
ne wyniki. Oczywiście wszystkie wyniki 
muszą być analizowane, aby w przypadku 
złych lub słabych wyników można było 
wdrożyć odpowiednie ścieżki szkolenio-
we. Stopień jednoczesnego wykorzystania 
wszystkich osi roboczych podczas pracy 
na obecnym etapie badań może być jed-
nym z decydujących parametrów oceny 
efektywności procesu szkolenia.  
 
Zapraszamy na stoisko Doświadczalnego 
Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn 
IMBIGS – hal G stoisko ….. 
Sprawdź soje kompetencje jako operator 
maszyny budowlanej. 
 

 
 
 


