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1.  Wstęp 

Szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, w 

których są wykorzystywane symulatory charakteryzują się dużą skutecznością 

uzyskiwanych efektów kształcenia. Wstępne szkolenia praktyczne operatorów 

maszyn roboczych prowadzone są w OSOM IMBiGS w sali treningowo-szkoleniowej 

wyposażonej w:  

 symulator koparki jednonaczyniowej typ EXC210 firmy VOLVO z trójosiową 

platformą ruchu, dynamicznie sterowanej w trzech osiach, 

 układ dynamicznej wizualizacji obrazu z tablicą interaktywną, współpracującą z 

kanałem graficznym komputera symulatora, 

 układ interaktywnej prezentacji zasobów i materiałów szkoleniowych, 

 stanowisko wykładowcy dla sterowania nadrzędnego pracą symulatora i 

dynamicznego układu wizualizacji. 

 
Rys.  1. Symulator koparki jednonaczyniowej Vovo EXC210. 

 

Symulator koparki EXC210 firmy Oryx stworzony w kooperacji z Volvo 

Construction Equipment jest nowoczesnym narzędziem dydaktycznym 

umożliwiającym elastyczną parametryzację warunków szkolenia w zależności od 

początkowych umiejętności i predyspozycji psychofizycznych kursantów. Postęp w 

nabywaniu umiejętności jest rejestrowany i służy do oceny końcowej przez 
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instruktora oraz budowania w świadomości kursantów oceny ich skuteczności w 

przyswajaniu nowych umiejętności. Tego typu metoda kształcenia skutecznie 

eliminuje stres u uczestników kursów w początkowej fazie szkolenia. 

Symulator EXC210 skutecznie odwzorowuje charakter pracy koparki 

jednonaczyniowej. Stanowisko szkoleniowe wyposażone jest w fotel operatora oraz 

panel sterujący z przyrządami w 100% pochodzący z rzeczywistej koparki Volvo 

EXC210. 

Symulacja pracy maszyny przedstawiana jest operatorowi w czasie 

rzeczywistym za pomocą obrazu wyświetlanego na monitorze LED (55”) zaś bodźce 

ruchowe (drgania, przechylenia) za pośrednictwem ruchomej platformy sterowanej 

numerycznie w 3 osiach, na której jest zamocowany fotel operatora.  

Użycie symulatora EXC210 w szkoleniu operatorów maszyn umożliwia 

realizację wielu typów scenariuszy treningowych, których w warunkach poligonowych 

ze względów bezpieczeństwa nie można byłoby przeprowadzić. Pozwala to na 

zobrazowanie oraz uzmysłowienie kursantom warunków i sytuacji szczególnie 

niebezpiecznych w pracy operatora koparki. Symulator wyposażony jest w 

dodatkowy układ dynamicznej wizualizacji umożliwiającej obserwację pracy koparki 

przez wszystkich uczestników szkolenia a instruktorowi na dwukierunkową wymianę 

uwag podczas omawiania błędów popełnianych przez operatora.  

Ze względu na zróżnicowanie stopni trudności poszczególnych scenariuszy jak i 

palety dostępnych scenariuszy, stanowisko symulatora szczególnie preferowane jest 

do szkoleń doskonalących, podnoszących kwalifikacje czynnych już operatorów.  

Wdrożenie sali treningowo-szkoleniowej do zajęć praktycznych prowadzonych 

w OSOM IMBiGS na kursach dla operatorów maszyn do robót ziemnych 

poprzedzone zostało badaniem skuteczności dydaktycznej stanowiska symulatora w 

szkoleniu praktycznym operatorów maszyn. Badania prowadzone były z udziałem 

kursantów podzielonych na dwie grupy: 

 grupa I - kursanci bez doświadczenie i umiejętności w obsłudze maszyn (4 osoby 

odbywały szkolenie wstępne na symulatorze), 

 grupa II - kursanci bez doświadczenie i umiejętności w obsłudze maszyn (4 osoby 

odbywały szkolenia tylko na maszynie rzeczywistej).  
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Każda sesja badawcza trwała 4 godz. zajęć na symulatorze zaś badania 

porównawcze były prowadzone z wykorzystaniem tych samych typów scenariuszy. 

 
Wyniki i wnioski z badań:  

Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że grupa I (szkolenie wstępne 

na symulatorze) i grupa II (szkolenie na maszynie rzeczywistej) osiąga po 

zakończeniu badań 100% założonych parametrów. Należy przy tym zauważyć, że 

grupa I już po 2 godzinach czasu na symulatorze osiąga 90% założonych 

parametrów szkolenia. Pozostałe 10% parametrów uzupełniane jest w bardzo 

krótkim czasie podczas szkolenia na rzeczywistej maszynie. 

Szkolenie na symulatorze pozwoliło instruktorowi na skutecznie szkolenie 

praktyczne kursanta niż w przypadku szkolenia na poligonie ponieważ w szkoleniu 

na symulatorze oprócz operatora uczestniczy cała grupa. Wykładowca w szkoleniu 

na symulatorze stosuje nowoczesne techniki nauczania jak tablica interaktywna oraz 

indywidualne statystyki postępów uczenia się generowane automatycznie przez 

program symulatora. Narzędzia te są czynnikami mobilizującymi i podnoszącymi 

jakość szkoleń. 

a) b) 

  
Rys.  2. Narzędzia wykładowcy w szkoleniu na symulatorze: a) tablica interaktywna,  
b) statystyki postępów uczenia się. 

 

Praca w sali treningowo-szkoleniowej z uwagi na bezstresowe warunki 

szkolenia jest znacznie skuteczniejsza dydaktyczne. Jakość końcowa szkolenia w 
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porównaniu z programem zajęć praktycznych prowadzonym bez symulatora jest 

zdecydowanie wyższa. 

 

2.  Cel zajęć 

Zajęcia praktyczne prowadzone w szali treningowo-szkoleniowej mają na celu 

podnieść jakość i poprawić efektywności nauczania praktycznego operatorów 

maszyn do robót ziemnych poprzez nabycie przez kursanta umiejętności sterowania i 

pracy maszyną a tym samym przygotowania do efektywnego szkolenia praktycznego 

na maszynie rzeczywistej. Po zakończeniu szkolenia w sali treningowo-szkoleniowej 

operator maszyny powinien umieć: 

 Zgodnie z zasadami BHP wsiadać i wysiadać z kabiny maszyny. 

 Wykonać regulacje fotela operatora zgodnie z zasadami ergonomii stanowiska 

pracy. 

 Posługiwać się podstawowymi zespołami sterowania i czytać sygnalizację 

znajdującą się w kabinie operatora. 

 Wskazać i nazwać poszczególne elementy osprzętu roboczego koparki 

jednonaczyniowej. 

 Uruchamiać i zatrzymywać silnik maszyny w tym prawidłowo pozostawiać 

maszynę na czas postoju. 

 Sterować jazdą maszyną do przodu i do tyłu ze skrętami, z obciążeniem i bez 

obciążenia w trybie jazdy „wolno-szybko”. 

 Poruszać się maszyną po muldach i stromych zboczach. 

 Płynnie sterować osprzętem roboczym w tym posługiwać się trybem pracy z 

„pływającym osprzętem” i „chwilowym zwiększeniem mocy maszyny”. 

 Odspajać grunt powyżej i poniżej poziomu ustawienia maszyny (kopanie rowów, 

urabianie skarpy). 

 Nabierać grunt sypki i skalisty. 

 Wyładowywać grunt sypki i skalisty na środek transportowy poniżej i powyżej 

poziomu ustawienia maszyny. 

 Sterować rotorem przegubowym. 

 Wymieniać czerpak zależnie od typu robót. 

 Załadować i wyładować maszynę na platformę transportową.  
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3.  Charakterystyka scenariuszy treningowych i planowane efekty. 

 
3.1. Scenariusz: „Omówienie maszyny krok po kroku” 

Scenariusz ma charakter czysto poznawczy – prezentuje elementy i zespoły 

maszyny wraz z krótkim ich opisem. Podczas ćwiczenia kursant zapoznaje się z 

terminologia oraz budową maszyny. 

Podczas ćwiczenia omawiane są i wskazywane zespoły maszyny w tym między 

innymi: ramię, wysięgnik, gąsienice, rolka napinająca i koło łańcuchowe mechanizmu 

jazdy, przeciwwaga, kamera wsteczna, kabina, mocowanie czerpaka oraz czerpak. 

Po ukończeniu ćwiczenia kursant powinien umieć wskazać i nazwać 

poszczególne elementy osprzętu roboczego koparki jednonaczyniowej. 

 
Rys.  3. Scenariusz „Omówienie maszyny krok po kroku”. 

 

3.2. Scenariusz: „Znajomość maszyny” 

W scenariuszu tym kursant uczy się wykonywać podstawowe ruchy osprzętem 

roboczym oraz obracać nadwoziem. Podczas ćwiczenia kursant zapoznaje się z 

procedurą uruchamiania i zatrzymywania maszyny. 

Żeby ukończyć ćwiczenie kursant musi wykonać test zasięgu - przesunąć 

betonowe bloki w kierunku do i od koparki na określoną odległość. Po zakończeniu 

ćwiczenia kursant powinien umieć: 
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 Uruchamiać i zatrzymywać silnik maszyny w tym prawidłowo pozostawiać 

maszynę na czas postoju. 

 Sterować osprzętem roboczym maszyny bez obciążenia oraz wykonywać obrót 

nadwoziem. 

 
Rys.  4. Scenariusz „Znajomość maszyny”. 

 

3.3. Scenariusz: „Jazda 1” 

W scenariuszu tym kursant uczy się sterować jazdą koparki gąsienicowej. 

Omawiana jest specyfika jazdy koparką gąsienicową oraz tryby jazdy szybkiej i 

wolnej. Ćwiczenie wykorzystuje wcześniej nabyte umiejętności 

Żeby ukończyć ćwiczenie kursant musi pokonać tor przeszkód (jazda między 

pachołkami, przejazd przez rampę oraz jazda po nierównym terenie). Po pokonaniu 

toru przeszkód kursant wykonuje dwa zadania polegające na przemieszczeniu 

metalowych kul (ćwiczona jest umiejętność operowania osprzętem z obciążeniem). 

Po zakończeniu ćwiczenia kursant powinien umieć: 

 Uruchamiać i zatrzymywać silnik maszyny w tym prawidłowo pozostawiać 

maszynę na czas postoju. 
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 Sterować jazdą maszyną do przodu i do tyłu ze skrętami z obciążeniem i bez 

obciążenia w trybie jazdy „wolno-szybko”. 

 Poruszać się maszyną po muldach. 

 Płynnie sterować osprzętem roboczym pod obciążeniem w tym posługiwać się 

trybem pracy z „pływającym osprzętem” i „chwilowym zwiększeniem mocy 

maszyny”. 

 
Rys.  5. Scenariusz „Jazda 1”. 

3.4. Scenariusz: „Jazda 2” 

W scenariuszu tym kursant uczy się sterować jazdą koparki gąsienicowej po 

stromym zboczu. Omawiana jest specyfika jazdy koparką gąsienicową podczas 

wjeżdżania i zjeżdżania ze stromego zbocza. Ćwiczenie wykorzystuje wcześniej 

nabyte umiejętności 

Żeby ukończyć ćwiczenie kursant musi pokonać wzniesienia o różnym kącie 

nachylenia. Po zakończeniu ćwiczenia kursant powinien umieć: 

 Uruchamiać i zatrzymywać silnik maszyny w tym prawidłowo pozostawiać 

maszynę na czas postoju. 
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 Sterować jazdą maszyną do przodu i do tyłu ze skrętami z obciążeniem i bez 

obciążenia w trybie jazdy „wolno-szybko”. 

 Poruszać się maszyną po stromych zboczach. 

 
Rys.  6. Scenariusz „Jazda 2”. 

 

3.5. Scenariusz: „Kopanie rowu 1” 

Podczas tego ćwiczenia kursant uczy się podstaw pracy koparką 

jednonaczyniową. Ćwiczenie wykorzystuje wcześniej nabyte umiejętności.  

Żeby ukończyć ćwiczenie kursant musi wykopać prosty wykop 

wąskoprzestrzenny zgodnie z wyznaczonymi granicami. Po zakończeniu ćwiczenia 

kursant powinien umieć: 

 Uruchamiać i zatrzymywać silnik maszyny w tym prawidłowo pozostawiać 

maszynę na czas postoju. 

 Sterować jazdą maszyną do przodu i do tyłu ze skrętami z obciążeniem i bez 

obciążenia w trybie jazdy „wolno-szybko”. 

 Płynnie sterować osprzętem roboczym.  

 Odspajać grunt poniżej poziomu ustawienia maszyny. 
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 Nabierać grunt sypki. 

 
Rys.  7. Scenariusz „Kopanie rowu 1”.  

 

3.6. Scenariusz: „Demonstracja kopania ziemi długa” 

Podczas tego ćwiczenia kursant uczy się pracy koparką jednonaczyniową. 

Ćwiczenie wykorzystuje wcześniej nabyte umiejętności.  

Żeby ukończyć ćwiczenie kursant musi wjechać na wzniesienie a następnie 

załadować gruntem środek transportowy. Po zakończeniu ćwiczenia kursant 

powinien umieć: 

 Uruchamiać i zatrzymywać silnik maszyny w tym prawidłowo pozostawiać 

maszynę na czas postoju. 

 Sterować jazdą maszyną do przodu i do tyłu ze skrętami bez obciążenia w trybie 

jazdy „wolno-szybko”. 

 Poruszać się maszyną po stromych zboczach. 

 Płynnie sterować osprzętem roboczym w tym posługiwać się trybem pracy z 

„chwilowym zwiększeniem mocy maszyny”. 

 Odspajać grunt powyżej i poniżej poziomu ustawienia maszyny. 

 Nabierać grunt sypki. 
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 Wyładowywać grunt sypki na środek transportowy poniżej poziomu ustawienia 

maszyny. 

 
Rys.  8. Scenariusz „Demonstracja kopania ziemi długa”. 

 

3.7. Scenariusz: „Demonstracja przenoszenia kamieni” 

Podczas tego ćwiczenia kursant uczy się pracy koparką jednonaczyniową. 

Ćwiczenie wykorzystuje wcześniej nabyte umiejętności.  

Żeby ukończyć ćwiczenie kursant musi załadować kamieniami środek transportowy. 

Po zakończeniu ćwiczenia kursant powinien umieć: 

 Uruchamiać silnik maszyny. 

 Sterować jazdą maszyną do przodu i do tyłu ze skrętami bez obciążenia w trybie 

jazdy „wolno-szybko”. 

 Płynnie sterować osprzętem roboczym w tym posługiwać się trybem pracy z 

„pływającym osprzętem” i „chwilowym zwiększeniem mocy maszyny”. 

 Nabierać grunt skalisty. 

 Wyładowywać grunt skalisty na środek transportowy poniżej poziomu ustawienia 

maszyny. 
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Rys.  9. Scenariusz „Demonstracja przenoszenia kamieni”. 

 

3.8. Scenariusz: „Wyrównywanie skarp” 

Podczas tego ćwiczenia kursant uczy się pracy koparką jednonaczyniową z 

wykorzystaniem rotora przegubowego. Ćwiczenie wykorzystuje wcześniej nabyte 

umiejętności.  

Żeby ukończyć ćwiczenie kursant musi wyrównać skarpę zgodnie z 

wyznaczonymi granicami. Po zakończeniu ćwiczenia kursant powinien umieć: 

 Uruchamiać i zatrzymywać silnik maszyny w tym prawidłowo pozostawiać 

maszynę na czas postoju. 

 Sterować jazdą maszyną do przodu i do tyłu ze skrętami bez obciążenia w trybie 

jazdy „wolno-szybko”. 

 Nabierać grunt sypki. 

 Sterować rotorem przegubowym. 
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Rys.  10. Scenariusz „Wyrównywanie skarp”. 

 

3.9. Scenariusz: „Przystawki” 

Podczas tego ćwiczenia kursant uczy się wymiany czerpaków (łyżek) w 

maszynie. Ćwiczenie wykorzystuje wcześniej nabyte umiejętności.  

Żeby ukończyć ćwiczenie kursant musi zamocować, przenieść i odmocować 4 

typy czerpaków przy użyciu hydraulicznego mechanizmu mocowania przystawek. Po 

zakończeniu ćwiczenia kursant powinien umieć: 

 Uruchamiać i zatrzymywać silnik maszyny w tym prawidłowo pozostawiać 

maszynę na czas postoju. 

 Płynnie sterować osprzętem roboczym.  

 Wymieniać czerpak zależnie od typu robót. 
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Rys.  11. Scenariusz „Przystawki”. 

 

3.10. Scenariusz: „Załadunek na przyczepę tyłem” 

W ćwiczeniu tym kursant uczy się jak wjechać na środek transportowy 

wykorzystując osprzęt roboczy do utrzymania równowagi. Przedstawiane są 

procedury wjeżdżania na środek transportowy, zabezpieczenia koparki i zjeżdżania 

ze środka transportowego. Ćwiczenie wykorzystuje wcześniej nabyte umiejętności. 

Po zakończeniu ćwiczenia kursant powinien umieć: 

 Uruchamiać i zatrzymywać silnik maszyny w tym prawidłowo pozostawiać 

maszynę na czas postoju. 

 Sterować jazdą maszyną do przodu i do tyłu ze skrętami bez obciążenia w trybie 

jazdy „wolno-szybko”. 

 Płynnie sterować osprzętem roboczym. 

 Załadować i wyładować maszynę na platformę transportową. 
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Rys.  12. Scenariusz „Załadunek na przyczepę tyłem”. 

 

3.11. Podsumowanie 

 

Każdy ze scenariuszy uczy nowych oraz utrwala i rozwija nabywane 

umiejętności. Oprócz scenariusza „Omówienie maszyny krok po kroku” w każdym 

kolejnym uwaga zwracana jest na płynne i sprawne operowanie pojedynczymi osiami 

maszyny oraz stopniowe łączenie ich w sekwencje ruchów złożonych. 

Po zakończeniu ćwiczenia stanowisko symulatora generuje indywidualną 

statystykę zawierającą zapis czasu w jakim scenariusz został ukończony oraz 

procentowy udział czasowy kombinacji ruchów elementów osprzętu roboczego 

wykonywanych jednocześnie. Statystyka zawiera ponadto listę popełnianych przez 

operatora błędów w procedurach: 

 uruchamiania i zatrzymywania maszyny, 

 przeciążeń układu hydraulicznego wywołanych ustawieniem osprzętu w skrajnych 

pozycjach lub zbyt gwałtowną zmiana kierunku obrotu nadwozia. 

 

4. Ustalenie poziomu trudności 

Na szkoleniu podstawowym instruktor ustala poziom trudności niezbędny do 

zaliczenia danego scenariusza. Każdy scenariusz posiada możliwość 

indywidualnego ustalania poziomu zaliczającego dany scenariusz. Po zakończeniu 
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realizacji programu wykładowca wystawia ocenę kursantowi, która decyduje o 

pozytywnym ukończeniu szkolenia wstępnego. 
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