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Modelowanie wypadków przy pracy (2)
Publikacja opracowana na podstawie wyników zadañ badawczych wykonanych
w ramach projektu celowego zamawianego System analizy wydarzeñ wypadkowych w rodowisku pracy dla potrzeb profilaktyki

poprzednim numerze BP [6]
zosta³y omówione wybrane
modele wypadków przy pracy. Obecnie przedstawione zostan¹ zagadnienia modelowania zachowañ cz³owieka w sytuacjach zagro¿enia oraz modele
stosowane w badaniu wypadków.

Modelowanie zachowañ cz³owieka
w sytuacjach zagro¿enia
W modelach dotycz¹cych bezporednio zachowañ cz³owieka w obliczu zagro¿enia uwzglêdniane s¹ przede wszystkim

wp³ywy ró¿nych czynników na pope³niane b³êdy. Ze wzglêdu na wielowymiarowoæ zagadnieñ, okrelanie b³êdów ludzkich jest trudne i mo¿e znacznie odbiegaæ od rzeczywistoci.
B³êdy ludzkie, bêd¹ce przyczyn¹ du¿ej liczby wypadków, nie wystêpuj¹ jednak same jako przyczyny wypadków,
zwykle s¹ one jedn¹ ze sk³adowych przyczyn.
W literaturze mo¿na odnaleæ ró¿ne
modele zachowañ cz³owieka w warunkach zagro¿enia w rodowisku pracy [1,
5, 6]. To, jaki rodzaj zachowania pracownik wybierze zale¿y od dostêpnej informacji o zagro¿eniu. Ocena informacji zale¿y od stopnia obycia z zagro¿eniem, od
jego charakteru (wystêpowanie w czasie)
i bezporednich skutków, a tak¿e od tego
na ile te negatywne skutki cz³owiek jest
w stanie kontrolowaæ. Ustalona koñcowa
informacja o zagro¿eniu zale¿y od jej treci, formy i wiarygodnoci. Jest ona ³¹cznym efektem oddzia³ywania ró¿nych
bodców oraz utrwalonych wczeniej

Rys. 1. Modelowanie wp³ywu rodowiska spo³ecznego na bezpieczeñstwo pracy [6]
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schematów i oczekiwañ. Informacja o zagro¿eniu podlega analizie decyzyjnej korzyci i strat, które mog¹ powstaæ w wyniku podjêtego dzia³ania.
Na bezpieczne zachowanie siê cz³owieka w pracy ma wp³yw tak¿e rodowisko spo³eczne. Wyodrêbniono trzy typy
b³êdów prowadz¹cych do niebezpiecznego wydarzenia (rys. 1):
 b³êdy w ocenie sytuacji
 b³êdy wyboru odpowiedniej czynnoci
 b³êdy w wykonaniu czynnoci.
W innym modelu, wg R. Smilliea [7],
pojawiaj¹ siê trzy elementy bior¹ce udzia³
w sytuacji wypadkowej: maszyna, cz³owiek i rodowisko pracy. Decyduj¹ one
wspólnie o zaistnia³ej sytuacji i w po³¹czeniu z innymi czynnikami tworz¹ informacjê o zagro¿eniu. B³¹d w ocenie i zareagowaniu na informacjê tworzy zak³ócenie. B³¹d w reakcji na powsta³e zak³ócenie mo¿e doprowadziæ do powstania
efektu kaskadowego i wypadku.
W modelu Glendona i Halea [2, 4]
uwzglêdniono sposób przetwarzania
przez operatora maszyny otrzymanych
informacji o niebezpieczeñstwie. W fazie
wejciowej modelu uwaga koncentruje siê
przede wszystkim na identyfikacji zagro¿enia. Ten etap jest analogiczny do etapu
wystêpuj¹cego w ocenie ryzyka. Faza
wyjciowa dotyczy procesu selekcji i zastosowania rodków zmniejszaj¹cych
ryzyko.
W modelowaniu zachowañ cz³owieka
ostatnio coraz czêciej wykorzystuje siê
elementy teorii logiki rozmytej. W teorii
logiki rozmytej oddzia³ywanie zdefiniowane jest w przestrzeni prawdopodobieñstwa. Logika rozmyta umo¿liwia tu tworzenie zgodnego ze zdrowym rozs¹dkiem
obrazu niepewnej rzeczywistoci.
Na podstawie zasad logiki rozmytej
powsta³a metoda modelowania, w której
prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zdarzenia zosta³o zdefiniowane w przestrzeni prawdopodobieñstwa. Metoda ta pozwala uwzglêdniaæ w znacznym stopniu
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zdolnoæ cz³owieka do postrzegania i unikania sytuacji niebezpiecznych w procesie funkcjonowania uk³adu cz³owieka
i maszyny. Zasad¹ metody jest antropocentryczne podejcie do roli cz³owieka,
idea logicznoci dzia³añ profesjonalnych
oraz rachunku prawdopodobieñstwa i statystycznego modelowania (z teorii niezawodnoci obiektów technicznych).

Modele stosowane
w badaniu wypadków
W badaniu wypadków przy pracy, które mia³y miejsce podczas pracy przy maszynach stosowane s¹ ró¿ne modele, które towarzysz¹ okrelonym metodom badania wypadków. Metody te czêsto polegaj¹ na analizie czynników technicznych,
organizacyjnych i ludzkich (metoda TOL)
dokonywanej przez zespó³ powypadkowy. W wyniku analizy tych trzech elementów ustala siê przyczyny porednie
i bezporedni¹ przyczynê wypadku.
Modelowanie wypadku zaistnia³ego
przy maszynie metod¹ odchyleñ
(analizy zmian)
Analiza odchyleñ polega na identyfikowaniu odchyleñ od normalnych, planowych warunków i dzia³añ cz³owieka,
techniki i rodowiska. Ogólnie przyjmuje siê, ¿e odchylenie jest zdarzeniem, cech¹ lub warunkiem odbiegaj¹cym od normy przyjêtej dla prawid³owego i zaplanowanego procesu produkcyjnego. Przyjêty model opiera siê na nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
 produkcja jest to planowy proces,
którego normalny przebieg mo¿na zdefiniowaæ
 odchylenie mo¿e spowodowaæ
zwiêkszenie ryzyka i w konsekwencji wypadek.
W metodzie tej korzysta siê z listy kontrolnej odchyleñ, wraz z odpowiednimi
komentarzami, okrela siê odchylenia,
które mog³y spowodowaæ wypadek i poddaje siê je krytycznej analizie. Na rysun-

ku 2. przedstawiono model przyjêty
w analizie odchyleñ (analizie zmian).
Analiza odchyleñ prowadzona jest
wstecz, a¿ do momentu kiedy w systemie
wszystko staje siê normalne. Zidentyfikowane odchylenia nale¿y oszacowaæ.
Mo¿e to byæ dokonane formalnie lub
przez wybór najwa¿niejszych odchyleñ
i dalsz¹ ich analizê. Wszystkie zidentyfikowane zgodnie z modelem odchylenia
s³u¿¹ do ustalenia porednich przyczyn
wypadku oraz zaproponowania odpowiednich rodków bezpieczeñstwa.

Rys. 2. Model stosowany w analizie odchyleñ (analizie zmian) [3]

Modelowanie wypadku
z zastosowaniem metody
transferu energii
Analiza metod¹ transferu energii przyjmuje tzw. energetyczny model wypadku
[3]. Przyjmuje siê, ¿e aby powsta³ wypadek cz³owiek musi zostaæ poddany dzia³aniu energii o ró¿nej postaci. Wypadek
nastêpuje wiêc podczas niekontrolowanego przep³ywu energii od zagro¿enia do
obiektu (cz³owieka) przy braku szeroko
pojêtych barier. Bariery mog¹ byæ fizyczne  materialne (ró¿nego rodzaju os³ony,
ogrodzenia itp.), proceduralne  zwi¹zane z wykonywaniem zadañ wed³ug znanych i cile okrelonych regu³ oraz zachowawcze zwi¹zane ze szkoleniem, wiedz¹ itp. Prze³amanie bariery umo¿liwiaj¹ce przep³yw energii od zagro¿enia do
cz³owieka prowadzi do urazu lub utraty
zdrowia (rys. 3).
Mo¿e to byæ energia mechaniczna
zwi¹zana z poruszaj¹cymi siê elementami maszyn, energia elektryczna, chemiczna itp. Energia jest tu traktowana w sensie bardzo ogólnym i jest ni¹ wszystko to,
co w jaki sposób mo¿e spowodowaæ
uszkodzenie fizyczne czy psychiczne osoby ludzkiej. Celem analizy wypadku wed³ug modelu energetycznego jest dokonanie przegl¹du wszystkich postaci energii, które mog³y doprowadziæ do wyst¹pienia wypadku, a tak¿e analiza zawodnoci barier.

Rys. 3. Energetyczny model wypadku [3]

Model zdarzeñ
i czynników przyczynowych
Do badania wypadków wykorzystywany jest tak¿e model zwany modelem
zdarzeñ i czynników przyczynowych.
W modelu tym identyfikowane s¹ zdarzenia i ich warunki (czynniki) oraz zale¿noci elementów (ich wp³yw na przebieg
zdarzenia). Identyfikuje siê zdarzenia
pewne, o których wiemy, ¿e wyst¹pi³y lub
wystêpuj¹ na pewno oraz zdarzenia, czynniki i zale¿noci przypuszczalne. Zidentyfikowanie czynników i zdarzeñ pozwala
zbudowaæ model przebiegu wypadku
i ustaliæ jego przyczyny.
Przyk³ad modelowania wypadku metod¹ zdarzeñ i czynników przyczynowych
przedstawiono na rysunku 4. Elementy
i powi¹zania, co do których istnieje przypuszczenie przedstawione s¹ liniami przerywanymi.
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Modelowanie wypadku
za pomoc¹ drzewa MORT
Za³o¿enia metody MORT (management oversight and risk tree) s¹ nastêpuj¹ce:
 kierownictwo ponosi odpowiedzialnoæ za ryzyko zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoci¹
 zagro¿enia w jednym obszarze dzia³ania przedsiêbiorstwa wp³ywaj¹ na inne
obszary
 zagro¿enia i ich konsekwencje powinny byæ mo¿liwie jak najlepiej rozpoznane
 rodki jakimi pos³uguje siê kierownictwo powinny byæ mo¿liwie ³atwe do
zastosowania w ró¿nych sytuacjach.
Drzewo logiczne MORT wykorzystuje do analizy wypadku nastêpuj¹ce narzêdzia: analizê zmian, analizê przep³ywu
energii oraz barier, a tak¿e analizê zdarzeñ
i czynników przyczynowych. Wypadek
definiowany jest jako niepo¿¹dany przep³yw energii lub warunki rodowiskowe,
wywo³uj¹ce negatywne konsekwencje.
Metoda MORT obejmuje trzy obszary
funkcjonowania przedsiêbiorstwa w obszarze bezpieczeñstwa i higieny pracy,
którym odpowiadaj¹ trzy ga³êzie drzewa,
a mianowicie:
R  (risk) zajmuje siê sprawami zwi¹zanymi ze wiadomym podejmowaniem
ryzyka przez kierownictwo przedsiêbiorstwa
M (management) obejmuje zagadnienia systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy oraz odpowiada na
pytanie: dlaczego nast¹pi³o zdarzenie?
S  (specific control factors) analizuje rodki, jakie podjêto, aby zapewniæ
bezpieczne warunki pracy i odpowiada na
pytanie: co siê sta³o?
Model drzewa MORT umo¿liwia ledzenie przep³ywu energii i zawodnoci
barier, a tak¿e poszukiwanie przyczyn
g³êboko ukrytych w elementach systemu
zarz¹dzania w przedsiêbiorstwie.

Model stosowany
w statystyce wypadków
W statystyce wypadków przy pracy
stosowane s¹ modele pozwalaj¹ce gromadziæ informacje dotycz¹ce przyczyn i oko-
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Rys. 4. Przyk³ad modelowania przebiegu wypadku za pomoc¹ zdarzeñ i czynników przyczynowych

Rys. 5. Model wypadku przyjêty w statystyce GUS

licznoci wypadków przy pracy. W polskim modelu wypadku zak³ada siê, ¿e do
urazu doprowadza przyczyna bezporednia maj¹ca wiele przyczyn porednich.
Obok przyczyn wyró¿nia siê równie¿ tzw.
okolicznoci wypadku. S¹ nimi warunki,
rodowisko lub cechy przedmiotów oraz
ludzi, które sprzyjaj¹ lub umo¿liwiaj¹
wystêpowanie przyczyn wypadków.

Statystyczny model zosta³ opracowany przez G³ówny Urz¹d Statystyczny dla
potrzeb wype³niania statystycznej karty
wypadku (rys. 5).
Miejsce powstania wypadku w modelu statystycznym powinno okrelaæ miejsce w zak³adzie pracy, w którym wydarzy³ siê dokumentowany wypadek. Miejsce to nale¿y wybraæ z 14 miejsc zawar-
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tych w klasyfikacji GUS. Ujêta w statystycznym modelu wypadku czynnoæ
wykonywana w chwili wypadku jest klasyfikowana wg 16 rodzajów czynnoci.
Umiejscowienie urazu w wyniku wypadku dotyczy umiejscowienia najwa¿niejszych urazowych zmian w organizmie.
Wydarzenie powoduj¹ce wypadek jest
ostatni¹ sekwencj¹ sytuacji wypadkowej.
Obrazuje ono moment, w którym poszkodowany dozna³ obra¿eñ oraz przedstawia
sposób powstania urazu.
Za czynnik niebezpieczny powoduj¹cy wypadek przyjêto w klasyfikacji GUS
czynnik, który spowodowa³ uraz. Klasyfikacja GUS wyró¿nia 25 czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uci¹¿liwych, które maj¹ zdolnoæ powodowania urazów.
W statystycznym modelu wypadku
konieczna jest tak¿e informacja okrelaj¹ca ogóln¹ grupê czynników maj¹cych
zdolnoæ spowodowania urazów (9 grup)
i osiem grup przyczyn wypadków. Ka¿da z tych grup zawiera po kilkanacie
przyczyn szczegó³owych. Grupami przyczynowymi s¹:
 niew³aciwy stan czynnika materialnego
 niew³aciwa ogólna organizacja pracy
 niew³aciwa organizacja stanowiska
pracy
 brak lub niew³aciwe pos³ugiwanie
siê maszynami, urz¹dzeniami lub narzêdziami technicznymi
 nieu¿ywanie przez pracownika
sprzêtu ochronnego
 niew³aciwe samowolne zachowanie
siê pracownika
 niew³aciwy stan psychofizyczny
pracownika
 nieprawid³owe zachowanie siê pracownika.

Model stosowany
w statystyce europejskiej
Prace nad harmonizacj¹ Europejskiej
Statystyki Wypadków przy Pracy
(ESAW) koordynowane przez Biuro Statystyczne Unii Europejskiej (EUROSTAT) doprowadzi³y do ustalenia definicji wypadku [8], opracowania modelu
wypadku maj¹cego pomóc w ujednolice-

Rys. 6. Statystyczny model wypadku wg EUROSTAT

niu zbierania danych o wypadkach oraz
sposobu kodowania poszczególnych elementów wypadku. Zbierane zgodnie
z modelem EUROSTAT dane dotycz¹
rodowiska pracy, wykonywanej pracy,
czynnoci fizycznej odchylenia, sposobu
wejcia w kontakt z czynnikiem fizycznym oraz czynników materialnych. Jako
rodowisko pracy rozumiane jest miejsce,
gdzie poszkodowany przebywa³ przed
wypadkiem. Wykonywana praca dotyczy
wykonywanego zadania i jest z ni¹ zwi¹zana okrelona czynnoæ fizyczna oraz
czynnik materialny czynnoci fizycznej.
Jako ostatnie zdarzenie prowadz¹ce do
wypadku (sprzeczne z warunkami przyjêtymi za normalne) przyjêto w modelu
odchylenie oraz zwi¹zany z nim czynnik
materialny odchylenia. S¹ to elementy stanowi¹ce fazê przedwypadkow¹. Kolejnym rejestrowanym elementem jest sposób w jaki osoba wesz³a w kontakt z czynnikiem materialnym. Mo¿e to byæ ten sam
lub inny czynnik ni¿ czynniki zwi¹zane
z czynnoci¹ fizyczn¹ lub odchyleniem.
W fazie powypadkowej modelu zbierane
s¹ informacje na temat typu urazu, umiejscowienia urazu oraz straconego czasu
pracy. Dla ka¿dego z elementów w modelu EUROSTAT opracowany zosta³ system kodowania oraz tablice kodów wraz
z instrukcjami kodowania (rys. 6).
***
Modele badawcze umo¿liwiaj¹ najczêciej przedstawienie sekwencji zdarzeñ
lub takie ukierunkowanie mylenia o wypadku, aby mo¿na by³o wyjaniæ jego
przebieg, ustaliæ co zawiod³o i zaprojek-

towaæ w³aciwe dzia³ania profilaktyczne.
Nale¿y je odpowiednio umiejscowiæ we
wszystkich obszarach, pocz¹wszy od sekwencji wypadkowej, a¿ do szeroko pojêtego zarz¹dzania bezpieczeñstwem.
Bardzo istotn¹ cech¹ zastosowanego
modelu badania wypadku powinna byæ
mo¿liwoæ ustalenia przyczyn i okolicznoci w taki sposób, aby mo¿na je by³o
odpowiednio zakwalifikowaæ, zgodnie
z funkcjonuj¹cym w Polsce statystycznym
modelem wypadku i w³aciwie zarejestrowaæ w statystycznej karcie wypadku.
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