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W pracy przedstawiono przypadek eksplozji koła od kom-
bajnu, w wyniku którego śmierć poniosła 48 letnia kobie-
ta. Przyczyną eksplozji był zły stan techniczny koła oraz
fakt napompowania go do ciśnienia znacznie przekra-
czającego dopuszczalne wartości. Uderzenie koła w cia-
ło kobiety, i jej odrzucenie, doprowadziło do powstania
ciężkich obrażeń wielonarządowych, na które składały
się zarówno obrażenia pierwotne i wtórne. Badania mi-
kroskopowe płuc wykazały m.in. obecność ognisk ostrej
rozedmy pęcherzykowej i obszary obrzęku z wynaczy-
nieniami do przestrzeni powietrznej, co może świadczyć
o powstaniu fali uderzeniowej.

A fatal accident of a 48 year old woman due to harvester
wheel explosion has been presented in this paper.
A faulty technical condition of the wheel and the fact
that it had been pumped to a pressure exceeding the
permissible limit was the reason for the explosion. The
woman sustained multiorgan injuries and microscopic
examination revealed inter-alveolar septa rupture and
intra-alveolar haemorrhage and oedema. The microscopic
changes of the lungs prove that the shock wave was
released during the wheel explosion.
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WPROWADZENIE

Eksplozja koła – zwana potocznie wystrzałem –
polega na rozerwaniu powłoki opony przez ciśnie-
nie zawartego w niej powietrza, z następowym gwał-
townym zejściem powietrza. Eksplozja koła w po-
jeździe znajdującym się w ruchu może spowodo-
wać utratę stateczności jazdy, zwłaszcza podczas
manewrów skręcania oraz przy dużych prędko-
ściach. Do eksplozji koła może także dojść w trak-
cie czynności serwisowych, zwłaszcza podczas
pompowania koła do wartości ciśnienia przekracza-
jącego wartość dopuszczalną dla danego typu opo-
ny. Tego typu eksplozje mogą być niebezpieczne
zarówno dla osób bezpośrednio pracujących przy
kole, jak i dla postronnych obserwatorów [4, 9, 12].
W USA w latach 1978-1987 odnotowano 694 przy-
padki doznania obrażeń ciała w następstwie eks-
plozji koła w trakcie czynności serwisowych, z cze-
go 143 przypadki śmiertelne [8]. W tego typu wy-
padkach najczęściej obserwowane są obrażenia
głowy i kończyn górnych [8, 9, 11].

W wyniku eksplozji koła może dojść do powsta-
nia w powietrzu fali uderzeniowej [4]. Fala uderze-
niowa działająca na żywy organizm może powodo-
wać obrażenia ciała, zwłaszcza płuc i przewodu
pokarmowego. Taka lokalizacja obrażeń wynika ze
zjawiska zwanego kawitacją, jakie towarzyszy prze-
chodzeniu fali uderzeniowej ze środowiska wodne-
go o dużym oporze akustycznym (tkanki miękkie
mają właściwości zbliżone do wody) do powietrza
o małym oporze akustycznym, a polegającego na
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odrywaniu warstwy granicznej wody. W organizmie
do takiego zjawiska dochodzi w narządach wyka-
zujących obecność gazu, m.in. w płucach i prze-
wodzie pokarmowym. Fala uderzeniowa przecho-
dząca przez te narządy powoduje silne sprężanie
zawartego w nich powietrza, a następnie gwałtow-
ne jego rozprężanie przypominające eksplozję [7,
10].

Fala uderzeniowa w powietrzu może stanowić
niebezpieczeństwo dla życia, gdy przyrost wartości
ciśnienia przekracza około 3,5 atm. [5, 10]. Wów-
czas też może dochodzić do uszkodzenia płuc,
w których obserwuje się zmiany w komórkach wy-
ściółki pęcherzyków płucnych, obrzęk śródpęche-
rzykowy, wynaczynienia krwi do przestrzeni po-
wietrznych, śródmiąższowe wylewy krwawe, roze-
rwanie przegród międzypęcherzykowych i naczyń
włosowatych, a nawet większe rozdarcia miąższu
płucnego i opłucnej z następową odmą opłucnową
lub krwiakiem opłucnej [1, 3, 5, 6, 10].

OPIS PRZYPADKU

W sierpniu 2003 roku, na terenie gospodarstwa
rolnego, doszło do eksplozji leżącego na ziemi koła
od kombajnu, w wyniku czego śmierć poniosła 48
letnia kobieta. Przed zdarzeniem opona i dętka koła
uległy przebiciu, a po naprawie koło zostało napom-
powane do ciśnienia rzędu 5 atm. Bezpośrednio po
zdarzeniu ciało kobiety leżało na ziemi, przed otwar-
tymi wrotami stodoły, pomiędzy przedmiotowym
kołem a stojącym w pobliżu ciągnikiem.

Sądowo-lekarska sekcja zwłok wykazała obra-
żenia wielonarządowe, m.in. wieloodłamowe złama-
nia kości sklepienia i podstawy czaszki, rozległe
rozerwania i zmiażdżenia tkanki nerwowej mózgu
oraz liczne ogniska stłuczenia mózgu, obustronne
złamania żeber oraz złamanie kręgosłupa na po-
ziomie Th12/L1, rozerwanie aorty zstępującej, ro-
zerwanie prawego płata wątroby, sińce i otarcia
naskórka w różnych okolicach ciała oraz rozwar-
stwienie i zmiażdżenie tkanki podskórnej i mięśni
prawego pośladka. Wykonano również badania hi-
stopatologiczne narządów wewnętrznych, które
wykazały obecność ognisk ostrej rozedmy pęche-
rzykowej, obszary obrzęku z wynaczynieniami do
przestrzeni powietrznej oraz zatory z komórek tłusz-
czowych w naczyniach tętniczych (ryc. 1).

Ryc. 1. Obraz mikroskopowy płuc, barwienie H+E, x150.
Fig. 1. The microscopic image of the lung, H+E staining,
x150.

Na miejscu zdarzenia stwierdzono m.in. – zloka-
lizowane na wysokości około 4 m ponad ziemią –
uszkodzenia wrót stodoły w postaci podłamań
i ubytków desek tworzących górną ich krawędź, pęk-
nięcia i odłamania fragmentów belki tworzącej kon-
strukcję dachu, pęknięcia, nadłamania i świeże
ubytki eternitu tworzące w poszyciu dachu duży
otwór. Pod leżącym na ziemi kołem stwierdzono
natomiast wgniecenia gruntu o kształcie i wielkości
odpowiadającej feldze koła. Na dachu pobliskiej
szopy ujawniono but denatki, a na elemencie stoją-
cej obok ciągnika przyczepy plamy krwi.

Koło od kombajnu poddano ekspertyzie krymi-
nalistycznej. Było to koło o średnicy 1,4 m z niskoci-
śnieniową oponą (ciśnienie nominalne 1,5 atm,
maksymalne ciśnienie dopuszczalne 2,25 atm).
Wykazano, że opona przedmiotowego koła była
niesprawna technicznie, miała liczne uszkodzenia
starzeniowe i eksploatacyjne, a zastosowana me-
toda likwidacji przebicia opony – za pomocą pod-
łożonego od wewnętrznej strony koła fragmentu
innej opony – była nieprawidłowa. Dętka była nie-
dopasowana rozmiarem do koła, co mogło powo-
dować jej osłabienie zjawiskiem tzw. przyszczypa-
nia. Stwierdzone uszkodzenia opony, w postaci nie-
przelotowego rozdzielenia materiału na stopce opo-
ny z rozerwaniem drutów stopki i jej charakterystycz-
na deformacja, powstały w wyniku przekroczenia
dopuszczalnych obciążeń wynikających z nadmier-
nego ciśnienia powietrza wewnątrz koła. Uszkodze-
nie opony doprowadziło do gwałtownego ujścia
nadciśnienia powietrza, co spowodowało powsta-
nie fali uderzeniowej, uderzenie koła o podłoże
i jego odbicie ku górze. Ponadto stwierdzono brak

ŚMIERTELNY WYPADEK SPOWODOWANY EKSPLOZJĄ KOŁA OD KOMBAJNU



84                                                                                                                                                     Nr 1

wkładki zaworowej w zaworze powietrznym, co jest
charakterystyczne dla stanu pompowania koła.

OMÓWIENIE PRZYPADKU

Analizując zebrany w sprawie materiał dowodo-
wy doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie ko-
bieta w chwili eksplozji pompowała koło. Z powo-
du złego stanu technicznego koła i napompowania
go do znacznie przekraczającego ciśnienia dopusz-
czalnego, doszło do jego wystrzału. Odbite od pod-
łoża koło uderzyło w ciało kobiety i w elementy kon-
strukcyjne stodoły, a ciało zostało odrzucone w kie-
runku stojącej w pobliżu przyczepy. Na stwierdzo-
ne podczas sekcji zwłok obrażenia ciała składały
się zarówno obrażenia pierwotne i wtórne, ale nie
ma możliwości ich rozgraniczenia. Zmiany mikro-
skopowe płuc mogą natomiast świadczyć o powsta-
niu fali uderzeniowej.
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