
Tytuł 

 

Wielopoziomowy iskrobezpieczny system monitoringu bezpieczeństwa górniczego wyciągu 

szybowego. 

 

Słowa kluczowe 

 

górnictwo podziemne, pomiary, badania 

 

Streszczenie 

 

Prowadzona działalność górnicza powoduje nie tylko deformację powierzchni terenu, ale  ma 

również istotny wpływ na podstawowe obiekty zakładu górniczego i ich bezpieczną eksploatację. 

Zwiększenie intensywności wydobycia skraca ponadto czas niezbędny dla kontroli obiektów 

będących w ruchu ciągłym. Dlatego istotnym jest zastosowanie takich technik i sprzętu 

pomiarowego, aby zapewnić automatyczne  i dokładne wykonanie pomiaru, ciągłą kontrolę bez 

dezorganizacji pracy zakładu. System składa się z przetworników pomiaru upodatnienia zbrojenia 

szybowego, czujników kontroli upodatnienia obmurza, odbiornika transmisji i konwertera f/U, linii 

kablowej zasilania i transmisji danych, zasilacza iskrobezpiecznego, rejestratora cyfrowego.  

 

Opis technologii (metody) 

 
System w sposób ciągły kontroluje stan obudowy szybowej i sztywnego prowadzenia naczyń. 

Zabezpiecza górniczy wyciąg szybowy przed negatywnymi skutkami oddziaływania górotworu na 

szyb. System składa się ze zintegrowanych laserowych czujników wychyleń, czujników 

przemieszczeń wraz z automatyczną rejestracją i prezentacją wyników on - line. Opracowane zostały 

również systemy separacji galwanicznej, oraz oprogramowanie komputerowe sterujące pracą sytemu. 

Zostały przeprowadzone również prace projektowe i badania celem uzyskania ostatecznych wyników 

dla certyfikacji wyrobu zgodnie z ATEX i EMC. Badania te zostały przeprowadzone 

w akredytowanym laboratorium. Do badań został wykorzystany niekomercyjny prototyp systemu 

monitoringu. Sprawdzenie dokumentacji i założonych parametrów  zostały wykonane przez zespół 

realizujący GIG. 

Wykonano badania w celu określenia: 

 zastosowanych środków w celu spełnienia  wymagań normy PN-EN 60079-0, 

 zastosowanych środków w celu wymagań normy PN-EN 50303, 

 zastosowanych środków w celu spełnienia  wymagań normy PN-EN 60079-11. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na uzyskanie certyfikatów, które pozwalają na eksploatację 

zaprojektowanego systemu i jego elementów składowych w podziemnych zakładach górniczych. 

Opracowany system został wdrożony komercyjnie do eksploatacji na kopalni KWK Halemba szyb 

Północny 1, jego eksploatacja potwierdziła zgodność  parametrów funkcjonalnych, niezawodności, 

wydajnościowymi oraz odporności na warunki pracy w warunkach ruchowych. Wnioski z tej 

eksploatacji zostały wykorzystane przy opracowaniu drugiego sytemu na kopalni Chwałowice 

w szybie VII, również realizacja komercyjna. Zastosowane tych rozwiązań wykazało przydatności 

do wykorzystania ich w warunkach pracy w podziemnych zakładach, zainteresowanie podmiotów 

gospodarczych tym innowacyjnym rozwiązaniem. Opracowane urządzenia poprawiły bezpieczeństwo 

pracy pracowników zatrudnionych w pracach szybowych.  

 

Zalety technologii 

 

Główne zalety to ciągłe, automatyczne i szybkie wykonanie pomiaru bez dezorganizacji pracy 

zakładu przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu pomiarowego i nowatorskiej techniki. 

 

Najważniejsze zastosowania rynkowe: 

Kontrola parametrów geometrii rury szybowej i zbrojenia szybowego. 



 

Forma zabezpieczenia praw własności intelektualnej 

☐ Zgłoszenie patentu/wzoru użytkowego krajowego 

☐ Zgłoszenie patentu/wzoru użytkowego międzynarodowego (wskaż kraje) 

☐ Patent krajowy 

☐ Patent międzynarodowy (wskaż kraje) 

☒ Know-how 

Forma udostępnienia 

☐ Sprzedaż patentu  

☒ Sprzedaż know-how 

☐ Licencja wyłączna 

☐ Licencja niewyłączna 

☐ Umowa udostępnienia know-how 

Stan zaawansowania technologii 

☐ Ukończone badania naukowe 

☐ Prototyp w skali laboratoryjnej 

☐ Demonstrator/seria próbna  

☒ Wdrożono w skali przemysłowej 

Dane do kontaktu 

Instytucja: Główny Instytut Górnictwa 

Imię, nazwisko, stanowisko: dr inż. Mariusz Szot, kierownik laboratorium 

nr telefonu, adres e-mail: 32/ 259-27-59, m.szot@gig.eu 

 


