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Wprowadzenie

W krajowym górnictwie odczuwalnie wzrasta udział technik

związanych z łącznością bezprzewodową. Dotyczy to zarówno

systemów rozmównej łączności radiowej i systemów sterowania

urządzeniami górniczymi jak również systemów identyfikacji

maszyn i załogi opartych o technikę RFID.

Dlatego też, mając na uwadze obecny stan prawny i stan

techniki oraz doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu

różnych systemów radiowych przeznaczonych dla górnictwa,

Centrum Badań Środowiska Elektromagnetycznego Kopalń

postawiło sobie, między innymi, za cel stworzenie platformy

informacyjno-szkoleniowej dla producentów sprzętu górniczego i

pracowników kopalń odpowiedzialnych za eksploatację coraz to

bardziej złożonych systemów radiowych i systemów automatyki.



Wprowadzenie

Proponowany zakres prac ma charakter nowatorski w skali kraju

i Unii Europejskiej.

Jesteśmy przekonani, że realizacja przez Konsorcjum prac

związanych z zaburzeniami wysokoczęstotliwościowymi i

gospodarką widmem radiowym umożliwi podjęcie odpowiednich

kroków organizacyjnych, prawnych oraz technicznych które są

niezbędne do ujednolicenia sposobu oceny i badania

specyficznej grupy wyrobów związanych technikami wysokiej

częstotliwości.



Wprowadzenie

W konsekwencji podstawową korzyścią powinno być

zwiększenie stopnia bezpieczeństwa ludzi oraz

eksploatowanych urządzeń elektrycznych i systemów

teleinformatycznych.



Normy dla urządzeń pracujących w 
podziemnych wyrobiskach górniczych

Normy ogólne można stosować jedynie w przypadku gdy danego

urządzenia nie da się zaklasyfikować do zakresu żadnej z norm

podstawowych lub norm grup wyrobów, które mają pierwszeństwo przed

normami ogólnymi.

W większości przypadków dla urządzeń elektronicznych

przeznaczonych do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych

konieczne jest stosowanie norm ogólnych, z których wybrać należy

odpowiednie badania. Dlatego głównie ze względu zapewnienia

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa konieczne może być

wprowadzenie normy grup wyrobów dla urządzeń elektronicznych

przeznaczonych do pracy w kopalni.



Środowisko elektromagnetyczne 
podziemnych wyrobisk górniczych

Specyfika środowiska elektromagnetycznego podziemi kopalń znacznie

odbiega od środowiska przemysłowego znajdującego się na powierzchni,

co w głównej mierze wynika z:

 niewielkich odległości urządzeń elektronicznych sąsiadujących ze sobą,

 dużej ilości metalu w bliskim otoczeniu urządzeń,

 obecności urządzeń elektrycznych dużych mocy (do kilku MW)

 trudnych warunków środowiskowych – wilgoć, zasolenie, pyły

 w wielu przypadkach atmosfera wybuchowa (metan, pył węglowy)

 konieczność ochrony przed narażeniami mechanicznymi.



Środowisko elektromagnetyczne 
podziemnych wyrobisk górniczych

w przypadku emisji radiowych dochodzą jeszcze specyficzne, o silnym

tłumieniu, warunki propagacji fal elektromagnetycznych w podziemnych

wyrobiskach górniczych.



Propagacja fal radiowych w 
podziemnych wyrobiskach górniczych

Przekroje poprzeczne wyrobisk w ścianie wydobywczej nr 702 (C) i w jej

pobliżu (A,C) w KWK Ziemowit

Wyniki pomiarów propagacji przeprowadzonych w kopalni

KWK „Ziemowit” w zakresie częstotliwości od 30 do 1000 MHz

w różnego typu wyrobiska górniczych



Propagacja fal radiowych w 
podziemnych wyrobiskach górniczych

Natężenie pola elektrycznego zmierzone w trzech różnych tunelach

podziemnych kopalni Ziemowit dla odległości 40m od nadajnika w zakresie

częstotliwości 30-1000MHz



Propagacja fal radiowych w 
podziemnych wyrobiskach górniczych

Natężenie pola elektrycznego zmierzone w trzech różnych tunelach

podziemnych kopalni Ziemowit dla częstotliwości 200MHz przy różnych

odległościach



Propagacja fal radiowych w 
podziemnych wyrobiskach górniczych

Natężenie pola elektrycznego zmierzone w trzech różnych tunelach

podziemnych kopalni Ziemowit dla częstotliwości 415MHz przy różnych

odległościach



Propagacja fal radiowych w 
podziemnych wyrobiskach górniczych

Natężenie pola elektrycznego zmierzone w trzech różnych tunelach

podziemnych kopalni Ziemowit dla częstotliwości 1000MHz przy różnych

odległościach



Propagacja fal radiowych w 
podziemnych wyrobiskach górniczych

Wyniki pomiarów tłumienia trasy dla wybranych częstotliwości na podstawie

badań w różnych tunelach w KWK Ziemowit

Częstotliwość Chodnik 747 

– zawał

[dB]/100m

Chodnik 747 -

stacja kolejki 

podwieszanej

[dB]/100m

Ściana 702 –

wydobywcza

[dB]/100m

200MHz 117 37 32

415MHz 116 39 34

1000MHz 64 28 36



Propagacja fal radiowych w 
podziemnych wyrobiskach górniczych

Analizując rezultaty badań oraz wieloletnie doświadczenia we

wdrażaniu systemów łączności radiowej potwierdziła się silna

zależność tłumienności trasy od wymiarów geometrycznych

tunelu.

Zgodnie z intuicyjnymi przewidywaniami przy wymiarach

mniejszych od dwóch metrów dużą przewagę uzyskują

transmisje w zakresie gigahercowym.

W szczególnych przypadkach można zaobserwować bardzo

duże zasięgi transmisji, jednak wymagają one prostych

odcinków tuneli o dużej jednorodności.



Propagacja fal radiowych w 
podziemnych wyrobiskach górniczych
Następuje wówczas formowanie modów falowodowych o

niskim tłumieniu (duży zasięg), przy czym najniższe tłumienia

uzyskuje się pracując na modach falowodowych niskiego

rzędu, w pobliżu tak zwanych częstotliwości rezonansowych.

W praktyce jednak trudno jest oprzeć się na tym przypadku,

gdyż silnie zależy on od geometrii korytarza podziemnego oraz

przeszkód, które się w nim znajdują.

Przykładowo tłumienie samego tunelu, który skręca pod kątem

prostym po 10 metrach waha się w granicach od 30 do 60dB.

W obecnym stanie techniki czułość odbiorników radiowych i

systemów antenowych zbliżyła się do fizycznych ograniczeń i

najprostszym sposobem zwiększenie zasięgów jest

podwyższenie mocy nadajników ale tutaj też napotyka się na

ograniczenia prawne i dysponowanej mocy.



Skąd się biorą zaburzenia 
wysokoczęstotliwościowe, 

przewodzone
Z budowy kopalni i geometrii korytarzy wynika bliskie sąsiedztwo 

urządzeń elektronicznych z maszynami elektrycznymi o bardzo 

dużych mocach znamionowych zasilania (rzędu kilku 

megawatów).

Coraz częściej do sterowania napędów wykorzystuje się 

falowniki

Poza tym w kopalniach mamy do czynienia z nagminnym 

występowaniem:

 procesów łączeniowych, 

 odłączania obciążenia indukcyjnego, 

 poluzowanych połączeń.

W zaburzeniach przewodzonych dominują składowe od kilku kHz 

do 30-80 MHz



Skąd się biorą zaburzenia 
wysokoczęstotliwościowe, 

promieniowane

Emisje radiowe systemów łączności bezprzewodowej.

Wysokoczęstotliwościowe przetwornice, nawet te małej mocy

Systemy komputerowe i mikroprocesorowe

Procesy łączeniowe o dużej szybkości zmian napięcia i/lub prądu

W zaburzeniach promieniowanych dominują składowe powyżej 

80 MHz



Zaburzenia wysokoczęstotliwościowe

Jak wykazuje praktyka układy elektroniczne są wrażliwe na 

zaburzenia wysokoczęstotliwościowe, zarówno te przewodzone 

jak i promieniowane.

Jest to spowodowane między innymi coraz większa 

miniaturyzacją obwodów elektronicznych oraz zwiększaniem 

częstotliwości pracy tranzystorów.

Najmniejsze koszty ponosi się w związku ze spełnieniem 

dyrektyw EMC jeśli uwzględni się środki ochrony już na 

wstępnym etapie projektowania



Użytkowanie widma radiowego

W górnictwie podziemnym mamy podobną sytuację jak na

początku radiofonii naziemnej. Najczęściej w tym samym

czasie lub miejscu pracuje pojedynczy system radiowy –

najczęściej wtedy nie mamy problemu .

Ze względu na wymagane bardzo duże czułości oraz

ograniczenia w mocy pobieranej przez układy radiowe

koogzystencja dwóch systemów radiowych wymaga już

specjalnych zabiegów technicznych.

Problem ulegnie jeszcze komplikacji gdy do użytku na kopalni

zostaną powszechnie wprowadzone automatyczne systemy

RFID do znakowania maszyn i urządzeń oraz identyfikacji

członków załóg górniczych w strefach niebezpiecznych.



Użytkowanie widma radiowego
W odpowiedzi na pismo i raport techniczny przygotowany dla

Prezesa UKE oraz biorąc pod uwagę przedstawione wyniki

przeprowadzonych badań propagacyjnych wykonanych w

podziemnych korytarzach w ramach realizacji pracy badawczej

w AGH oraz:

nietypowe środowisko pracy górniczych urządzeń radiowych

znajdujących się na poziomie od 50 m do ponad 1000 metrów

pod ziemią w korytarzach wyrobisk górniczych,

duże lub bardzo duże jak wykazały badania tłumienie trasy

zawierające się w przedziale od 5 dB/10 m do 45 dB/10 m,

prowadzone wyłącznie na terenie zakładu górniczego emisje

radiowe, które jeśli już zdarzy się, że docierają na powierzchnię

ziemi, to są na dużo mniejszym poziomie niż dozwolone emisje

objęte dyrektywą EMC (w normach PN-EN 55022:2000 dla

urządzeń klasy B oraz w ETSI EN 301 489-1:2004),



Użytkowanie widma radiowego

konieczność ograniczenia mocy urządzeń nadawczych do

wartości 200 – 500 mW e.r.p. dla zachowania kompatybilności

elektromagnetycznej coraz większej liczby urządzeń radiowych

i elektronicznych pracujących w obszarze wyrobiska kopalni,

zdaniem Urzędu Komunikacji Elektronicznej można wyłączyć

obszary podziemnych wyrobisk górniczych z obowiązku

spełnienia regulacji dotyczących użytkowania widma radiowego

i tym samym uzyskiwania pozwoleń radiowych.

Mając powyższe na uwadze podane moce urządzeń radiowych

na poziomie mocy urządzeń ISM przy planowanym

wykorzystaniu tych urządzeń wyłącznie w podziemnych

wyrobiskach kopalń, jak wykazały przeprowadzone badania

gwarantują niezakłóconą pracę urządzeń radiowych

pracujących na powierzchni ziemi i wykorzystujących te same

zakresy częstotliwości.



Użytkowanie widma radiowego

Chciałbym jeszcze raz zaznaczyć że mimo wyłączenia

obszarów podziemnych wyrobisk górniczych z obowiązku

spełnienia regulacji dotyczących użytkowania widma radiowego

i tym samym uzyskiwania pozwoleń radiowych, nadal pozostaje

problem wzajemnego zakłócania się urządzeń tam

pracujących. Dlatego też ograniczenie mocy urządzeń

nadawczych do wartości 200 - 500 mW e.r.p. może okazać się

konieczne w celu zachowania kompatybilności

elektromagnetycznej całej infrastruktury teleinformatycznej i

kontrolno-sterującej.

W tym miejscu należy również podkreślić, że bezpośredni wpływ 

na bezpieczeństwo będzie miała zarówno poprawna i 

kompetentna gospodarka widmem przez kopalnie, jak i 

odpowiednie regulacje prawne oraz odpowiednie 

wymagania techniczno-przetargowe dla systemów radiowych. 



PODSUMOWANIE
Przedstawiona analiza wykazuje odmienną specyfikę środowiska elektro-

-magnetycznego podziemi kopalń od obecnie istniejących i zdefiniowanych 

środowisk elektromagnetycznych. 

Dodatkowo należy podkreślić, że producenci urządzeń elektronicznych 

przeznaczonych do pracy w poziemnych wyrobiskach górniczych często 

muszą spełnić bardzo ostre i trudne wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

związanego z dyrektywą ATEX i w związku z tym często znacznie 

zmniejszają wymagania kompatybilności elektromagnetycznej dla swoich 

urządzeń. Dla urządzeń radiowych wymagania dotyczące emisji i 

odporności są jeszcze dodatkowo zwiększone.

Z obserwacji wynika, że pojawiające się od czasu do czasu problemy z 

systemami radiowymi są ewidentnie związane z kompatybilnością 

elektromagnetyczną i koniecznością spełnienia specyficznych, 

dodatkowych wymagań.

Istotnym wydaje się wprowadzenie odpowiednich przepisów lub 

wewnętrznych regulaminów dotyczących wprowadzania systemów 

radiowych i RFID do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych.



Dziękuje za uwagę


