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Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem 
nadzoru rynku dla wyrobów stosowanych w 

zakładach górniczych jest 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. 

Dlatego też, mając na uwadze obecny stan prawny 
i stan techniki Wyższy Urząd Górniczy jest żywotnie 

zainteresowany podniesieniem wiedzy na temat 
zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej 

oraz systemów radiowych zarówno wśród 
producentów sprzętu górniczego jak i wśród 
pracowników kopalń odpowiedzialnych za 

eksploatację coraz to bardziej złożonych systemów 
automatyki.



W ostatniej dekadzie możemy zaobserwować 
znaczny postęp techniczny w górnictwie związany  
ściśle z automatyzacją procesów wydobywczych, 
w których największą rolę odgrywają urządzenia 

i systemy elektryczne, elektroniczne oraz 
teleinformatyczne. 

Ich poprawne współdziałanie ma bezpośredni wpływ 
na bezpieczeństwo pracy w podziemnych zakładach 

górniczych oraz podniesienie efektywności 
ekonomicznej.



O skali zagrożeń i wyzwań mogą świadczyć 

zmiany jakie zaszły w przeciągu ostatnich 15 lat :

 na ścianach wydobywczych zaczęły dominować kombajny z 

napędem elektrycznym, o kilkukrotnie większej mocy

 standardowym wyposażeniem kombajnu stały się radiowe 
układy sterowania

 w ścianowych obudowach zmechanizowanych zaczęto 
stosować elektroniczno-hydrauliczne sterowanie oraz 
znakowanie transponderami RFID

 standardowo kolejki podwieszane są wyposażone 
w elektroniczne układy sterowania

 układy głośnomówiące zintegrowano z układami sterowania, 
monitorowania i wizualizacji (sieci przewodowe 
i światłowodowe)

wprowadzane są bezprzewodowe systemy lokalizacji 
i łaczności.



Przyjmując że:

„Bezpieczeństwo funkcjonalne to zachowanie
w określonym środowisku warunków wolnych od
nieakceptowalnego ryzyka wystąpienia zjawisk
grożących zdrowiu lub uszkodzeniu maszyn (aspekt
ekonomiczny), spowodowanych niewłaściwym
zadziałaniem jakiegokolwiek urządzenia (systemu
urządzeń) w wyniku błędów człowieka lub czynników
zewnętrznych.”

Mirosław Pietranik, Instytut Łączności,
„Kompatybilność elektromagnetyczna i
bezpieczeństwo funkcjonalne w kopalniach”,
Sprawozdanie Z21/1009/21 30 002 6/(67/2006)



„Można stwierdzić, że problem EMC w bezpieczeństwie
funkcjonalnym jakościowo nie różni się od problemu
EMC w ogóle, tak, że można tu posługiwać się
istniejącymi normami jeśli chodzi o metody badań
i pomiarów. Oddzielnym zagadnieniem jest
w poszczególnych przypadkach zestaw narażeń
i wymagane ich poziomy, na jakie system ma być
odporny.”

Władysław MOROŃ, Urząd Regulacji Telekomunikacji i
Poczty, „Kompatybilność elektromagnetyczna istota
problemu i normalizacja”, Przegląd Elektrotechniczny,
06/2004



Doświadczenia zebrane z wielu źródeł nie pozostawiają
wątpliwości, że urządzenia i systemy odpowiedniej
odporności na zjawiska elektromagnetyczne,
zapewniające bezpieczeństwo funkcjonalne, jest
kosztowne i wymaga częstokroć połączenia wyników
pracy dwóch zespołów - specjalistów od
„tradycyjnego” bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz
specjalistów od EMC.



Problemy bezpieczeństwa funkcjonalnego ze względu
na EMC dobrze ilustruje prezentowany schemat:
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Podsumowanie

Ze względu na specyfikę pracy i rozmieszczenia
urządzeń i maszyn zasilanych energią elektryczną
oraz ciągle zwiększający się stopień komplikacji
elektronicznych systemów łączności, sterowania
i monitoringu, zapewnienie stanu kompatybilności
w zakresie małych i wielkich częstotliwości stanie
się istotna barierą dalszego rozwoju jak i osiągnięcia
założonych wskaźników niezawodności
i bezpieczeństwa.



Podsumowanie

Dlatego z przychylnością odnosimy się do inicjatywy
Konsorcjum które za jeden z celów obrało sobie
zdefiniowanie „środowiska elektro-magnetycznego
kopalń” i określenie jego wpływu na bezpieczeństwo
funkcjonalne w oparciu o kompleksową analizę
i badanie zjawisk elektrycznych występujących
podczas pracy kopalni zarówno na jej powierzchni jak
i w podziemnych wyrobiskach.
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