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Wprowadzenie

Gwałtownie rozwijająca się automatyzacja procesów

wydobywczych powoduje stosowanie coraz większej liczby

złożonych systemów elektrycznych i elektronicznych, których

poprawność działania bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo

pracy pod ziemią.

Mając powyższe na uwadze, autorzy prezentacji pragną

utworzyć zespół roboczy zmierzający do powołania konsorcjum,

które będzie miało na celu opracowanie projektów, zaleceń

technicznych i aktów normatywnych dotyczących zdefiniowania

środowiska elektromagnetycznego podziemi kopalń i jego

wpływu na bezpieczeństwo funkcjonalne w oparciu o

kompleksową analizę i badanie tego środowiska.



Wprowadzenie

Proponowany zakres prac ma charakter nowatorski w skali kraju

i Unii Europejskiej i wpisuje się w aktualną tendencję rozwoju

automatyzacji procesów wydobywczych.

Autorzy przekonani są, że realizacja proponowanego tematu

umożliwi podjęcie odpowiednich kroków organizacyjnych i

prawnych, które są niezbędne do ujednolicenia sposobu

badania specyficznej grupy wyrobów w celu zapewnienia

bezpieczeństwa funkcjonalnego elektrycznego wyposażenia

kopalń.



Wprowadzenie

Dodatkowym celem podjętych działań będzie zwiększenie

świadomości w środowisku zawodowym (poprzez seminaria,

szkolenia, publikacje), odnośnie zagrożeń związanych z

brakiem kompatybilności elektromagnetycznej oraz poprawa

jakości procesu projektowania, atestacji, budowy i eksploatacji

urządzeń górniczych.

W konsekwencji podstawową korzyścią powinno być

zwiększenie stopnia bezpieczeństwa ludzi oraz

eksploatowanych urządzeń elektrycznych i systemów

teleinformatycznych.



Dobór norm zharmonizowanych



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 podziemnych wyrobiskach górniczych.



Środowisko elektromagnetyczne 
podziemnych wyrobisk górniczych



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 i zasolenie

 w wielu przypadkach atmosfera wybuchowa (metan, pył węglowy)

 konieczność ochrony przed narażeniami mechanicznymi.



Użytkowanie widma radiowego

Uwzględniając możliwość 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 podkreślić, że bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 

będzie miała zarówno poprawna i kompetentna gospodarka widmem 

przez kopalnie, jak i odpowiednie regulacje prawne w tej kwestii. 



Odporność na wyładowania 
elektrostatyczne ESD

Metoda badań określona została w normie: PN-EN 61000-4-2

Szczególną grupę kopalń stanowią podziemne wyrobiska, w których istnieje 

bezpośrednie zagrożenie wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. W tego 

typu kopalniach stosuje się liczne środki bezpieczeństwa mające na celu 

ograniczyć lub całkowicie wyeliminować powstawanie źródeł zapłonu. 

Powszechnym środkiem bezpieczeństwa jest 

ochrona przed elektrycznością statyczną, czyli 

wyładowaniami elektrycznymi powstającymi na 

skutek tarcia i generowanymi przez personel 

znajdujący się pod ziemią oraz narzędzia i 

maszyny tam pracujące. Zastosowane środki m.in. 

takie jak odpowiedni dobór materiałów z których 

wykonywane są ubrania, narzędzia i maszyny 

znacznie zmniejsza możliwość powstania iskry.



Odporność na serię szybkich elektrycznych 

stanów przejściowych i udary

Metoda badań określona została w normach:

PN-EN 61000-4-4 i PN-EN 61000-4-5

W kopalniach mamy do czynienia z 

nagminnym występowaniem:

 procesów łączeniowych, 

 odłączania obciążenia indukcyjnego, 

 poluzowanych połączeń.



Zaburzenia elektromagnetyczne w kopalniach

Źródło: Mirosław Pietranik, Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawaczy: 

„Kompatybilność elektromagnetyczna i bezpieczeństwo funkcjonalne w kopalniach”

Napięcie zaburzeń w przewodach zasilania silnika 

wentylatora w zakresie częstotliwości do 150 kHz

Napięcia zaburzeń w przewodach zasilania rozdzielni 

sterowania (zakres od 200 kHz do 1,2 MHz)

Szybkie zmiany napięcia zasilania wentylatora 

silnika szybu głównego

Natężenie pola (składowa elektryczna) - wartość 

szczytowa



Odporność na zaburzenia 
przewodzone, indukowane przez pola 

o częstotliwości radiowej
Metoda badań określona została w normie: PN-EN 61000-4-6

Z budowy kopalni i geometrii korytarzy wynika bliskie sąsiedztwo urządzeń 

elektronicznych z maszynami elektrycznymi o bardzo dużych mocach 

znamionowych zasilania (rzędu kilku megawatów) 



Odporność na zapady napięcia, krótkie 
przerwy i zmiany napięcia

Metoda badań określona została w normie: PN-EN 61000-4-11 dla AC i

w PN-EN 61000-4-29 dla DC



Proponowane kierunki rozwoju 
inicjatywy

Opracowanie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej dla urządzeń 

elektrycznych pracujących w podziemnych wyrobiskach górniczych 

wymaga przeprowadzenia licznych badań oraz pomiarów celem 

dokonania analizy statystycznej zaburzeń występujących w tym 

specyficznym środowisku.

Niezbędne jest podjęcie badań prowadzonych wspólnie przez kilka 

jednostek naukowo-badawczych.

Dotyczy to szczególnie możliwości monitoringu zdarzeń awaryjnych oraz 

dostępu do raportów i danych statystycznych obejmujących wypadki i 

sytuacje potencjalnie niebezpieczne. 



Inne problemy

Pozostaje problem określenia wymagań dla urządzeń elektronicznych, 

które mogą pracować zarówno w podziemiach kopalń jak i na powierzchni 

Prace nad tym projektem skłoniły nas do podjęcia działań nad tą inicjatywą, 

gdyż należało spełnić trudne, wykluczające się wymagania dyrektyw nowego 

podejścia: ATEX, EMC, R&TTE



PODSUMOWANIE
Przedstawiona analiza wykazuje odmienną specyfikę środowiska elektro-

-magnetycznego podziemi kopalń od obecnie istniejących i zdefiniowanych 

środowisk elektromagnetycznych w normach produktu czy grup produktów. 

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.

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

ewidentnie związane z kompatybilnością elektromagnetyczną i mają 

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo funkcjonalne urządzeń i załóg 

górniczych.

Istotnym wydaje się wprowadzenie odpowiedniej normy przedmiotowej dla 

urządzeń elektronicznych przeznaczonych do pracy w podziemnych 

wyrobiskach górniczych.
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