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Wprowadzenie

Problematyka ujęta w tym referacie dotyczy inicjatywy związanej

z propozycją wprowadzenia normy przedmiotowej dla urządzeń

elektronicznych przeznaczonych do pracy w podziemnych

wyrobiskach górniczych.

Przedstawiona zostanie analiza wykazująca odmienność

środowiska elektromagnetycznego podziemi kopalń od obecnie

istniejących i zdefiniowanych środowisk elektromagnetycznych

w normach zharmonizowanych.

Tego typu podejście wydaje się uzasadnione ze względu na

ujednolicenie kryteriów oceny urządzeń przeznaczonych do

pracy w kopalniach jak również ze względu na konieczność

spełnienia przez te urządzenia wielu dodatkowych wymagań

np.: związanych z pracą w przestrzeniach zagrożonych

wybuchem.



Dobór norm zharmonizowanych



Dopuszczalne limity poziomów 
zaburzeń emisji przewodzonej



Dopuszczalne limity poziomów 
zaburzeń emisji promieniowanej



Pierwszeństwo norm przedmiotowych

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

 trudnych warunków środowiskowych - wilgoć i zasolenie oraz

 konieczność ochrony przed narażeniami mechanicznymi.



Użytkowanie widma radiowego

Wstępnie powinno się ustalić poziomy emisji na takim samym poziomie jak

dla urządzeń instalowanych w środowisku mieszkalnym. Zdając sobie

sprawę, że w wielu wypadkach może to być trudne do spełnienia i w

uzasadnionych sytuacjach, szczególnie gdy dopuszcza się do użytkowania

urządzenia dużej mocy, możliwe powinno być ustalenie poziomu emisji tak

jak dla środowiska przemysłowego.



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 konieczne wydaje

się ograniczenie mocy urządzeń

nadawczych do wartości

200 - 500 mW e.r.p. dla 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.

Badania odporności na wyładowania elektrostatyczne w tak specyficznych 

przypadkach mogą zostać pominięte, bądź też można znacznie zmniejszyć 

poziomy zaburzeń.



Odporność na serię szybkich 
elektrycznych stanów przejściowych

Badania odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych

powinny być wymagane, a ich poziomy powinny być określone na podstawie 

dodatkowych badań.

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

W kopalniach mamy do 

czynienia z nagminnym 

występowaniem:

 procesów łączeniowych, 

 odłączania obciążenia 

indukcyjnego, 

 poluzowanych połączeń.



Odporność na udary

Metoda badań określona została w normie: PN-EN 61000-4-5

Badania odporności na udary mogą zostać pominięte.

Udary są spowodowane

wyładowaniami atmosferycznymi lub

wynikłymi z procesów łączeniowych.



Odporność na zaburzenia 
przewodzone, indukowane przez pola 

o częstotliwości radiowej

Badania odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o 

częstotliwości radiowej powinny być wymagane, a ich poziomy powinny być 

określone na podstawie dodatkowych badań.

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

Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany 

napięcia powinny być wymagane, a ich poziomy powinny być 

określone na podstawie dodatkowych badań.

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 

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, w tym Głównego Instytutu Górnictwa i 

Wyższego Urzędu Górniczego, realizujących na przykład programy 

finansowane ze środków na naukę. 

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 analiz 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 

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.

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 

jako projekt rozwojowy



Dziękuje za uwagę


