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Streszczenie 

Kilkuletnie doświadczenia eksploatacyjne z eksploatacji systemu ciągłego monitorowania sił w linach 

nośnych zawieszenia wiszących pomostów roboczych (SW-4, KGHM Polska Miedź S.A. - O/ZG „Polkowice-

Sieroszowice”) oraz wizualizacji obciążenia lin na monitorze ekranowym, pokazały, że jego stosowanie jest 

nieodzowne w diagnostyce położenia pomostu w świetle głębionego szybu. Ważnym zagadnieniem stał się 

sposób poziomowania i pionowania samego pomostu. Wprowadzenia do tego systemu dodatkowego urządzenia 

pomiarowego - poziomicy elektronicznej zwiększyło ilość i jakość informacji dostępnej dla obsługi. Badania 

przeprowadzone na modelu pokazują jednak, że dostępna informacja o obciążeniach lin i położeniu pomostu nie 

przekłada się w prosty i oczywisty sposób na czynności ręcznego sterowania położeniem pomostu. Ilość 

informacji przekazywanej przez wizualizację i nieoczywiste powiązania pomiędzy zmianą wielkości naprężeń 

a zmianami położenia pomostu może być źródłem dodatkowego stresu u obsługi. W artykule przedstawiono 

kierunek rozwoju systemu wizualizacji, mający na celu poprawę jakości przekazywanej informacji, 

zapewniającą ograniczenie stresu związanego z podejmowaniem decyzji o sposobie sterowania położeniem 

pomostu roboczego. Tą samą drogą zamierzamy osiągnąć poprawę stanu bezpieczeństwa załogi szybu i wzrost 

komfortu jej pracy. 

Ten referat stanowi kontynuację tematu opracowanego wspólnie z Cuprum-Projekt Sp. z o.o. z Wrocławia 

i przedstawionego na konferencji CBiDGP w czerwcu 2011, w referacie „Monitoring pionowania 

i poziomowania wiszących pomostów roboczych, jako skuteczna metoda zapewnienia właściwej lokalizacji 

pomostu w czasie głębienia szybu”. 

 

Improving the quality of monitoring information, visualizing plumbing and leveling 

suspended work platforms as a way to reduce worker’s stress and improve work safety 

and comfort. 

Abstract 

Several years of operational experience with the system of the continuous monitoring of forces in the ropes 

supporting the multi-point suspended working platform - a tension framework built-in in currently drilled shaft 

(SW-4, KGHM Polska Miedź SA - O / ZG "Polkowice-Sieroszowice") and visualization of the rope loads on the 

monitor screen, showed that its use is essential in diagnostics of platform position in the opening of drilled shaft. 



An important issue has become a way of leveling and plumbing the platform. Introduction to this system, an 

additional measuring device - an electronic level increased the quantity and quality of information available for 

the service. A study of the model shows, however, that available information on loads of ropes and platform 

position does not translate in a simple and obvious way to manually control the position of the platform. The 

amount of information conveyed by the visual and obvious link between the change in the size of the forces and 

changes in the position of the platform can be a source of additional stress in service. The article provides 

direction for the visualization system, designed to improve the quality of information, providing reducing the 

stress of making decisions about how to control the position of the working platform. The same way we intend to 

achieve growth and improve the comfort and overall safety of the crew of the shaft. 

This paper is a continuation of theme developed jointly with Cuprum-Projekt Sp. o.o. of Wroclaw and 

presented at a conference CBiDGP in June 2011, in the paper "Monitoring of plumbing and leveling suspended 

working platforms, as an effective method to ensure proper location of the working platform during shaft drill." 

 



1. Wstęp 

Drążenie nowych szybów stanowi poważne, skomplikowane i długotrwałe 

przedsięwzięcie inżynierskie. Mała ilość tego typu inwestycji powoduje, że nowe rozwiązania 

nie znajdują łatwej drogi do wdrożenia. Z drugiej strony, poziom trudności tego typu działań 

i skala różnorodnych zagrożeń prowokują chęć uczynienia górniczej pracy łatwiejszą 

i bezpieczniejszą. Specyfika pracy pod ziemią powoduje, że nowoczesne techniki pomiarowe 

i informacyjne także nie są w stanie wyeliminować wielu zagrożeń typowych dla górnictwa. 

Jednakże każde rozwiązanie, które ogranicza znane ryzyka, ułatwiając realizację czynności 

niebezpiecznych czy rodzących nadmierny stres dla obsługi, może poprawić ogólny stan 

bezpieczeństwa pracy w kopalni. 
 

W technologii prowadzenia przodka metodą podsiębierną, w trakcie głębieniu szybów 

metodami górniczymi, można wyróżnić szereg głównych zespołów urządzeń takich jak:  

· urządzenia urabiające i ładujące urobek, zainstalowane bezpośrednio w przodku 
drążonego szybu, 

· kubłowe wyciągi górnicze zapewniające transport pionowy,  
· urządzenia pomocnicze dostarczające wodę technologiczną, sprężone powietrze, kable 

energetyczne do oświetlenia i zasilania urządzeń zainstalowanych w szybie, 
· urządzenia związane z wentylacja szybu oraz jego dna. 
 

Z uwarunkowań technologicznych budowy szybu, dla zapewnienia komunikacji 

pomiędzy zrębem szybu, pomostem wiszącym i dnem szybu (przodkiem górniczym), 

kompleks szybowy wyposaża się najczęściej w dwa niezależne górnicze wyciągi szybowe. 

Urządzenia te służą do transportu pionowego ludzi oraz materiałów, maszyn i urządzeń do 

głębienia szybu, a także odstawy urobku z przodka. Transport odbywa się naczyniem 

wyciągowym (kubłem), które prowadzone jest za pośrednictwem sań prowadniczych po 

linach, najczęściej będących równocześnie linami nośnymi wiszącego pomostu roboczego.  

Funkcjonalność platformy roboczej, wynikająca z potrzeb wykonywania prac górniczych, 

wymaga między innymi możliwości przemieszczania się za postępującym przodkiem. 

Tą właściwość zapewnia układ zawieszenia platformy na linach nawiniętych na bębny 

wciągarek wolnobieżnych, o długości odpowiedniej do zaplanowanej głębokości szybu. 

Z wciągarek wolnobieżnych liny kierowane są do szybu kołami linowymi zabudowanymi na 

pomostach technologicznych wieży szybowej lub głowicy szybu. Każda lina połączona jest 

zazwyczaj punktowo z konstrukcją pomostu. Masę wiszącego pomostu roboczego wraz z jego 

wyposażeniem wykorzystuje się dla uzyskania wymaganego, kontrolowanego naciągu lin 

prowadniczych. W takim przypadku wiszący pomost roboczy staje się jednocześnie ramą 

napinającą lin prowadniczych kubłowych wyciągów szybowych.  



Konstrukcja wielopodestowego pomostu, dostosowana jest do wyposażenia go 

w urządzenia i elementy zabezpieczające potrzeby związane z pędzeniem przodka 

szybowego, takie jak: 

· ładowarka czerpakowa do załadunku kubłów urobkiem, 
· dźwig do montażu obudowy szybu i innych konstrukcji, 
· zbiorniki wody, 
· zbiornik betonu wykorzystywanego przy wznoszeniu obudowy, 
· rozdzielnice elektryczne oraz teletechniczne, 
· systemy pomiarowe, monitorujące warunki środowiskowe i pracę urządzeń, 
· stanowiska sygnalizacyjne, 
· zasobnik na kable energetyczne, sygnalizacyjne i teletechniczne, 
· zasobnik na przewody elastyczne sprężonego powietrza oraz wody technologicznej. 
 

Brak możliwości zapewnienia równomiernego rozłożenia mas konstrukcji i wyposażenia 

powoduje, że pomost, który w założeniu powinien symetrycznie obciążać liny zawieszenia, 

jest konstrukcją o środku ciężkości nie leżącym w osi szybu. Powoduje to nierównomierny 

rozdział obciążeń na poszczególne liny układu zawieszenia pomostu, a co zatem idzie ma 

istotne znaczenie dla bezpiecznej eksploatacji pomostu oraz górniczych wyciągów 

szybowych, których liny prowadnicze są jednocześnie linami nośnymi pomostu.  

 
 

Rys. 1  Wyposażenie kompleksu szybu przy jego budowie metodami górniczymi[1] 



Istnieje wiele czynników mających istotny wpływ na rozkład obciążeń przenoszonych 

przez poszczególne liny zawieszenia pomostu roboczego. Najważniejsze, opisane 

w literaturze oraz wynikające z doświadczenia ruchowego czynniki, to: 

· nierówna długość początkowa poszczególnych lin nośnych, 
· różne właściwości sprężystości lin (moduły sprężystości), 
· zróżnicowane wydłużenia trwałe lin, 
· różne średnice nawijania lin na bębnach linowych, 
· zróżnicowane sprawność elektrycznych poszczególnych napędów wciągarek 

wolnobieżnych, 
· nierównomierne rozłożenie masy elementów konstrukcji pomostu względem pionowej 

osi symetrii, 
· niesymetryczne rozłożenie masy urządzeń oraz elementów stanowiących wyposażenie 

pomostu wiszącego. 
 
Ponieważ niezrównoważenie obciążeń jest wynikiem równoczesnego działania wielu 

nieliniowych w sensie wpływu czynników, ważnym problemem praktycznym jest określenie 

ich oddziaływania na wielkość faktycznych obciążeń przenoszonych przez poszczególne liny 

układu zawieszenia pomostu.  

Problem ten został po części rozwiązany [2]. Po zastosowaniu systemu ciągłego 

monitorowania sił w linach nośnych i prowadniczo – nośnych rozpoznano udziału niektórych 

czynników oraz określono sposób ich niwelowania. 

Stosowny układ został zaprojektowany przez CPM CUPRUM – PROJEKT we 

Wrocławiu i zastosowany do diagnozowania udziału wymienionych wyżej czynników w 

urządzeniu z trójpodestowym pomostem roboczym – ramą napinającą, w aktualnie głębionym 

szybie SW-4 w KGHM Polska Miedź S.A. - O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. [3] 

Minimalizacja wpływu przyczyn mających wpływ ma nierównomierny rozkład obciążeń 

jest w chwili obecnej możliwa praktycznie tylko poprzez zmianę długości roboczej lin. 

Wykorzystuje się do tego celu indywidualną pracę wciągarek wolnobieżnych. Realizacja 

następuje przy wykorzystaniu wizualizacji pomiarów wartości sił w linach i porównaniu ich 

z wartościami wzorcowymi (Fmin, Fmax, Fśr), uwidocznionymi na monitorze zlokalizowanym 

na stanowisku operatora wciągarek wolnobieżnych. Minimalizacja wpływu przyczyn 

powodujących nierównomierny rozkład obciążeń, gwarantuje właściwe obciążenie lin 

w trakcie przemieszczania pomostu w szybie oraz w procesie zapierania pomostu o obudowę 

szybu. W trakcie wyrównywania naciągu lin zachodzi jednocześnie potrzeba zapewnienia 

właściwego położenia w pionie i w poziomie pomostu roboczego wiszącego w szybie. 

Pionowanie i poziomowanie wiszącego pomostu roboczego ma duże znaczenie 

dla poprawnego prowadzenia naczyń wyciągów górniczych, z zachowaniem bezpiecznych 

odległości na drodze przejazdu w szybie jak i przez sam pomost roboczy. Wpływa także 

w istotny sposób na prostoliniowość osi głębionego szybu. Oddziałuje na komfort pracy 



załogi pomostu, chociaż ten czynnik nie jest traktowany, jako najbardziej istotny. Wpływa 

również w bardzo istotny sposób na bezpieczeństwo całego procesu drążenia szybu. Należy 

zauważyć, że konstrukcja pomostu i naczyń wydobywczych mogą być ustawione w bliskim 

sąsiedztwie, ale też mogą być oddalone od siebie o kilkaset metrów. Na drodze 

przemieszczania się naczyń w szybie istnieją przeloty w konstrukcji pokrywającej zrąb szybu 

oraz miejsce rozładunku kubłów. Przy stałym punkcie zawieszenia w wieży, oraz swobodnym 

zwisaniu pomostu roboczego w szybie, istnieje ciągłe zagrożenie, że brak pionowania 

i poziomowania pomostu doprowadzi do zmniejszenia odległości ruchowych i tym samym 

do kontaktu sań lub kubła z konstrukcjami zabudowanymi w szybie lub wieży lub 

na pomoście.  

Doświadczenia zebrane w trakcie eksploatacji systemu monitoringu naciągu lin, 

wykazały konieczność wprowadzenie do systemu dodatkowych urządzeń pomiarowych 

w postaci poziomicy elektronicznej, zabudowanej na pomoście wiszącym oraz czujników 

zbliżeniowych zabudowanych na poziomie zrębu szybu. Taki układ jest nieodzowny 

w diagnostyce położenia pomostu w szybie w czasie zapierania go do obudowy za pomocą 

rozpór hydraulicznych. [4] 

Dodatkowe układy pomiarowe są źródłem istotnej informacji o położeniu pomostu 

względem osi szybu i w odniesieniu do poziomu. Informacji tej nie był w stanie dostarczyć  

wyłącznie system ciągłego monitoringu sił w linach nośnych i prowadniczo-nośnych 

pomostu. 

2. System pomiarowy 

Do weryfikowania obciążenia poszczególnych lin nośnych i prowadniczo – nośnych, 

stosowany jest systemem ciągłego monitorowania, którego zasadniczymi elementami są:  

· modułowy sterownik logiczny wyposażony w moduł procesora, moduły wejść, wyjść, 
pamięci, moduły interfejsów, wyświetlacz tekstowy oraz graficzny, 

· urządzenia peryferyjne o rozproszonym sterowaniu - adresowalne czujniki siły i 
układy pomiarowe, funkcjonujące na bazie mikrokontrolerów oraz specjalizowanych 
przetworników analogowo – cyfrowych, 

· lokalne linie transmisyjne działające poprzez łącze RS 485, RS232, 
· sieciowe interfejsy komunikacyjne Ethernet, Wi-Fi. 
 

Podstawowymi elementami układu, który dokonuje pomiaru sił w poszczególnych linach 

są wkładki pomiarowe składające się z tensometrycznego przetwornika siły wyposażonego 

w układ mikroprocesorowy stanowiący adresowalny cyfrowy moduł pomiarowy [1] i [4]. 

 Położenie konstrukcji wiszącego pomostu roboczego kontroluje poziomica elektroniczna 

[8]. Wykorzystuje ona trójosiowy czujnik przyspieszeń, wykonany w technologii MEMS 

(mikromaszyna wytwarzana jak krzemowy układ scalony) [5], który reaguje na położenie 



wektora grawitacji względem podstawy czujnika w trójwymiarowej przestrzeni. Sygnał 

z akcelerometru, po przetworzeniu na wartość cyfrową, jest obrabiany we wbudowanym 

mikrokontrolerze tak, aby można było zaprezentować rezultat pomiaru w formie 

przemieszczenia „bąbelka” poziomicy w dwóch osiach: podłużnej i poprzecznej w stosunku 

do podstawy czujnika [6] i [8].  

Dzięki odpowiedniej konstrukcji i zamocowaniu podstawy (płytki PCB) czujników 

położenia oraz umiejscowienia ich w centrum górnego i dolnego podestu, uzyskujemy 

możliwość „związania” wskazań poziomicy z konstrukcją roboczego pomostu wiszącego. 

Precyzyjnie wykonane trzypunktowego podparcia o jednym punkcie stałym i dwóch 

regulowanych, zapewnia poprawną współpracę poziomicy z konstrukcją pomostu, łatwą 

kalibrację, a w razie potrzeby, może także realizować współpracę z dowolną przestrzenną 

konstrukcją zawieszoną na linach w szybie. 

Dane charakterystyczne czujnika położenia  

(LIS3LV02DL - MEMS inertial sensor 3-axis - ±2g/±6g digital output low voltage linear 

accelerometer): 

· typ czujnika:     trzyosiowy akcelerometr o zakresie  
       pomiarowym ±2g/±6g, 
· rozdzielczości pomiaru położenia 

wektora przyspieszenia ziemskiego:   16-bitów 
· czułość pomiaru wektora grawitacji:            (214 LSB/g), 
· rozdzielczość pomiaru pochylenia:   0.025°, 
· typowy błąd wyznaczenia poziomu:  0.025° (7 LSB), 
· zakres pomiaru pochylenia:    ±3.2° w obu osiach, 
· częstotliwość pomiaru:    40/s. 
 

Lokalizację poszczególnych elementów systemu pomiarowego na pomoście roboczym 

przedstawia rysunek nr 2. 



 
Rys. 2   Wiszący trójpodestowy pomost roboczy - rama napinająca z lokalizacją urządzeń [4] 

3. Diagnozowanie stanu zawieszenia i położenia pomostu roboczego 

Diagnozowanie położenia pomostu oraz stanu obciążenia poszczególnych lin 

zrealizowane jest na wiszącym pomoście roboczym w szybie (stanowisko osoby kierującej 

przemieszczeniem i ustawieniem pomostu) oraz w pomieszczeniu maszyny wyciągowej 

na stanowisku operatora bębnowych wciągarek wolnobieżnych.  

Wyniki pomiarów z poziomicy elektronicznej oraz pomiaru sił z poszczególnych wkładek 

pomiarowych, zabudowanych w zawieszeniach linowych, są w sposób ciągły przesyłane 

do sterownika lokalnego na podeście górnym pomostu. Stamtąd przesyłane są do sterownika 

centralnego zlokalizowanego w budynku maszyny wyciągowej.  

Przesyłanie sygnałów z poziomicy elektronicznej odbywa się podobnie jak sygnałów 

z wkładek pomiarowych tj. po łączu RS 485 i kontrolą poprawności transmisji do sterownika 



lokalnego, skąd dwoma liniami transmisyjnymi (2 pary w kablu sygnalizacji szybowej) 

do sterownika centralnego. Sterownik lokalny steruje układami elektroniki w poziomicy 

elektronicznej a wizualizacja wyników poziomowania odbywa się na monitorach ekranowych 

sterownika lokalnego i centralnego w budynku maszyny wyciągowej.  

System umożliwia odczytanie wartości sił z wkładek pomiarowych i wyświetlenie ich 

w postaci graficznej (słupki) oraz wyświetlenie tarczy poziomicy z „bąbelkiem” a także 

informacji tekstowej (wartości sił w kN i pochylenia w mm/m). 

 

 
Rys. 3  Wizualizacja pomiaru sił w linach [4] 

 

W pierwszej fazie eksploatacji rozszerzonej wersji systemu monitoringu tj. na etapie 

eksperymentów i zbierania doświadczeń wynikających z pomiarów poziomicą i obserwacji 

położenia pomostu i ułożenia lin nośnych wewnątrz szybu taka forma jest właściwa 

i użyteczna.  



 
Rys. 4  Wizualizacja poziomowania wiszącego pomostu roboczego[4] 

 

Później, gdy już będą znane relacje pomiędzy wynikami pomiaru poziomicą 

i przemieszczaniem pomostu oraz ustawianiem go w położeniu roboczym (rozpieraniem 

o obudowę szybu), wizualizacja położenia na pomoście nabiera innego znaczenia. Staje się 

bardzo użyteczna i szczególnie ważna przy pionizacji pomostu w trakcie rozpierania go 

o obudowę szybu. Ze względu na rozmiary i proporcje pomostu roboczego – ramy 

napinającej, jest możliwe jego przechylenie przy zapieraniu, pomimo wstępnego 

wypoziomowania poprzez regulacje naciągu lin nośnych. Jesteśmy przekonani, że będzie 

słuszne a nawet konieczne zobrazowanie położenia poziom – pion na obu podestach na 

których zabudowane są rozpory hydrauliczne. 

Trzy kondygnacje (ok. 10 metrów) to dostatecznie dużo, aby przekazywanie informacji 

o położeniu podestów głosem było mało skuteczne. Ponadto, obraz często wart jest tysiąca 

słów… Konkluzja wydaje się być jednoznaczna – dla potrzeb łatwego i precyzyjnego 

pionowania wiszącego pomostu w położeniu roboczym należy przewidzieć interfejs wizualny 

poziomicy elektronicznej zarówno na górnym jak i na dolnym podeście.   

Z teoretycznych analiz i wyliczeń geometrii pomostu wynika, że przydatna będzie 

zwiększona precyzja pomiaru odchylenia od pionu a także możliwość odczytu wzajemnego 

ustawienia pomostów górnego i dolnego względem siebie (różnica pochyleń). 

 



 
Rys. 5  Wizualizacja poziomowania i pionowania podestów wiszącego pomostu 

 

Wiszący pomost jest bardzo sztywną konstrukcją. Jednakże fakt, że ma formę kraty 

bez wykrzyżowań (zastrzałów) i jest rozpierany o obudowę szybu siłownikami 

hydraulicznymi o znacznym nacisku, skłania do wyciagnięcia wniosku, że w trakcie 

normalnej eksploatacji konstrukcja jego może być deformowana (przeginana) w obszarze 

odkształceń sprężystych, w zakresie możliwym do zmierzenia i zobrazowania poziomicą 

różnicową.  

Dodatkowo, poprzez precyzyjny pomiar pozycji w trakcie stabilizowania (rozpierania) 

platformy możliwe jest skorygowanie ustawienia pomostu w zakresie dokładności 

niemożliwej lub zbyt pracochłonnej do osiągnięcia poprzez manipulowanie wciągarkami 

wolnobieżnymi. Optymalnym rozwiązaniem będzie przenośny komputer – tablet graficzny, 

na którym będzie wyświetlany obraz z poziomic różnicowych. Obsługa wyposażona w taki 

komputer może realizować zapieranie pomostu o obudowę szybu, obserwując jednocześnie 



położenie jego konstrukcji i wzajemne ustawienie górnego i dolnego podestu w trakcie całej 

operacji. Zapewnienie komunikacji z czujnikami poziomicy odbywać się będzie 

bezprzewodowo, za pośrednictwem radiowego łącza Ethernet. Wieloantenowy router Wi-Fi 

zapewni właściwy poziom sygnału radiowego na wszystkich podestach wiszącego pomostu, 

a tym samym, umożliwi obserwację położenia podestu i całego pomostu w każdym miejscu 

pracy obsługi.  

 
Rys. 6  Tablet XT-100 z aplikacją  poziomicy różnicowej do ustawiania pomostu roboczego 

4. Wizualizacja 

Realizacja systemu ciągłego monitoringu sił w linach nośnych zawieszenia wiszących 

pomostów roboczych jest narzędziem do diagnozowania stanu obciążenia poszczególnych lin 

i została szczegółowo przedstawiona w publikacjach[1], [2] i [3]. Wizualizacja na monitorze 

ekranowym obrazuje rozkład obciążenia i pozwala na działania zmierzające do uzyskania 

określonego i wymaganego względami bezpieczeństwa położenia pomostu wiszącego 

w świetle szybu. Wizualizacja umożliwia kontrolowany naciąg lin prowadniczo – nośnych. 

Ważnym elementem wizualizacji jest fakt, że przebiega ona na monitorach zabudowanych 

bezpośrednio na stanowisku operatora wciągarek wolnobieżnych oraz na stanowisku 

sygnalisty zlokalizowanym na górnym podeście wiszącego pomostu roboczego.  

Projekt: „Monitoring kontroli naciągu lin prowadniczo –   nośnych, projekt 09120.III.4.3-



51.4” [4] (kwiecień 2011), zakładał niezależne funkcjonowanie systemu pomiaru sił 

i poziomicy elektronicznej. Według tej wersji projektu technicznego, układ pomiarowy 

poziomicy – czujnik pochylenia, będzie zainstalowany w konstrukcji dolnego podestu. 

Wizualizacja położenia wiszącego pomostu roboczego w szybie będzie zobrazowana na tych 

samych monitorach ekranowych. 

Innym, zdecydowanie ważniejszym i bardziej skomplikowanym zagadnieniem 

jest zapewnienie optymalnej formy informacji o położeniu pomostu (poziomowanie) 

w powiązaniu z informacją o siłach występujących aktualnie w linach zawieszenia. 

Ta informacja będzie potrzebna maszyniście do precyzyjnego operowania napędami 

wciągarek wolnobieżnych. Można, w najprostszym przypadku, pokazać na ekranie monitora 

kontrolnego obrazy z obu aplikacji: pomiaru naciągu lin nośnych i poziomicy elektronicznej. 

Istnieje jednak realna obawa o użyteczność takiej formy prezentacji wyników pomiarów 

i poziom stresu, jaki może generować trudność interpretacji relacji wysokości słupków 

z położeniem „bąbelka” poziomicy. 

Z doświadczeń eksploatacyjnych wizualizacji z kontroli naciągu lin nośnych wynika, 

że natłok informacji powoduje trudność podejmowania decyzji, którą linę należy wydłużyć 

lub którą linę skrócić. Fakt ten spowodował potrzebę modernizacji układu i aplikacji 

wizualizującej tak, aby doprowadzić do przekazywania takiej ilości informacji, 

która umożliwia intuicyjne korygowanie naciągu lin nośnych zawieszenia wiszącego pomostu 

roboczego. 

Eksperymenty przeprowadzone na modelu rozszerzonego systemu (czerwiec-lipiec’2011) 

potwierdziły te spostrzeżenie. Doprowadziły do jeszcze jednej bardzo istotnej konkluzji. 

Podobnie jak wyłączny pomiar sił w linach nie wystarczał do zapewnienia właściwego 

położenia pomostu (poziom/pion), tak samo skupienie się tylko na rezultatach pomiarów 

z poziomicy nie gwarantowało zachowania prawidłowych proporcji sił w poszczególnych 

linach. W skrajnych sytuacjach, przy słabo wytrenowanej obsłudze, mogłoby doprowadzić do 

występowania przypadków skrajnego rozbilansowania sił w linach, prowokując przeciążenie 

niektórych par lin, w relacji do pozostałych, ponad dopuszczone przepisami różnice, przy 

jednoczesnym prawidłowym wypoziomowaniu pomostu. 

Konieczne stało się opracowanie zintegrowanego systemu pomiarowo-wizualizującego, 

w którym zapewniono by połączenie odczytów wielkości sił w linach z obrazem poziomicy 

na przykład w formie takiej, jak na poniższym rysunku. Odpowiednia obróbka numeryczna 

dostępnych wyników pomiaru pozwoliła dodatkowo na wskazanie tak istotnej informacji jak 

położenie poziome środka ciężkości platformy, całkowite odchylenie płaszczyzny pomostu od 

poziomu, ze wskazaniem wartości i kierunku odchylenia, oraz poziom niezrównoważeni sił 

w linach zawieszenia pomostu. 



 
Rys. 7  Proponowana wizualizacja poziomowania i pionowania wiszącego pomostu 

w powiązaniu z obrazowaniem zmian naciągu lin 

 

Część wyników jest obrazem stanu fizycznego obiektu oddalonego, w przypadku 

rzeczywistego szybu, o kilkaset metrów od miejsca wykorzystania rezultatów pomiaru. 

Wielkość sił w poszczególnych linach, całkowita masa pomostu, położenie środka ciężkości, 

odchylenie pomostu od poziomu w osi podłużnej i poprzecznej obrazują rzeczywistość.  

Pozostałe wyniki obliczeń i prezentacji (wizualizacji) stanowią materiał wyjściowy do 

decyzji – jak sterować wciągarkami, aby osiągnąć zamierzone położenie pomostu i rozkład 

sił. Wyniki obliczeń pochylenia całkowitego i odchyłki sił w linach od wartości średniej 

stanowią jednocześnie miarę jakości ustawienia pomostu. Mogą być wykorzystane 

w zbudowaniu kryterium optymalizacji w systemie automatycznego sterowania położeniem 

pomostu roboczego. 

Właściwe zorientowanie czujnika poziomicy względem punktów zamocowania lin 



nośnych pozwala na bezpośrednie i jednoznaczne powiązanie naprężeń w linach z ruchem 

wskaźnika poziomicy. 

5. Właściwości regulacyjne układu wielolinowego zawieszenia pomostu 

Teoretycznie wstępnie wypoziomowany pomost powinien zachowywać niezmienione 

ustawienie względem osi szybu. Doświadczenie ruchowe pokazuje, że pomimo 

synchronizacji napędów wciągarek wolnobieżnych, przy przemieszczaniu pomostu nie jest 

to prawdą. Przemieszczaniu pomostu towarzyszą zmiany jego ustawienia względem 

płaszczyzny prostopadłej do osi szybu. Analiza zjawiska wskazuje jako główną przyczynę 

zmienny rozkład obciążeń lin. Wynikowy brak wypoziomowania jest skutkiem zróżnicowania 

parametrów lin, zmienności tych parametrów w funkcji długości lin, braku zrównoważenia 

rozmieszczenia mas konstrukcji pomostu i jego wyposażenia względem osi szybu 

oraz zjawisk zachodzących na styku bęben linowy – lina, jako skutek przemieszczenia liny 

w kierunku pomostu w stosunku do pozostałych lin.  

Teoretycznie, pionowanie i poziomowanie pomostu roboczego można prowadzić 

podejmując dwojakiego rodzaju działania: poprzez likwidację przyczyn nierównomiernego 

rozkładu obciążeń lub poprzez likwidację ich skutków. W praktyce wykorzystuje się obie 

metody.  

Likwidacja przyczyn jest ograniczona do doboru jednakowej długości lin 

oraz poprawnego i ciasnego ich nawinięcia na bęben wciągarki tj. z wstępnym naciągiem oraz 

ciasnym ułożeniem poszczególnych zwojów na bębnie. Doświadczenia eksploatacyjne 

stosowania tych zabiegów są dobre - średnice poszczególnych warstw na wszystkich 

wciągarkach są w praktyce identyczne. 

Drugą możliwością, która jest praktycznie wykorzystywaną dla wyrównania obciążeń, 

jest zmiana długości poszczególnych lin, realizowana poprzez indywidualne odwiniecie lub 

nawiniecie lin na bębny wciągarek wolnobieżnych. Dla prawidłowego wykonania tego 

zabiegu konieczne jest „wymyślenie” kolejności, wielkości i kierunku zmiany długości każdej 

z lin. Doświadczenie eksploatacyjne pokazuje, że jest to zadanie trudne i powodujące 

znaczący stres, występujący nawet u doświadczonych pracowników, dobrze wyszkolonych 

w obsłudze wciągarek.  

Aktualnie eksploatowane wciągarki przystosowane są do indywidualnego sterowania 

ręcznego. Mają także tryb zdalnego sterowania w pracy synchronicznej, w której operator 

może jednocześnie sterować ruchem kilku sprzężonych wciągarek. Tą metodą jest 

realizowany ruch pionowy pomostu roboczego. Wciągarki nie są jednak przystosowane do 

indywidualnego sterowania zewnętrznego, w trybie umożliwiającym bieżącą kontrolę ruchu 

postępowego pomostu, z jednoczesną kontrolą położenia pomostu (sterowanie zależne 



niesynchroniczne). To ograniczenie skłoniło autorów do skoncentrowania się na systemie 

wspomagania decyzji przy ręcznym sterowaniu pracą zespołu wciągarek. W przewidywanym 

reżimie pracy operator wciągarek po zluzowaniu pomostu (odblokowanie siłowników 

zapierających pomost o obudowę szybu) dokonuje korekty położenia poziomego pomostu 

i zrównoważenia sił w linach. Następnie, po przełączeniu sterowania wciągarek na pracę 

synchroniczną, przemieszcza pomost w pionie w wymaganym zakresie. Po osiągnięciu 

położenia docelowego ponownie koryguje ustawienie pomostu w poziomie i pionie. 

Dla uzyskania określonego położenia roboczego pomostu wiszącego, podesty powinny 

być ustawione poziomo a sam wiszący pomost roboczy winien znajdować się w osi szybu. 

Przy takim położeniu pomost powinien być stabilizowany poprzez rozparcie jego konstrukcji 

o obudowę szybu, przy pomocy rozpór hydraulicznych.   

6. System wspomagania decyzji dla operatora wciągarek wolnobieżnych 

Przy tworzeniu matematycznego modelu pozycjonowania pomostu roboczego wewnątrz 

drążonego szybu przyjęto kilka założeń upraszczających. Z wymiarów i proporcji 

geometrycznych platformy roboczej, w relacji do średnicy wewnętrznej szybu i aktualnego 

zagłębienia przyjęto, że pomost jest sztywna tarczą o masie skupionej w środku ciężkości.  

Ciężar pomostu wywołuje momenty sił na zaczepach lin rozłożone, według znanych 

z pomiarów sił, proporcji na poszczególne liny. W stanie ustalonym (pomost w bezruchu) 

momenty te są równoważone przez siły występujące w punktach zaczepienia lin. Pod 

wpływem naprężeń spowodowanych ciężarem pomostu i ciężarem własnym lin, ulegają one 

rozciągnięciu w sposób uzależniony od ich aktualnej długości roboczej i indywidualnego 

współczynnika sprężystości.  

Niejednakowe obciążenie lin oraz ich nierówne wydłużenie powoduje przechylenie 

pomostu. Wielkość tego przechyłu jest mierzona z wystarczającą dokładnością przez 

poziomicę elektroniczną. Przechył pomostu jest traktowany jak złożony obrót wokół trzech 

osi w układzie współrzędnych XYZ. Ponieważ akcelerometr reaguje na położenie wektora 

grawitacji w przestrzeni, musimy dokonać stosownej konwersji układu współrzędnych. 

Po przekonwertowaniu położenia pomostu do układu odniesienia, związanego z pionem 

grawitacyjnym, uzyskujemy trzy kąty względne obrotu αx, βy, γz. Obrót wokół osi Z (pion) 

zaniedbujemy, przyjmując γz = 0. Na tej podstawie możemy wyznaczyć macierz obrotu R 

i wyznaczyć położenie zawiesi (końców lin) w przestrzeni X,-Y,-Z w stanie równowagi.  

Model matematyczny w środowisku Matlab/Simulink został stworzony dla układu 

czterolinowego, ale nie ma istotnych ograniczeń dla rozwinięcia go do modelu 

ośmiolinowego (przypadek SW-4). 

Parametrami modelu, oprócz wielkości sił i pochyleń, są wymiary pomostu (współrzędne 



punktów zaczepienia lin), długości lin i ich współczynniki sprężystości.  

W trakcie budowy i ewaluacji modelu matematycznego ustalenie współczynników 

sprężystości lin nastręczyło spore problemy.  

W oryginalnym rozwiązaniu, w szybie SW-4, zastosowano liny nośne i prowadniczo-

nośne o konstrukcji WS 6x36+A0 i średnicy 44 mm. Dzięki uprzejmości Prezesa Zarządu 

firmy Autorytet Sp. z o.o. autorom udało się uzyskać dostęp do informacji zawartych 

w protokołach z badania (zrywania) tych lin. 

Analiza protokołów doprowadziła do poniższych wniosków. Lina w układzie zawieszenia 

pomostu roboczego przez cały okres drążenia szybu jest wydłużana (odwijana z bębna 

wciągarki). Skracanie liny następuje tylko w okresie bezpośrednio poprzedzającym strzał, 

w którym pomost jest podnoszony o ok. 40m. Bezpośrednio po tym pomost wraca 

do położenia sprzed strzału, aby następnie podążać dalej w dół. Lina na odcinku już 

pracującym w pionie jest rozciągnięta w sposób stabilny. Dodawany odcinek stanowi 

aktualnie ok. 0.5% długości już pracującej. Można z dobrym przybliżeniem założyć, 

że nowo-odwinięty odcinek nie wpływa istotnie na parametry sprężystości całej liny.  

Ponieważ, zgodnie ze stosownymi przepisami liny zawsze pracują ze współczynnikiem 

bezpieczeństwa większym niż 5. Wyliczenia do projektu pokazują, że roboczo te 

współczynniki, dla zagłębienia w granicach 50% docelowej głębokości szybu, są mniejsze niż 

10. Przyjęto założenie, że dobrym wstępnym przybliżeniem współczynników sprężystości lin 

będą wartości wyznaczone z wykresu z badań zrywania lin, dla przedziału obciążeń 

pomiędzy 10% a 20% Pc.  

 

 
Rys. 8  Użyteczny zakres charakterystyki wydłużenia liny pod wpływem naprężeń [11] 



Dokonano stosownych obliczeń i ustalono, że średnie względne wydłużenie liny pod 

wpływem obciążeniem da się opisać następującym równaniem: 

 
εśr = -1*10-5*F2 + 0.0292*F - 1.769 [mm/m],  gdzie F naprężenie liny w [kN]  
 
εmax = -3*10-5*F2 + 0.036*F - 2.0583    dla lin zastosowanych na SW-4 (wg danych  
εmin = -2*10-5*F2 + 0.028*F - 1.7785     z badań z roku 2008) 
 

Przyjęto także, że parametry dla każdej z lin są stałe na całej długości roboczej liny. 

W związku z tym założono, że każda lina jest poddawana obciążeniom rozciągającym, 

wynikającym z przypadającego na nią ciężaru pomostu (wartość zmierzona przez wkładkę 

pomiarową) oraz połowy ciężaru własnego liny. 

 

FLi = Fi + ½lLi*mL*g [kN], gdzie lL - długość liny w [m],  
     m - masa 1 metra liny w [kg], 
     g  - przyspieszenie ziemskie. 
 
Nie uwzględnienie w tym miejscu zmiany długości liny (rozciągnięcia pod wpływem 

naprężeń) i związanej z tym zmiany masy jednostkowej powoduje błąd względny 

wyznaczenia wielkości naprężeń na poziomie 1*10-4, który można zaniedbać. 

Jest to daleko idące uproszczenie, ale bez niego model by nie powstał. Zakłada się, 

że próby poligonowe pozwolą na dokładniejsze skalibrowanie parametrów modelu, korygując 

je do wartości rzeczywistych parametrów w realizacji produkcyjnej. Ponadto zakłada się, 

że proces kalibracji parametrów modelu będzie mógł być wykonany w dowolnej chwili, 

na podstawie danych historycznych, dzięki czemu uzyska się zdolność adaptacji algorytmu 

do zmiennych w czasie parametrów lin.  

Na podstawie wyżej przedstawionych parametrów zbudowane zostało równanie 

równowagi pomostu, oraz jego pochodne: 

f(FLi, lLi, pLi) = 0  równanie równowagi pomostu 

δf/δFLi   pochodna równania równowagi pomostu po siłach  

δf/δlLi   pochodna równania równowagi pomostu po długościach lin 

δf/δpAxAy   pochodna równania równowagi pomostu po pochyleniach 

 

Rozwiązanie stosownego układu równań przy zastosowaniu dwóch kryteriów oceny: 

minimalizacji miary pochylenia pomostu i uzyskania zamierzonej wielkości odchylenia 

(niezrównoważenia) sił w linach, koniecznego dla uniknięcia rezonansów mechanicznych, 

prowadzi do wskazania zależności pomiędzy zmianą długości liny i zmianą położenia 

pomostu.   

Linearyzacja modelu wokół punktu równowagi pozwala na ocenę jak skrócenie bądź 



wydłużenie poszczególnej liny wpłynie na przechył pomostu oraz rozkład sił w linach. 

Informacja ta pozwoliła na stworzenie automatycznego algorytmu decyzyjnego, który 

doradza operatorowi wyciągarek w jaki sposób (w jakiej kolejności oraz o ile) 

skracać/wydłużać poszczególny liny.  

Informację tą przekazuje system wizualizacji w formie barwy punktu (kółka) 

reprezentującego linę, umieszczonego obok obrazu poziomicy bąbelkowej. Przyjęto 

konwencję barw tęczy. Kolor zielony oznacza prawidłową długość liny nie wymagającą 

korekty. Barwy w kierunku czerwieni (żółty, pomarańczowy, czerwony) wskazują wielkość 

skrócenia liny. Barwy w kierunku fioletu (błękitny, niebieski, fioletowy) wskazują wielkość 

wydłużenia liny. 

Eksperymenty na modelu wskazują na czytelność i jednoznaczność takiego schematu 

przekazu informacji. Tym nie mniej, konieczna będzie weryfikacja przyjętych założeń 

w warunkach eksploatacji produkcyjnej. 

7. Kalibrowanie elementów pomiarowych 

Kolejne, bardzo istotne zagadnienie to kalibracja wkładek pomiarowych sił 

oraz poziomicy. Wkładki pomiarowe sił należy kalibrować przed zabudową ich na pomoście. 

Natomiast kalibracja poziomnicy odbywać się będzie po zabudowie na pomoście, 

czyli nastąpi zgranie ustawienia czujnika równolegle względem płaszczyzny pomostu 

oraz zorientowanie go tak, aby jego osie (X, Y) pokryły się z umownymi osiami pomostu - 

podłużną i poprzeczną. 

Możliwe są dwa podejścia do zagadnienia. Pierwsze stosunkowo proste, 

bo niewymagające dodatkowego oprzyrządowania, wykorzystuje wbudowany w poziomicę 

mechanizm kalibracji. Poprzez zwarcie zacisków kalibracji, w chwili załączenia zasilania, 

poziomica jest wprowadzana w tryb kalibracji. W tym stanie sygnalizuje osiągnięcie 

położenia poziomego przez czujnik w zakresie odchyleń ±0.05° od poziomu w obu osiach. 

Po umocowaniu obudowy czujnika poziomicy w przewidzianym miejscu instalacji 

i ustawieniu jej równolegle do osi podłużnej i poprzecznej platformy, z błędem nie większym 

niż ±0.1°, przystępujemy do kalibracji czujnika. Ustawiamy pomost poziomo, wprowadzamy 

poziomicę w tryb kalibracji i regulując zamocowania płytki czujnika, wypoziomujemy go do 

osiągnięcia odchyleń w przedziale ±0.05° (sygnalizacja świetlna położenia względem osi 

podłużnej i poprzecznej). 

Procedura chociaż prosta, ma jeden mankament – ustawienie powierzchni pomostu 

wiszącego w szybie dokładnie poziomo poprzez manipulowanie wciągarkami wolnobieżnymi 

może być trudne i bardzo pracochłonne. Kalibrowanie przy innym ustawieniu pomostu nie 

ma większego sensu, bo nie możemy wykorzystać sygnału odniesienia (wypoziomowania) 



z czujnika poziomicy. Jeżeli ustalimy poziomość czujnika przy odchylonym pomoście, 

godzimy się na stały błąd wskazań poziomicy, wynikający z offsetu (różnicy ustawień). 

Druga metoda jest bardziej skomplikowana, ale gwarantuje poprawne ustawienie 

i zorientowanie poziomicy względem pomostu, przy założeniu, ze potrafimy ustawić pomost 

z odchyleniem od poziomu mniejszym niż ±3°. Do kalibracji poziomicy wykorzystujemy 

pomiary wykonane metodą geodezyjną, określenia położenia i wysokości punktu 

w przestrzeni, których ideę obrazuje rysunek poniżej. 

 
Rys. 9  Schemat pomiaru geodezyjnego 

 

Ustawiamy i stabilizujemy pomost z pochyleniem nie większym niż ±3°. Po wybraniu 

dowolnego, dogodnego miejsca na pomoście (punkt „0”) i zorientowaniu instrumentu 

geodezyjnego (tachimetru) mierzymy współrzędne kartezjańskie (Ni, Ei, Hi) punktów 

pokazanych na poniższym rysunku. Przy tej samej okazji powinien zostać wykonany pomiar 

długości roboczej lin zawieszenia pomostu, poprzez zmierzenie odległości od zrębu szybu do 

kielicha (kielichów) zawieszenia linowego. 

 



 
Rys. 10    Schemat pomiarów do kalibracji poziomicy na pomoście 

 

Z obliczeń wyznaczamy teoretyczne osie X i Y i punkt centralny pomostu, przyjmując 

za bazę punkty zakotwiczenia lin nośnych. Następnie określamy pochylenie pomostu w obu 

osiach z dokładnością nie mniejszą niż 0.1 mm/m. Instalujemy czujnik poziomicy 

i pozycjonujemy go mechanicznie tak, aby wskazania odchylenia „bąbelka” poziomicy 

(pochylenia) pokryły się, co do kierunku i wartości, ze zmierzonymi metoda geodezyjną 

i wyliczonymi wartościami pochylenia pomostu. Na tym procedura kalibracji się kończy. 

Metoda ta, chociaż wydaje się być bardziej skomplikowana wykonawczo i obliczeniowo, 

jest łatwiejsza w realizacji, gdyż nie wymaga wstępnego wypoziomowania pomostu z tak 

dużą precyzją, a wskazane pomiary i obliczenia jest w stanie wykonać każdy geodeta. Mogą 

być powtarzane okresowo, w celach kontrolnych. 

8. Podsumowanie 

System ciągłego monitorowania pionowania i poziomowania wiszących pomostów 

roboczych w połączeniu z systemem ciągłego monitorowania sił w linach nośnych 

ich zawieszenia, jest nieodzowny w diagnostyce prawidłowego położenia pomostów 

i obciążenia ich zawieszenia.  

Wykorzystanie systemu wspomagania decyzji, wbudowanego w system wizualizacji 

pomiarów, w istotny sposób ułatwia realizacje zadań związanych z poziomowaniem 

i pionowaniem pomostu. Zweryfikowany na modelu zabieg pionowania i poziomowania 

wykonywany z wykorzystaniem kontrolowanej korekty długości poszczególnych lin, 

na podstawie wizualizacji poziomicy bąbelkowej i wskaźników przemieszczania lin, 

zapewnia dużą dokładność i precyzję ustawienia pomostu.  

W oparciu o doświadczenia zebrane w trakcie budowy modelu układu sterowania 

i wspomagania decyzji, możliwe jest stworzenie komputerowego symulatora stanowiska 

obsługi wciągarek wolnobieżnych, przydatnego do bezpiecznego i taniego szkolenia obsługi 

takiego sprzętu. 



Dla stworzenia systemu automatycznego poziomowania pomostu konieczna jest 

współpraca z producentem wciągarek wolnobieżnych (MWM Elektro Sp. z o.o.), w celu 

uzyskania stosownej modyfikacji napędu wciągarek, w sposób umożliwiający ich 

indywidualne, automatyczne zdalne sterowanie, z zachowaniem wszelkich reżimów 

bezpieczeństwa. 

Dalsze prace rozwojowe systemu uwarunkowane są zainteresowaniem potencjalnych 

użytkowników w finansowaniu prac rozwojowych, badań przedwdrożeniowych i prac 

wdrożeniowych.  
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