
projekt 
z dnia 18 września 2015 r. 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 2016 r. 

w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych 1' 

Na podstawie art. 113 ust. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 196, 1272 i . . . ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wykaz wyrobów, których stosowanie w ruchu zakładu górniczego wymaga wydania decyzji w sprawie 
dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych, zwanych dalej „wyrobami"; 

2) wymagania techniczne dla wyrobów; 

3) znaki dopuszczenia oraz sposób oznaczania wyrobów tymi znakami. 

§ 2. Określa się wykaz wyrobów: 

1) elementy górniczych wyciągów szybowych: 

a) maszyny wyciągowe, 

b) naczynia wyciągowe: 

— klatki. 

— skipoklatki, 

— skipy, 

— przeciwciężary, 

— kubły, 

— naczynia wyciągowe specjalnego przeznaczenia, 

c) koła linowe, 

d) zawieszenia lin wyciągowych: 

— wyrównawczych, 

— prowadniczych, 

— odbojowych, 

e) zawieszenia nośne naczyń wyciągowych, 

f) wciągarki wolnobieżne: 

— wciągarki wolnobieżne bębnowe, 

— windy frykcyjne, 

') Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu (...) pod numerem (...), zgodnie z § 4 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów praw
nych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych 
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, 
z późn. zm.). 
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g) urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej, 

h) wyodrębnione zespoły elementów wyrobów, o których mowa w lit. a—g, 

i) aparaty rejestrujące; 

2) wyroby stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych: 

a) urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu większym 
niż 45°, oraz wyodrębnione zespoły elementów tych urządzeń transportowych, 

b) wozy do przewozu osób i wozy specjalne oraz pojazdy z napędem spalinowym do przewozu osób, 

c) maszyny i urządzenia elektryczne, kable oraz przewody — na napięcie znamionowe większe niż 1 kV 
prądu przemiennego lub większe niż 1,5 kV prądu stałego, 

d) systemy: 

— ogólnozakładowej łączności telefonicznej, 

— alarmowania, 

— gazometryczne, 

— lokalizacji załogi, 

— monitorowania zagrożenia tąpaniami, 

e) taśmy przenośnikowe; 

3) sprzęt strzałowy: 

a) urządzenia do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych, 

b) pojazdy i wozy do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych. 

§ 3. Wymagania techniczne dla wyrobów określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Znaki dopuszczenia składają się z oznaczenia literowego „WUG", oznaczeń literowych dopusz
czenia, numerów dopuszczenia oraz roku wydania dopuszczenia. 

2. Określa się następujące oznaczenia literowe dopuszczenia: 

1) GM — dla wyrobów, o których mowa w § 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a, b oraz e; 

2) GE — dla wyrobów, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c oraz d, w wykonaniu normalnym; 

3) GX — dla wyrobów, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c oraz d, budowy przeciwwybuchowej; 

4) GG — dla wyrobów, o których mowa w § 2 pkt 3. 

3. Numery dopuszczenia określa się odrębnie w danym roku kalendarzowym w ramach każdego z ozna
czeń literowych dopuszczenia. 

§ 5 . 1 . Znaki dopuszczenia umieszcza się trwale i czytelnie na każdej jednostce wyrobu. 

2. Jeżeli nie jest możliwe oznaczanie wyrobu znakiem dopuszczenia w sposób określony w ust. 1, 
ze względu na właściwości fizyczne wyrobu, znaki dopuszczenia umieszcza się na opakowaniu tego wyrobu. 

3. Jeżeli nie jest możliwe oznaczanie wyrobu znakiem dopuszczenia w sposób określony w ust. 1 i 2, ze 
względu na właściwości fizyczne wyrobu, znaki dopuszczenia umieszcza się na dokumentacji techniczno-
-ruchowej tego wyrobu. 

§ 6. Do: 

1) wyrobów dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych przed dniem wejścia w życie rozporzą
dzenia, 
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2) postępowań w sprawie badań wyrobu, którym podlega wyrób przed złożeniem wniosku o wydanie do
puszczenia, wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, 

3) postępowań o wydanie dopuszczenia, wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, 

4) wyrobów będących przedmiotem postępowań, o których mowa w pkt 2 i 3, w tym ich oznaczania 

— stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. 2 ) 

P R E Z E S RADY MINISTRÓW 

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY 
DEPARTAMENT PRAWNY 

Opracowano pod względem 
prawnym, legislacyjnym 

i redakcyjnym 

/l#09 . iM ' -Dyrektor 
Departamentu Prawnego 

Przemysław GR7.ESIOK 

mgr irj?. Józef Koczwara 
2 ) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone l^gSiądzeniern Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania 

wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, z 2005 r. Nr 80, poz. 695 oraz z 2007 r. [Nr 249, 
poz. 1853), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze traci moc z dniem wej
ścia w życie niniejszego rozporządzenia. ^ 

T O R 
mechanicznego 
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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 2016 r. (poz ) 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WYROBÓW, KTÓRYCH STOSOWANIE W RUCHU 
ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYMAGA WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE DOPUSZCZENIA 

WYROBU DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH*' 

1. E l e m e n t y g ó r n i c z y c h w y c i ą g ó w s z y b o w y c h 

1.1. Maszyny wyciągowe. 

1.1.1. Wymagania ogólne. 

1.1.1.1. Maszyny wyciągowe projektuje się i wykonuje się tak, aby sprostały obciążeniom ruchowym 
występującym w trakcie: 

1) rozruchu, 

2) jazdy ustalonej, 

3) dojazdu, 

4) hamowania 

— górniczego wyciągu szybowego. 

1.1.1.2. Maszyny wyciągowe projektuje się i wykonuje się tak, aby linopędnie: koła pędne, bębny 
pędne, bębny nawojowe, bobiny, a także wały i łożyska tych maszyn, łącznie z przynależnymi 
kotwieniami, nie uległy uszkodzeniu lub trwałemu odkształceniu w przypadku zerwania lin 
nośnych. 

1.1.1.2.1. Wymaganie określone w pkt 1.1.1.2 nie dotyczy samojezdnych maszyn wyciągowych górni
czych wyciągów szybowych pomocniczych. 

1.1.2. Budowa napędu, wału, linopędni, przekładni i sprzęgieł oraz układu smarowania. 

1.1.2.1. Budowa napędu. 

1.1.2.1.1. Silnik napędu maszyny wyciągowej dobiera się według następujących kryteriów: 

1) w przypadku silnika elektrycznego: 

a) ze względów mechanicznych — z uwzględnieniem momentu rozruchowego, traktowa
nego jako obciążenie występujące ciągle i rewersyjnie, 

b) ze względu na nagrzewanie — z uwzględnieniem prądu zastępczego i dopuszczalnego 
przyrostu temperatury dla cyklu pracy; 

2) w przypadku silnika hydraulicznego, pneumatycznego i spalinowego — z uwzględnieniem 
momentu rozruchowego zwiększonego o niezbędną rezerwę. 

1.1.2.1.1.1. Układ zasilający silnik elektryczny dobiera się według kryteriów określonych w pkt 1.1.2.1.1 
ppkt 1. 

1.1.2.1.2. Między silnikiem a linopędnią nie mogą znajdować się rozłączalne sprzęgła lub mechanizmy 
rozsprzęglania. Nie dotyczy to maszyn wyciągowych z rozsprzęglanymi bębnami lub bobina
mi oraz z przekładniami dwubiegowymi lub wielobiegowymi, które mogą być przełączane je
dynie w trakcie postoju maszyny wyciągowej. 

1.1.2.1.3. Prędkość ruchu maszyny wyciągowej z silnikiem asynchronicznym wynika z jego znamiono
wej prędkości obrotowej. Nie dotyczy to maszyn wyciągowych wyposażonych w układy regu
lacji prędkości zapewniające samoczynne ograniczenie prędkości maksymalnej. 

*' Oznaczenia cyfrowe przepisów zawartych w niniejszym załączniku, określających wymagania techniczne, odpowiadają co do 
zasady kolejności oznaczeń wyrobów wymienionych w § 2 rozporządzenia, i są rozwijane dalszymi oznaczeniami cyfrowymi, 
w zależności od ilości wymagań technicznych przewidzianych dla poszczególnych wyrobów. 
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1.1.2.1.4. Napęd z silnikiem asynchronicznym wyposaża się w urządzenie samoczynnie zwierające wir
nik po przekroczeniu synchronicznej liczby obrotów. Samoczynne zwieranie wirnika nie może 
następować w trakcie hamowania dynamicznego prądem stałym. Jeżeli nie zastosowano spe
cjalnych urządzeń hamujących, rozwarcie wirnika może nastąpić tylko w zerowej pozycji 
dźwigni sterowniczej. 

1.1.2.1.5. Napęd z silnikiem asynchronicznym wyposaża się w urządzenie samoczynnie kontrolujące 
stan włączenia stopni rezystora rozruchowo-regulacyjnego. Nie dotyczy to napędów sterowa
nych bezpośrednio nastawnikiem. 

1.1.2.1.6. Napęd z silnikiem asynchronicznym wyposaża się w układ umożliwiający elektryczne hamo
wanie w całym zakresie prędkości. 

1.1.2.1.7. Maszynę wyciągową z napędem z silnikiem hydraulicznym wyposaża się w urządzenia do 
hamowania silnikowego w pełnym zakresie obciążenia. 

1.1.2.1.8. Napęd z silnikiem hydraulicznym wyposaża się w dźwignię sterowniczą samopowracającą do 
zerowej pozycji. 

1.1.2.1.9. Rozruch napędu z silnikiem hydraulicznym jest możliwy tylko przy zerowej pozycji dźwigni 
sterowniczej. 

1.1.2.1.10. Napęd z silnikiem hydraulicznym wyposaża się w urządzenia do samoczynnej kontroli ciśnie
nia i temperatury oleju hydraulicznego. 

1.1.2.1.11. Napęd z silnikiem pneumatycznym wyposaża się w zawór odcinający dopływ powietrza. Za
wór ten, utrzymywany w trakcie ruchu maszyny wyciągowej w stanie otwarcia, w napędach 
bez samoczynnego ograniczenia prędkości samoczynnie zamyka się, po zaniku siły podtrzy
mującej stan otwarcia zaworu. 

1.1.2.1.12. Maszynę wyciągową można wyposażyć w napęd z silnikiem spalinowym, jeżeli moc jest 
przenoszona hydraulicznie lub elektrycznie. 

1.1.2.2. Budowa wału. 

1.1.2.2.1. Wał projektuje się i wykonuje się tak, aby jego wytrzymałość i sztywność uwzględniała: 

1) zmienność naprężeń zginających i skręcających, występujących w trakcie ruchu maszyny 
wyciągowej; 

2) obciążenie pochodzące od pola magnetycznego oddziałującego na wirnik silnika prądu sta
łego osadzonego na wale. 

1.1.2.2.2. Wał maszyny wyciągowej oraz wały przekładni projektuje się i wykonuje się zgodnie z zasa
dami budowy części maszyn poddawanych obciążeniom zmiennym. Zmian średnic wału do
konuje się po stożku lub z możliwie dużym promieniem przejścia. W strefach obciążenia nie 
jest dozwolone istnienie karbów i promieniowych nawierceń, z wyjątkiem rowków pod kliny 
i wpusty. 

1.1.2.3. Budowa linopędni. 

1.1.2.3.1. Stosunek średnicy linopędni do średnicy liny nośnej jest nie mniejszy niż: 

1) w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych dużych I i II klasy intensywności ruchu 
oraz średnich I klasy intensywności ruchu: 

a) dla lin dwuzwitych jednowarstwowych splotkowych — 80, 

b) dla lin budowy zamkniętej — 100; 

2) w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych średnich II klasy intensywności ruchu: 

a) dla lin dwuzwitych jednowarstwowych splotkowych — 60, 

b) dla lin budowy zamkniętej — 80; 

3) w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych małych: 

a) dla lin dwuzwitych jednowarstwowych splotkowych — 40, 
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b) dla lin budowy zamkniętej — 50. 

1.1.2.3.2. Linopędnię projektuje się i wykonuje się tak, aby jej wytrzymałość uwzględniała zmienność 
naprężeń, występujących w trakcie ruchu maszyny wyciągowej. 

1.1.2.3.3. Rowek linowy koła pędnego lub bębna pędnego wykłada się wykładziną. Wykładzina ta za
pewnia sprzężenie cierne z liną nośną ze współczynnikiem sprzężenia ciernego nie mniejszym 
niż 0,25. 

1.1.2.3.4. Nacisk liny nośnej na rowek linowy linopędni jest nie większy niż wartość dopuszczalna. 

1.1.2.3.5. Wykładzinę mocuje się tak, aby segmenty wykładzin były zawsze ciasno osadzone w ich sie
dlisku. 

1.1.2.3.6. Maszynę wyciągową projektuje się i wykonuje się tak, aby zapewnić możliwość zabudowy 
urządzenia do obróbki rowków linowych wykładziny linopędni. 

1.1.2.3.7. Obrzeże bębna nawojowego wystaje ponad oś geometryczną liny nośnej ostatniej warstwy nie 
mniej niż o wartość 1,5 średnicy liny nośnej. 

1.1.2.3.8. Powierzchnia nawojowa bębnów nawojowych jest rowkowana, dostosowana do średnicy eks
ploatowanej liny nośnej i zapewnia właściwą geometrię jej nawijania w każdej z warstw zwo
jów liny. 

1.1.2.3.9. Zamocowanie końca liny nośnej do bębna nawojowego wykonuje się za pomocą nie mniej niż 
pięciu zacisków oraz niezbędnej liczby nieczynnych zwojów liny na bębnie, które łącznie wy
kazują współczynnik bezpieczeństwa wynoszący nie mniej niż 5. Współczynnik ten wyznacza 
się jako stosunek łącznej siły tarcia w zabudowanych zaciskach, zwielokrotnionej tarciem na 
bębnie nawojowym przez nieczynne zwoje liny nośnej opasane na bębnie, do maksymalnego 
obciążenia statycznego w linie nośnej. Fragment końcowego odcinka liny nośnej, znajdujący 
się poza zaciskami, unieruchamia się w bębnie nawojowym. 

1.1.2.3.10. Jeżeli naczynie wyciągowe znajduje się w swym najniższym dolnym położeniu, to liczba nie
czynnych zwojów liny nośnej na bębnie nawojowym wynosi nie mniej niż 2 i jednocześnie nie 
mniej niż liczba uwzględniająca współczynnik wyznaczony na podstawie pkt 1.1.2.3.9. 

1.1.2.3.11. Końcowy odcinek liny nośnej, mocowany do bębna nawojowego, wyprowadza się ze strefy 
nawojowej w taki sposób, aby nie uległ deformacji na krawędzi otworu, przez który przecho
dzi. 

1.1.2.3.12. Koło pędne, bęben pędny lub bobinę umieszcza się w takim miejscu, aby lina nośna prze
mieszczała się ściśle w jednej płaszczyźnie pionowej. 

1.1.2.3.12.1. Wymagania określone w pkt 1.1.2.3.12 nie dotyczą modernizowanych maszyn wyciągowych, 
pod warunkiem zapewnienia symetrii odchylenia lin nośnych względem pionowej płaszczy
zny określonej przez oś geometryczną rowka linowego, którego kąt środkowy nie będzie 
większy niż 1°. 

1.1.2.3.13. Usytuowanie bębna nawojowego z jednowarstwowym nawijaniem liny nośnej zapewnia kąty 
odchylenia liny nośnej nie większe niż 1°30' w obydwu jej skrajnych położeniach od płasz
czyzny prostopadłej do osi bębna. Dozwolone jest przekroczenie tego kąta o 30', jeżeli: 

1) jest to kąt odchylenia liny nośnej na przeciwnym skraju bębna nawojowego względem 
miejsca zamocowania końca liny nośnej; 

2) prędkość jazdy maszyny wyciągowej została ograniczona do 6 m/s. 

1.1.2.3.14. Bęben nawojowy z dwuwarstwowym lub wielowarstwowym nawijaniem liny nośnej umiesz
cza się w takim miejscu, aby lina w pozycji przechodzenia do następnej warstwy była odchy
lana od płaszczyzny prostopadłej do osi bębna w kierunku koła linowego o kąt nie mniejszy 
niż 20' i nie większy niż 1°20'. 
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1.1.2.4. Budowa przekładni i sprzęgieł. 

1.1.2.4.1. Do przeniesienia momentu i ruchu obrotowego z silnika napędowego na linopędnię stosuje się 
wyłącznie przekładnie zębate oraz sprzęgła stałe. Wymaganie dotyczące stosowania wyłącznie 
sprzęgieł stałych nie dotyczy dodatkowego napędu maszyny wyciągowej, który jest wykorzy
stywany w przypadku niesprawności napędu głównego maszyny wyciągowej, pod warunkiem 
zastosowania mechanicznej blokady oraz ciągłej kontroli położenia mechanizmu zasprzęgla-
nia. 

1.1.2.4.2. Przekładnie i sprzęgła napędu pośredniego oraz ich mocowanie projektuje się i wykonuje się 
tak, aby ich wytrzymałość uwzględniała obciążenia pochodzące od maksymalnego momentu 
napędu lub trzykrotnego momentu nominalnego silnika. 

1.1.2.5. Budowa układu smarowania. 

1.1.2.5.1. Przewody układu smarowania, których uszkodzenie może grozić zanieczyszczeniem bieżni 
hamulcowych linopędni lub silnika napędu, osłania się lub zabezpiecza się w inny, równie 
skuteczny sposób. 

1.1.2.5.2. Układ smarowania łożysk wyposaża się w urządzenie do samoczynnej kontroli działania tego 
układu. 

1.1.3. Budowa układu regulacji prędkości oraz układu sterowania. 

1.1.3.1. Układ regulacji prędkości. 

1.1.3.1.1. Maszynę wyciągową o prędkości większej niż 4 m/s wyposaża się w układ regulacji prędko
ści, który zadaje prędkość zgodnie z założonym diagramem jazdy i ogranicza prędkość ma
szyny wyciągowej w zadanej funkcji drogi jazdy. Układ ten wykonuje się tak, aby zmiana 
prędkości odbywała się z przyśpieszeniem i opóźnieniem nie większym niż 1,2 m/s2. W ma
szynach wyciągowych z kołem pędnym lub bębnem pędnym przyspieszenie i opóźnienie nie 
są większe niż 85% wartości krytycznych wyznaczonych z warunków sprzężenia ciernego. 

1.1.3.1.2. Układ regulacji prędkości: 

1) nie dopuszcza do przekroczenia, na zaprogramowanej drodze jazdy, prędkości o więcej niż 
1 m/s; 

2) zapewnia możliwość regulacji momentu napędowego w pełnym zakresie prędkości: od war
tości 0 m/s do wartości maksymalnej i odwrotnie. 

1.1.3.1.3. Elementy układu regulacji prędkości odwzorowujące położenie naczyń wyciągowych od lino
pędni łączy się za pomocą sprzężeń bezpoślizgowych. 

1.1.3.1.4. Elementy układu regulacji prędkości odwzorowujące położenie naczyń wyciągowych w szy
bie grupuje się oddzielnie dla każdego kierunku jazdy. 

1.1.3.1.5. Połączenia sprzęgłowe elementów układu regulacji prędkości zabezpiecza się przed samo
czynnym rozłączeniem i wyposaża się w urządzenie samoczynnie kontrolujące te połączenia. 

1.1.3.1.6. Układ regulacji prędkości wyposaża się w urządzenie do samoczynnej korekcji ustawienia 
elementów odwzorowujących położenie naczyń wyciągowych w szybie. 

1.1.3.1.6.1. W mechanicznym układzie regulacji prędkości jazdy korekcja ustawienia elementów odwzo
rowujących położenie naczyń wyciągowych w szybie odbywa się na skrajnych poziomach cy
klu jazdy i tylko wtedy, gdy maszyna wyciągowa jest zatrzymana i zahamowana. 

1.1.3.1.6.2. W cyfrowym układzie regulacji prędkości jazdy korekcję wskazań położenia naczyń wycią
gowych w szybie wykonuje się na drodze jazdy w określonym punkcie lub punktach diagramu 
jazdy. 

1.1.3.1.7. Układ regulacji prędkości wyposaża się w dwa nadajniki sygnału proporcjonalnego do pręd
kości jazdy, napędzane przez ruchome elementy maszyny wyciągowej lub inne elementy gór
niczego wyciągu szybowego. Nie mniej niż jeden z tych elementów jest: 

1) niezależny od napięcia sieci zasilającej; 

2) napędzany bezpośrednio od linopędni lub wału głównego maszyny wyciągowej. 
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1.1.3.1.7.1. Działanie nadajników, o których mowa w pkt 1.1.3.1.7 zdanie pierwsze, jest wzajemnie kon
trolowane. Tylko jeden z tych nadajników może być wykorzystany w innych układach maszy
ny wyciągowej. 

1.1.3.2. Układ sterowania. 

1.1.3.2.1. Układ przełączający rodzaj pracy maszyny wyciągowej: 

1) w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych wyposażonych w urządzenia sterowni
czo-sygnałowe —jest zgodny z wymaganiami dla tych urządzeń, określonymi w pkt 1.7.5; 

2) w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych niewymienionych w ppkt 1 — projektu
je się i wykonuje się tak, aby: 

a) umożliwiał załączenie tylko jednego rodzaju pracy, 

b) przełączenie rodzaju pracy było niemożliwe po nadaniu sygnału startowego, 

c) przełączenie rodzaju pracy następowało tylko ze stanowiska sterowniczego maszyny wy
ciągowej i tylko wtedy, jeżeli jest ona zahamowana, 

d) stan niezrealizowania wybranego rodzaju pracy był sygnalizowany, 

e) stan załączenia rodzaju pracy był samoczynnie kontrolowany. 

1.1.3.2.2. Układ wyboru rodzaju sterowania maszyny wyciągowej: „sterowanie ręczne" albo „sterowa
nie automatyczne", wykonuje się tak, aby: 

1) umożliwiał wybór tylko jednego rodzaju sterowania; 

2) zmiana rodzaju sterowania była możliwa tylko wtedy, jeżeli maszyna wyciągowa jest za
trzymana i zahamowana; 

3) wybór rodzaju sterowania był realizowany: 

a) tylko ze stanowiska sterowniczego maszyny wyciągowej, 

b) za pomocą elementów stabilnych; 

4) wybór rodzaju sterowania: „sterowanie automatyczne" był możliwy tylko w przypadku: 

a) wybrania właściwych rodzajów pracy maszyny wyciągowej oraz urządzenia sygnalizacji 
szybowej, 

b) ustawienia naczyń wyciągowych na poziomach technologicznych wybranych jako koń
cowe dla cyklu jazdy; 

5) zmiana rodzaju sterowania na „sterowanie ręczne" była możliwa w przypadku każdego po
łożenia naczyń wyciągowych w szybie; 

6) stan załączenia rodzaju sterowania był samoczynnie kontrolowany. 

1.1.3.2.3. Układ sterowania projektuje się i wykonuje się tak, aby po przejechaniu naczyniami wycią
gowymi wyłączników krańcowych, o których mowa w pkt 1.1.4.10.1, uruchomienie maszyny 
wyciągowej było możliwe tylko w kierunku odwrotnym. 

1.1.3.3. W przypadku stosowania sterowników programowalnych błędy w programie lub błędy prze
twarzania danych nie mogą doprowadzić do stanów niebezpiecznych, w szczególności stanu 
mogącego spowodować utratę kontroli nad ruchem maszyny wyciągowej. Programy i zmiany 
programów w tych sterownikach są przetestowane i odpowiednio udokumentowane. 

1.1.4. Budowa układu zabezpieczeń. 

1.1.4.1. Układ zabezpieczeń projektuje się i wykonuje się tak, aby elementy górniczego wyciągu szy
bowego były samoczynnie kontrolowane. Kontrola ta, w przypadku uszkodzenia, nieprawi
dłowego położenia lub wadliwego funkcjonowania elementu górniczego wyciągu szybowego, 
stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo grożących uszkodzeniem lub znisz
czeniem górniczego wyciągu szybowego, powoduje zadziałanie układu zabezpieczeń. 
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1.1.4.2. Zadziałanie układu zabezpieczeń, w zależności od charakteru występującego zagrożenia, po
woduje awaryjne zatrzymanie lub blokowanie maszyny wyciągowej. 

1.1.4.2.1. Awaryjne zatrzymanie polega na zahamowaniu maszyny wyciągowej hamulcem mechanicz
nym (hamowanie bezpieczeństwa) lub na zatrzymaniu maszyny wyciągowej za pomocą jej 
napędu i hamowaniu zatrzymującym (STOP), działającym po obniżeniu prędkości do określo
nej wartości (hamowanie awaryjne). 

1.1.4.3. Zadziałanie układu zabezpieczeń nie powoduje zmiany załączonego rodzaju pracy i rodzaju 
sterowania maszyny wyciągowej. 

1.1.4.4. Układ zabezpieczeń wyposaża się w zawsze czynny wyłącznik bezpieczeństwa maszyny wy
ciągowej. Wyłącznik ten jest koloru czerwonego i wyróżnia się kształtem. Użycie wyłącznika 
bezpieczeństwa powoduje hamowanie bezpieczeństwa w wyniku bezpośredniego przerwania 
obwodu bezpieczeństwa. Wyłącznik bezpieczeństwa instaluje się w zasięgu maszynisty ma
szyn wyciągowych. Jeżeli stanowisko sterownicze znajduje się poza pomieszczeniem maszy
ny wyciągowej, dodatkowy wyłącznik bezpieczeństwa instaluje się i oznakowuje się przy ma
szynie wyciągowej. 

1.1.4.5. Hamowanie bezpieczeństwa. 

1.1.4.5.1. Hamowanie bezpieczeństwa następuje samoczynnie w przypadkach wymagających bez
względnego, niezwłocznego zatrzymania i unieruchomienia maszyny wyciągowej w możliwie 
najkrótszym czasie. Rozpoczęcie hamowania bezpieczeństwa następuje w momencie przeste-
rowania elementów łączeniowych inicjujących działanie hamulca mechanicznego. 

1.1.4.5.2. Przesterowanie dowolnego elementu łączeniowego inicjującego działanie hamulca mecha
nicznego powoduje lub inicjuje odcięcie dopływu energii do silnika napędu maszyny wycią
gowej. Ponowne załączenie dopływu energii i przywrócenie stanu gotowości do hamowania 
bezpieczeństwa jest możliwe po usunięciu przyczyn, które spowodowały hamowanie bezpie
czeństwa. 

1.1.4.5.3. Przebieg momentu elektrodynamicznego napędu maszyny wyciągowej, występujący w trakcie 
jej hamowania bezpieczeństwa, zapewnia: 

1) w przypadku napędu z silnikiem elektrycznym prądu stałego, zasilanym z przekształtnika 
tyrystorowego — spadek momentu napędowego zbliżony w czasie do narastania mecha
nicznego momentu hamującego, z wyjątkiem przypadków, w których ze względu na moż
liwość powstania uszkodzeń w układzie napędowym lub zakłóceń w układzie sterowania 
niezbędne jest odcięcie zasilania silnika; 

2) w przypadku napędu z silnikiem elektrycznym prądu stałego, zasilanym w układzie Leo
narda z nierozwieranym obwodem głównym — maksymalnie szybki zanik momentu napę
dowego, z uwzględnieniem dostatecznej ochrony przepięciowej uzwojeń, a równoczesny 
spadek momentu napędowego i narastanie mechanicznego momentu hamującego są rozcią
gnięte do granic przedziału czasowego określonego w pkt 1.1.6.2.18. 

1.1.4.5.4. Hamowanie bezpieczeństwa następuje samoczynnie co najmniej w następujących przypad
kach: 

1) zaniku napięć zasilających maszynę wyciągową; 

2) przekroczenia granicy prądowej przeciążalności silnika napędowego, występującej w nor
malnych warunkach pracy; 

3) przejazdu poziomu wyłącznika krańcowego; 

4) zadziałania zabezpieczeń przed niesprawnym działaniem hamulca; 

5) spadku prądu wzbudzenia silnika napędu maszyny wyciągowej o wartości zadanej wyno
szącej nie mniej niż 10% wartości znamionowej; 

6) zadziałania czujnika kontroli prędkości obrotowej przetwornic w maszynach wyciągowych 
z układem Leonarda; 

7) zadziałania zabezpieczeń przed przekroczeniem prędkości; 
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8) nieskutecznego awaryjnego zatrzymania maszyny wyciągowej za pomocą jej napędu; 

9) zaniku stanu załączenia rodzaju pracy maszyny wyciągowej w trakcie jazdy; 

10) zaniku stanu załączenia rodzaju sterowania maszyny wyciągowej w trakcie jazdy; 

11) zadziałania zabezpieczeń napędu; 

12) niewyłączenia hamowania generatorowego w odpowiedniej odległości od poziomu końco
wego w napędach z silnikiem asynchronicznym; 

13) odhamowania maszyny wyciągowej w stanie jej zablokowania; 

14) niezamierzonego hamowania lub odhamowania maszyny wyciągowej; 

15) zadziałania elementów kontroli pracy nadajników sygnału proporcjonalnego do prędkości 
jazdy, o których mowa w pkt 1.1.3.1.7; 

16) przerwania ciągłości napędu elementów odwzorowania drogi jazdy; 

17) zadziałania zabezpieczeń przeciwko nadmiernemu rozsynchronizowaniu cyfrowego układu 
regulacji prędkości; 

18) ruchu maszyny wyciągowej w kierunku przeciwnym do zadanego w trakcie sterowania au
tomatycznego. 

1.1.4.6. Hamowanie awaryjne. 

1.1.4.6.1. Hamowanie awaryjne następuje samoczynnie, jeżeli zadziałał układ zabezpieczeń wymagają
cy zatrzymania tej maszyny, lecz niewymagający hamowania bezpieczeństwa, co najmniej 
w następujących przypadkach: 

1) zadziałania zabezpieczeń wywołanych „sygnałem alarmowym" urządzenia sygnalizacji 
i łączności szybowej, o którym mowa w pkt 1.7; 

2) zadziałania zabezpieczeń kontrolujących układ smarowania; 

3) przerwania w trakcie ruchu ciągłości napędu elementów odwzorowujących drogę jazdy na
czyń wyciągowych. 

1.1.4.6.2. Przebieg hamowania awaryjnego jest niezależny od woli maszynisty maszyn wyciągowych. 
Po zwolnieniu prędkości jazdy do prędkości wiecznej, zatrzymanie i unieruchomienie maszy
ny wyciągowej następuje samoczynnie hamulcem mechanicznym. 

1.1.4.6.3. Wartości opóźnień, występujące w trakcie hamowania awaryjnego, są niezależne od wartości 
i kierunku działania statycznego momentu obciążającego maszynę wyciągową. 

1.1.4.6.4. Opóźnienie hamowania awaryjnego następuje w czasie nie dłuższym niż 1,1 s od momentu 
przesterowania inicjujących elementów łączeniowych. 

1.1.4.6.5. Ponowne uruchomienie maszyny wyciągowej następuje po: 

1) przełączeniu rodzaju sterowania na „sterowanie ręczne"; 

2) usunięciu przyczyn, które wywołały hamowanie awaryjne. 

1.1.4.7. Blokowanie maszyny wyciągowej. 

1.1.4.7.1. Blokowanie maszyny wyciągowej następuje samoczynnie, jeżeli zadziałał układ zabezpieczeń, 
niewymagający natychmiastowego awaryjnego zatrzymania maszyny wyciągowej. Ponadto 
istnieje możliwość ręcznego zablokowania maszyny wyciągowej ze stanowiska maszynisty 
maszyn wyciągowych oraz ze stanowisk urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej, o któ
rych mowa w pkt 1.7. 

1.1.4.7.2. Układ blokowania maszyny wyciągowej: 

1) uniemożliwia odhamowanie maszyny wyciągowej i wysterowanie jej napędu po załączeniu 
blokady; 

2) wyposaża się w obwody grupujące łączniki blokad i inne elementy kontrolne, wykrywające 
stany niepozwalające na ruch; 
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3) uniemożliwia samoczynne odhamowanie maszyny wyciągowej po zaniku przyczyny po
wstania blokady; 

4) sygnalizuje stan zablokowania lub odblokowania; 

5) umożliwia awaryjne odblokowanie, które: 

a) jest możliwe tylko w przypadku zahamowania maszyny wyciągowej, 

b) umożliwia uruchomienie maszyny wyciągowej tylko do prędkości 1 m/s, 

c) jest sygnalizowane na stanowisku sterowniczym, 

d) jest zabezpieczone przed nieuzasadnionym użyciem, w szczególności przez plombowa
nie lub kod dostępu. 

1.1.4.7.3. Blokowanie maszyny wyciągowej następuje samoczynnie co najmniej w następujących przy
padkach: 

1) zadziałania zabezpieczeń lub zaistnienia okoliczności określonych w pkt 1.7.1.24, 
pkt 1.7.1.27, pkt 1.7.2.17 ppkt 2 i 3 lub pkt 1.7.5.1.14; 

2) przekroczenia dopuszczalnej wartości starcia okładzin hamulcowych, określonej w doku
mentacji techniczno-ruchowej; 

3) w trakcie korekcji elementów odwzorowujących drogę naczyń wyciągowych; 

4) braku wymaganej synchronizacji elementów odwzorowujących drogę jazdy naczyń wycią
gowych; 

5) rozłączenia sprzęgieł w układzie przeniesień napędu elementów odwzorowujących drogę 
jazdy naczyń wyciągowych w trakcie postoju maszyny wyciągowej; 

6) spadku rezystancji izolacji układu zabezpieczeń poniżej dopuszczalnego poziomu określo
nego w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczeń upływowych; 

7) braku zdolności funkcjonalnej lub wyłączenia aparatu rejestrującego; 

8) utraty nadmiarowości, o której mowa w pkt 1.1.4.8.9. 

1.1.4.7.3.1. Wymaganie określone w pkt 1.1.4.7.3 ppkt 3 nie dotyczy maszyn wyciągowych wyposażo
nych w cyfrowe układy regulacji prędkości. 

1.1.4.8. Obwody bezpieczeństwa i obwody blokowania maszyny wyciągowej. 

1.1.4.8.1. Zabezpieczenia powodujące hamowanie bezpieczeństwa grupuje się w jednym lub kilku ob
wodach bezpieczeństwa. Zadziałanie elementów wykonawczych tych obwodów powoduje 
hamowanie bezpieczeństwa. 

1.1.4.8.2. Zabezpieczenia powodujące hamowanie awaryjne grupuje się w jednym lub kilku obwodach 
bezpieczeństwa. Zadziałanie elementów wykonawczych tych obwodów powoduje hamowanie 
awaryjne. 

1.1.4.8.3. Zabezpieczenia powodujące blokowanie maszyny wyciągowej grupuje się w jednym lub kilku 
obwodach blokowania maszyny wyciągowej. Zadziałanie elementów wykonawczych tych 
obwodów powoduje zablokowanie maszyny wyciągowej. 

1.1.4.8.4. Do obwodów bezpieczeństwa i obwodów blokowania maszyny wyciągowej zalicza się: 

1) elementy inicjujące; 

2) elementy wykonawcze; 

3) elementy pośredniczące; 

4) środki przenoszenia sygnałów inicjujących i wykonawczych. 

1.1.4.8.5. Obwody bezpieczeństwa projektuje się i wykonuje się jako: 

1) obwody na ciągły przepływ prądu lub 
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2) obwody na prąd roboczy, zapewniając taką niezawodność pracy tych obwodów, jaka cechu
je obwody na ciągły przepływ prądu. 

1.1.4.8.6. Obwody bezpieczeństwa i obwody blokowania maszyny wyciągowej są odporne na wystąpie
nie następujących defektów: 

1) niezadziałania czynnych styków elementów inicjujących; 

2) nieprawidłowego działania elementów elektromagnetycznych oraz elementów wykonanych 
w technice cyfrowej; 

3) zwarcia lub przerwy na środkach przenoszenia; 

4) zakłócenia powstającego w przypadku zaniku i powrotu napięcia. 

1.1.4.8.6.1. Wystąpienie defektów, o których mowa w pkt 1.1.4.8.6, powoduje zadziałanie elementu wy
konawczego zakłóconego obwodu, w którym wystąpił defekt. 

1.1.4.8.7. Wymagania określone w pkt 1.1.4.8.6 dotyczą także przekaźników lub styczników pośredni
czących, których styki są wykorzystywane w obwodach bezpieczeństwa. 

1.1.4.8.8. Defekty występujące w obwodach bezpieczeństwa i obwodach blokowania maszyny wycią
gowej są sygnalizowane na stanowisku sterowniczym maszyny wyciągowej. 

1.1.4.8.9. W obwodach bezpieczeństwa i obwodach blokowania maszyny wyciągowej zapewnia się 
właściwy poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego. Jednym ze sposobów zapewnienia tego po
ziomu jest nadmiarowość, w szczególności podwójna liczba styków wyjściowych urządzeń 
inicjujących oraz kontrola pracy w układzie ambiwalentnym — przeciwnym położeniu kon
trolowanych styków, lub w układzie ekwiwalentnym — zgodnym położeniu kontrolowanych 
styków. 

1.1.4.8.10. Następujące kombinacje zabezpieczeń spełniają wymagania nadmiarowości: 

1) kontrola przejechania poziomów, realizowana przez łączniki krańcowe w szybie i łączniki 
krańcowe na aparacie programującym lub elemencie odwzorowującym drogę naczyń wy
ciągowych, należącym do układu regulacji prędkości; 

2) kontrola prędkości maksymalnej przez: 

a) wyłącznik odśrodkowy lub inny czujnik prędkości, napędzany od wału maszyny wycią
gowej, oraz 

b) niezależny układ kontroli prędkości, zawierający element kontroli prędkości maksymal
nej; 

3) kontrola zwalniania na końcu drogi jazdy przez samoczynną kontrolę układu regulacji 
prędkości i kontrolę prędkości od nadajników z szybu; w maszynach wyciągowych z bęb
nami nawojowymi nadajniki z szybu mogą być zastąpione nadajnikami zainstalowanymi 
w elemencie odwzorowującym drogę jazdy naczyń wyciągowych należącym do układu re
gulacji prędkości. 

1.1.4.8.11. Stanowisko sterownicze maszyny wyciągowej umożliwia ustalenie, który z elementów zabez
pieczeń spowodował jej awaryjne zatrzymanie. 

1.1.4.9. Zabezpieczenia przed przekroczeniem maksymalnej prędkości. 

1.1.4.9.1. Maszyny wyciągowe, odpowiednio do wartości prędkości maksymalnej, wyposaża się w za
bezpieczenia przed jej przekroczeniem, niezależnie od układu regulacji prędkości. Zabezpie
czenia te w przypadku zadziałania powodują hamowanie bezpieczeństwa. Jeżeli zabezpiecze
nie przed przekroczeniem maksymalnej prędkości nie działa, prędkość ruchu maszyny wycią
gowej zostaje ograniczona do wartości nie większej niż 2 m/s. 

1.1.4.9.2. Maszyny wyciągowe o prędkości maksymalnej do 2 m/s wyposaża się w zabezpieczenia, któ
re nie pozwalają na przekroczenie tej prędkości o więcej niż 0,5 m/s. 
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1.1.4.9.3. Maszyny wyciągowe o prędkości maksymalnej od 2 do 4 m/s wyposaża się w zabezpieczenia, 
które nie pozwalają na przekroczenie tej prędkości o więcej niż 1 m/s oraz nie pozwalają na 
przejazd końcowego poziomu technologicznego z prędkością większą niż 2 m/s. W maszy
nach wyciągowych z kołem pędnym lub bębnem pędnym wzorzec prędkości dojazdowej do 
końcowego poziomu technologicznego „2 m/s" jest załączany nadajnikiem z szybu. 

1.1.4.9.4. Zabezpieczenia, o których mowa w pkt 1.1.4.9.2 oraz pkt 1.1.4.9.3, są powiązane z linopędnią 
oraz z wałem maszyny wyciągowej za pomocą sprzężeń bezpoślizgowych, z wyjątkiem: 

1) nadajników impulsów, tworzących impulsy bezstykowe, jeżeli zastosowano kontrolę im
pulsów; 

2) wyłączników odśrodkowych bądź tachoprądnic napędzanych dwoma równoległymi paska
mi klinowymi, a także tachoprądnic napędzanych przez rolkę toczącą się po obwodzie lino
pędni. 

1.1.4.9.5. Maszyny wyciągowe o prędkości maksymalnej większej niż 4 m/s wyposaża się w zabezpie
czenia, które nie pozwalają na przekroczenie: 

1) prędkości maksymalnej o więcej niż 2 m/s; 

2) prędkości na drodze zwalniania o więcej niż 2 m/s; 

3) prędkości na drodze dojazdowej o więcej niż 1 m/s. 

1.1.4.9.6. Jeżeli dojazd do końcowych poziomów technologicznych jest kontrolowany przez element 
układu regulacji prędkości, to wartość wzorca prędkości jest kontrolowana przez urządzenie 
sterowane od nadajnika sygnału położenia naczynia wyciągowego w szybie w punkcie pro
gramowego rozpoczęcia dojazdu. Wymaganie to nie dotyczy maszyn wyciągowych z bębnami 
nawojowymi. 

1.1.4.9.7. Jeżeli zabezpieczenia przed przekroczeniem maksymalnej prędkości na drodze dojazdowej do 
końcowych poziomów technologicznych są realizowane przez nadajniki sygnału położenia 
naczynia wyciągowego w szybie, to liczba i sposób rozmieszczenia tych nadajników są takie, 
aby w przypadku zadziałania tych zabezpieczeń nastąpiło zatrzymanie naczyń wyciągowych 
przed końcowymi poziomami technologicznymi tych naczyń. 

1.1.4.9.8. Wzajemna kontrola pracy nadajników sygnału proporcjonalnego do prędkości jazdy powoduje 
hamowanie bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia różnicy sygnałów odpowiadającej pręd
kości 2,5 m/s. 

1.1.4.10. Zabezpieczenia przed przejazdem końcowych poziomów technologicznych naczynia wycią
gowego. 

1.1.4.10.1. Dla każdego naczynia wyciągowego zabudowuje się na drodze jego jazdy wyłącznik krańco
wy w odległości do 1 m powyżej górnego końcowego poziomu technologicznego tego naczy
nia. 

1.1.4.10.2. Niezależnie od wyłączników krańcowych, o których mowa w pkt 1.1.4.10.1, zabudowuje się 
wyłączniki krańcowe sterowane od elementu odwzorowującego w maszynie wyciągowej dro
gę naczyń wyciągowych, działające w odległości do 0,9 m powyżej górnego końcowego po
ziomu technologicznego każdego naczynia wyciągowego. 

1.1.4.10.3. W przypadku maszyn wyciągowych jednokońcowych, wyłączniki krańcowe, o których mowa 
w pkt 1.1.4.10.1 oraz pkt 1.1.4.10.2, działają powyżej i poniżej końcowych poziomów techno
logicznych naczynia wyciągowego. 

1.1.4.10.4. Jeżeli jazda odbywa się do dwóch różnych końcowych poziomów technologicznych w nad
szybiu, dodatkowo zabudowuje się wyłącznik krańcowy dla niższego końcowego poziomu 
technologicznego, o którym mowa w pkt 1.1.4.10.1. W przypadku stosowania do tego celu 
łączników magnetycznych, ich działanie jest kontrolowane samoczynnie. Niesprawność tych 
łączników uniemożliwia uprawnienie niższego końcowego poziomu technologicznego naczy
nia wyciągowego. 
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1.1.4.10.5. Po przejeździe naczyniem wyciągowym poziomu wyłączników krańcowych jest możliwe ich 
mostkowanie. Urządzenie mostkujące wyłączniki krańcowe na drodze jazdy naczyń wyciągo
wych zabezpiecza się przed użyciem przez osoby nieuprawnione. Mostkowanie samoczynnie 
zanika, jeżeli naczynie wyciągowe powróci do położenia normalnego. 

1.1.5. Budowa stanowiska sterowniczego. 

1.1.5.1. Maszynę wyciągową wyposaża się w stanowisko sterownicze do ręcznego sterowania tą ma
szyną. 

1.1.5.2. Stanowisko sterownicze do ręcznego sterowania maszyną wyciągową wyposaża się co naj
mniej w: 

1) element sterowniczy do przyśpieszania, zwalniania i rewersji ruchu maszyny wyciągowej; 

2) elementy sterownicze do sterowania hamulcem; 

3) elementy sterownicze do uruchamiania hamowania bezpieczeństwa i przywracania gotowo
ści do ponownego hamowania bezpieczeństwa; 

4) element sterowniczy do blokowania maszyny wyciągowej; 

5) wskaźnik głębokości; 

6) miernik prędkości; 

7) mierniki ciśnienia medium używanego w hamulcu, z oznakowaniem następujących charak
terystycznych wskazań: 

a) minimalnego ciśnienia zasilania siłowników będących źródłem siły hamowania, 

b) ciśnienia wyprzedzenia siłowników będących źródłem jednej z sił hamowania bezpie
czeństwa, 

c) minimalnego ciśnienia zasilania siłowników odwodzących obciążnik lub zespół ściśnię
tych sprężyn, 

d) ciśnienia resztkowego, zmniejszającego chwilowo siłę działania obciążnika lub zespołu 
ściśniętych sprężyn; 

8) mierniki prądu w obwodach silnika elektrycznego napędu; 

9) licznik liczby wykonanych cykli jazdy; 

10) element sterowniczy mostkowania wyłączników krańcowych; 

11) miernik ciśnienia medium używanego do napędzania silników nieelektrycznych napędu; 

12) elementy sygnalizacji informacyjnej, zgodnie z pkt 1.1.5.9.1; 

13) elementy urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej, zgodnie z pkt 1.7; 

14) element operacyjny pozwalający na uruchomienie urządzenia wyzwalającego źródło siły 
hamowania pochodzącej od energii potencjalnej obciążników lub energii ściśniętych sprę
żyn. 

1.1.5.2.1. Wymaganie określone w pkt 1.1.5.2 ppkt 6 nie dotyczy maszyn wyciągowych o prędkości 
jazdy mniejszej niż 1 m/s. 

1.1.5.2.2. Wymaganie określone w pkt 1.1.5.2 ppkt 12, w zakresie odesłania do pkt 1.1.5.9.1 ppkt 12, 
nie dotyczy maszyn wyciągowych wyposażonych w cyfrowe układy regulacji prędkości. 

1.1.5.3. Stanowisko sterownicze do ręcznego sterowania maszyną wyciągową spełnia ogólne wyma
gania ergonomiczne. Stanowisko to projektuje się i wykonuje się tak, aby maszynista maszyn 
wyciągowych nie był narażony na hałas, olśnienie, zapylenie, dekoncentrację i niekorzystne 
wpływy klimatyczne. Wskaźnik, o którym mowa w pkt 1.1.5.2 ppkt 5, oraz mierniki, o któ
rych mowa w pkt 1.1.5.2 ppkt 6—8 i 11, znajdują się w polu widzenia maszynisty maszyn 
wyciągowych. 
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1.1.5.4. Kierunki ruchu dźwigni sterowniczej odpowiadają kierunkom ruchu linopędni. Kierunkowi 
wychylenia dźwigni sterowniczej do przodu odpowiada ruch naczynia wyciągowego zawie
szonego na linie nasiębiernej w dół. 

1.1.5.5. Wskaźnik głębokości. 

1.1.5.5.1. Wskaźnik głębokości zapewnia czytelne odwzorowanie i wskazywanie chwilowego położenia 
w szybie każdego naczynia wyciągowego. Błąd wskazania, wynikający z charakterystyki 
technicznej wskaźnika głębokości, jest nie większy niż 2,5%. W maszynach wyciągowych ze 
sterowaniem ręcznym wskaźnik głębokości wyposaża się w dodatkowy wskaźnik strefowy 
o dokładniejszej skali. 

1.1.5.5.2. Wskaźnik głębokości jest napędzany od linopędni, a przeniesienie napędu od linopędni jest 
bezpoślizgowe. Dozwolone jest stosowanie bezstykowych nadajników impulsów, pod warun
kiem realizacji kontroli impulsów. Napędy wskaźników głębokości umożliwiają korekcję 
wskazań na górnych końcowych poziomach technologicznych. 

1.1.5.5.3. W maszynach wyciągowych z przestawianymi bębnami nawojowymi lub bobinami wskaźnik 
głębokości jest napędzany od przynależnego bębna nawojowego lub bobiny. Dozwolone jest 
stosowanie jednego, wspólnego urządzenia nadawczego, napędzanego od wału maszyny wy
ciągowej, pod warunkiem, że unieruchomienie luźnego bębna nawojowego lub luźnej bobiny 
następuje za pomocą jednego z dwóch odrębnych zespołów roboczych hamulca, napędzanego 
odrębnym zespołem napędowym, a odrębne wskaźniki głębokości są związane elektryczną 
blokadą z mechanizmem wysprzęglania bębnów nawojowych lub bobin. 

1.1.5.5.4. Wskaźnik głębokości umożliwia regulację, w tym korygowanie, wskazań położenia naczyń 
wyciągowych. W maszynie wyciągowej z kołem pędnym lub bębnem pędnym wskaźnik głę
bokości umożliwia łączne i równe korygowanie wskazań położenia naczyń wyciągowych. 
Samoczynne korygowanie wskaźnika głębokości ma ograniczony zakres, tak jak element od
wzorowania drogi w układzie regulacji prędkości, i jest z nim powiązane w sposób określony 
w pkt 1.1.5.5.6. 

1.1.5.5.5. Dokładność wskaźnika głębokości umożliwia właściwe ustawianie naczynia wyciągowego na 
poziomach lub stosuje się specjalne urządzenie wskazujące właściwe położenie naczynia wy
ciągowego. 

1.1.5.5.6. Elementy wskaźnika głębokości są tak powiązane z innymi elementami odwzorowującymi 
drogę jazdy naczyń wyciągowych w układzie regulacji prędkości, aby przestawienie jednych 
wymuszało przestawienie pozostałych. Elementy wskaźnika głębokości i układu regulacji 
prędkości mogą być wspólne. 

1.1.5.5.7. Wskaźnik głębokości wyposażony w oddzielny element odwzorowujący drogę jazdy naczyń 
wyciągowych spełnia w zakresie napędu i zabezpieczeń wymagania określone w pkt 
1.1.3.1.3—1.1.3.1.6 dla elementów odwzorowujących drogę jazdy naczyń wyciągowych 
w układzie regulacji prędkości. 

1.1.5.5.8. Elektryczny wskaźnik głębokości, po zaniku i ponownym pojawieniu się napięcia zasilające
go, prawidłowo wskazuje położenie naczyń wyciągowych. Jeżeli wymaganie to nie jest speł
nione, następuje samoczynne ograniczenie prędkości jazdy do 2 m/s, aż do momentu uzyska
nia zgodności wskazań z położeniem naczyń wyciągowych. 

1.1.5.6. Mierniki prędkości maszyn wyciągowych o prędkości jazdy większej niż 4 m/s są klasy do
kładności nie mniejszej niż 2,5 i mają zakres wskazań o 2,5—4 m/s większy niż maksymalna 
prędkość jazdy. Mierniki prędkości maszyn wyciągowych o prędkości jazdy mniejszej lub 
równej 4 m/s są klasy dokładności nie mniejszej niż 5 i mają zakres wskazań o 1—2 m/s 
większy niż maksymalna prędkość jazdy. Na miernikach tych zaznacza się maksymalne pręd
kości jazdy dla wydobycia, transportu materiałów oraz jazdy ludzi. 

1.1.5.7. Na miernikach prądu w obwodach silnika elektrycznego napędu zaznacza się wartości zna
mionowe mierzonych prądów. 
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1.1.5.8. Zdalne sterowanie maszyną wyciągową. 

1.1.5.8.1. Maszyny wyciągowe uruchamiane zdalnie spoza miejsca ich zabudowy są sterowane za po
mocą urządzeń elektrycznych, hydraulicznych lub pneumatycznych. 

1.1.5.8.2. Niesprawność układu zdalnego sterowania powoduje awaryjne zatrzymanie maszyny wycią
gowej. 

1.1.5.8.3. Maszynę wyciągową, mającą więcej niż jedno stanowisko sterownicze, wyposaża się w układ 
zapewniający: 

1) możliwość sterowania maszyny wyciągowej wyłącznie z jednego stanowiska; 

2) zmianę uprawnienia stanowiska sterowniczego wyłącznie w trakcie zablokowania maszyny 
wyciągowej. 

1.1.5.9. Sygnalizacja informacyjna. 

1.1.5.9.1. Na stanowisku sterowniczym maszyny wyciągowej są sygnalizowane wizualnie co najmniej: 

1) rodzaj sterowania maszyny wyciągowej; 

2) rodzaj pracy górniczego wyciągu szybowego; 

3) rodzaj pracy urządzenia sygnalizacji szybowej; 

4) stan blokowania maszyny wyciągowej; 

5) stan awaryjnego zatrzymania maszyny wyciągowej za pomocą jej napędu; 

6) stan awaryjnego zatrzymania maszyny wyciągowej za pomocą hamowania bezpieczeństwa; 

7) stan awaryjnego odblokowania maszyny wyciągowej; 

8) stan załączenia urządzenia mostkującego wyłączniki krańcowe na drodze jazdy naczyń wy
ciągowych; 

9) stan pracy elementów w obwodach bezpieczeństwa i obwodach blokowania maszyny wy
ciągowej; 

10) stan urządzeń inicjujących w obwodach bezpieczeństwa i obwodach blokowania maszyny 
wyciągowej; 

11) stan zwarcia wirnika asynchronicznego silnika pierścieniowego napędu maszyny wyciągo
wej; 

12) działanie układu korekcji elementów odwzorowujących drogę naczyń wyciągowych; 

13) stan zgodności ustawienia elementów odwzorowujących drogę naczyń wyciągowych z ich 
rzeczywistym położeniem na końcowych poziomach technologicznych; 

14) stan niesprawności wyłącznika krańcowego na niższym końcowym poziomie technologicz
nym w nadszybiu. 

1.1.5.9.1.1. Wymaganie określone w pkt 1.1.5.9.1 ppkt 12 nie dotyczy maszyn wyciągowych wyposażo
nych w cyfrowe układy regulacji prędkości. 

1.1.5.9.2. Urządzenie sygnalizacji informacyjnej wyposaża się w układ kontrolujący sprawność jego 
działania. 

1.1.5.9.3. Na stanowisku sterowniczym maszyny wyciągowej są emitowane sygnały dźwiękowe, któ
rych tony różnią się od siebie, sygnalizujące, że: 

1) naczynie wyciągowe znajduje się w miejscu, w którym według programu jazdy ma nastąpić 
rozpoczęcie dojazdu; 

2) zadziałały zabezpieczenia, inicjujące awaryjne zatrzymanie maszyny wyciągowej. 

1.1.5.10. Stanowisko sterownicze maszyny wyciągowej wyposaża się w aparat rejestrujący, o którym 
mowa w pkt 1.9. 
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1.1.6. Budowa hamulców. 

1.1.6.1. Struktura. 

1.1.6.1.1. Hamulec umożliwia mechaniczne zatrzymanie ruchu maszyny wyciągowej, a także utrzyma
nie jej w spoczynku w założonych warunkach obciążenia. Hamulec składa się z następujących 
zespołów: 

1) roboczego, którym są szczęki dociskane bezpośrednio lub pośrednio — za pomocą układu 
przeniesień siłowych — do bieżni hamulcowej; 

2) napędowego, którym są: 

a) siłowniki pneumatyczne lub hydrauliczne, lub 

b) obciążniki, lub 

c) ściśnięte sprężyny — działające na zespół roboczy; 

3) sterowania, którym jest urządzenie sterujące zespołem napędowym. 

1.1.6.1.1.1. Zespoły, o których mowa w pkt 1.1.6.1.1 ppkt 1 i 2 oraz ppkt 2 i 3, mogą występować łącznie 
w postaci scalonej. 

1.1.6.1.2. Hamulec realizuje hamowanie manewrowe oraz hamowanie bezpieczeństwa. W przypadku 
automatycznego sterowania maszyny wyciągowej, hamowanie manewrowe polega na hamo
waniu zatrzymującym (STOP). 

1.1.6.1.3. Hamulec z dźwigniowym układem przeniesień siłowych wyposaża się w dwie pary szczęk 
hamulcowych zwieranych osobnymi cięgnami i dźwigniami działającymi na dwa oddzielne 
wieńce hamulcowe linopędni. Maszyny wyciągowe stosowane w górniczych wyciągach szy
bowych pomocniczych można wyposażyć w jedną parę szczęk hamulcowych. 

1.1.6.1.4. W maszynach wyciągowych z dwoma bębnami nawojowymi każda z dwóch par szczęk ha
mulcowych może działać na jeden bęben. Moment hamowania bezpieczeństwa oddziaływuje 
na obydwa bębny. 

1.1.6.1.5. Hamulec bez dźwigniowego układu przeniesień siłowych wyposaża się w nie mniej niż cztery 
pary siłowników hamulcowych. Siłowniki te działają na dwie tarcze hamulcowe linopędni. 
Maszyny wyciągowe o prędkości do 2 m/s i ciężarze użytecznym nieprzekraczającym 20 kN 
można wyposażyć w dwie pary siłowników hamulcowych działające na dwie tarcze hamul
cowe linopędni. Maszyny wyciągowe stosowane w górniczych wyciągach szybowych pomoc
niczych można wyposażyć w dwie pary siłowników hamulcowych działające na jedną tarczę 
hamulcową linopędni. 

1.1.6.1.5.1. Parę siłowników hamulcowych można zastąpić dwoma zaciskami hamulcowymi jednosiłow-
nikowymi. 

1.1.6.1.6. W maszynach wyciągowych z dwoma bębnami nawojowymi na każdy bęben działają nie 
mniej niż dwie pary siłowników hamulcowych na jedną tarczę hamulcową. Maszyny wycią
gowe z dwoma bębnami nawojowymi stosowane w górniczych wyciągach szybowych po
mocniczych można wyposażyć w jedną parę siłowników hamulcowych działającą na jedną 
tarczę hamulcową. 

1.1.6.1.6.1. Parę siłowników hamulcowych można zastąpić dwoma zaciskami hamulcowymi jednosiłow-
nikowymi. 

1.1.6.1.7. W hamulcu z dźwigniowym układem przeniesień siłowych momenty hamowania manewro
wego i hamowania bezpieczeństwa mają różne źródła siły hamowania. Obydwa źródła są wy
korzystywane w trakcie hamowania bezpieczeństwa. Siły mogą być przenoszone przez wspól
ny układ dźwigni, szczęki i wieńce hamulcowe, ale zakłócenia w sterowaniu hamowania ma
newrowego umożliwiają zatrzymanie maszyny wyciągowej za pomocą hamowania bezpie
czeństwa. 

strona 17 z 82 



1.1.6.1.8. W hamulcu bez dźwigniowego układu przeniesień siłowych jest dozwolone pochodzenie mo
mentów hamowania manewrowego i hamowania bezpieczeństwa z tego samego źródła siły 
hamowania, jeżeli źródłem tym jest energia ściśniętych sprężyn. W takim przypadku w zespo
le sterowania istnieją odrębne układy sterowania hamowania manewrowego i hamowania bez
pieczeństwa. 

1.1.6.1.9. Źródłem siły hamowania bezpieczeństwa są: energia potencjalna obciążników lub energia 
ściśniętych sprężyn. Dozwolone jest stosowanie innych źródeł energii w przypadku wspólne
go i niesumującego się oddziaływania energii potencjalnej obciążników lub energii ściśniętych 
sprężyn. 

1.1.6.1.10. W maszynach wyciągowych z dwoma lub większą liczbą tarcz hamulcowych podział siłowni
ków działających na każdą tarczę hamulcową jest równy. Jeżeli podział ten nie jest możliwy, 
różnica między liczbą siłowników działających na poszczególne tarcze hamulcowe jest naj
mniejszą z możliwych. 

1.1.6.1.11. Na jedną tarczę hamulcową działają siłowniki zgrupowane na maksymalnie dwóch stojakach 
hamulcowych. 

1.1.6.1.12. Hamulec wyposaża się w dodatkowe urządzenie wyzwalające siłę hamującą w celu zatrzyma
nia ruchu wyciągu szybowego. Budowa tego urządzenia jest niezależna od układów sterowa
nia, zabezpieczeń oraz zasilania maszyny wyciągowej, a jego uruchomienie nie wywołuje do
datkowych zagrożeń. 

1.1.6.2. Funkcjonalność. 

1.1.6.2.1. Hamulec umożliwia hamowanie manewrowe, które jest również możliwe w trakcie hamowa
nia bezpieczeństwa. Moment hamowania manewrowego jest regulowany zależnie od woli ma
szynisty maszyny wyciągowej, z zachowaniem wymagań dotyczących hamowania bezpie
czeństwa, określonych w pkt 1.1.6.2.10—1.1.6.2.14, przy prędkościach większych niż 1 m/s, 
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 1.1.6.2.17. 

1.1.6.2.2. Hamulec umożliwia hamowanie bezpieczeństwa służące do awaryjnego zatrzymania maszyny 
wyciągowej. Siła hamowania bezpieczeństwa — stała lub zmienna w czasie według założone
go programu lub samoczynnie regulowana — nie może być zależna od woli maszynisty ma
szyn wyciągowych. 

1.1.6.2.3. Odhamowanie manewrowe maszyny wyciągowej oraz uruchomienie napędu maszyny wycią
gowej jest możliwe pod warunkiem gotowości hamulca do hamowania bezpieczeństwa. 
W przypadku automatycznego sterowania maszyną wyciągową, zezwolenie na odhamowanie 
manewrowe może nastąpić dopiero po wcześniejszym wytworzeniu odpowiedniego, co do 
wartości i założonego kierunku jazdy, momentu elektromechanicznego, wynikającego z ob
ciążenia górniczego wyciągu szybowego. 

1.1.6.2.4. Moment hamowania bezpieczeństwa działa bezpośrednio na linopędnię. 

1.1.6.2.5. Momenty hamowania manewrowego i hamowania bezpieczeństwa nie sumują się samoczyn
nie. 

1.1.6.2.6. Przyłożenie siły hamowania bezpieczeństwa po uprzednim przyłożeniu siły hamowania ma
newrowego nie powoduje obniżenia uprzednio występującego momentu hamowania. 

1.1.6.2.7. Przywrócenie stanu gotowości do hamowania bezpieczeństwa jest możliwe tylko w stanie 
zahamowania maszyny wyciągowej pełnym momentem hamowania manewrowego. 

1.1.6.2.8. Hamulec zapewnia w warunkach postoju momenty hamowania manewrowego i hamowania 
bezpieczeństwa ze współczynnikiem bezpieczeństwa wynoszącym nie mniej niż: 

1) 3 — w stosunku do maksymalnej nadwagi statycznej lub obciążenia statycznego występu
jącego dla jazdy ludzi; 

2) 2,5 — w stosunku do maksymalnej nadwagi statycznej występującej w warunkach ciągnie
nia urobku i transportu materiałów; 

3) 2 — w stosunku do maksymalnego obciążenia statycznego w maszynach wyciągowych 
jednokońcowych. 
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1.1.6.2.8.1. Przez cały okres użytkowania maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego z prze
ciwciężarem hamulce zapewniają w warunkach postoju momenty hamowania manewrowego 
i hamowania bezpieczeństwa ze współczynnikiem bezpieczeństwa wynoszącym nie mniej 
niż 3 w stosunku do maksymalnej nadwagi statycznej występującej dla jazdy ludzi oraz w wa
runkach ciągnienia urobku i transportu materiałów. 

1.1.6.2.9. Hamowanie manewrowe i hamowanie bezpieczeństwa jest zdolne do nadawania opóźnienia 
nie mniejszego niż 1,5 m/s2. Nie dotyczy to maszyn wyciągowych z kołem pędnym lub bęb
nem pędnym, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo poślizgu lin nośnych. W takich przypadkach 
opóźnienie hamowania manewrowego i hamowania bezpieczeństwa w trakcie ruchu w kie
runku działania maksymalnego statycznego momentu obciążenia maszyny wyciągowej, 
w najbardziej niekorzystnych warunkach obciążenia, jest nie mniejsze niż 1,2 m/s2. 

1.1.6.2.10. Opóźnienie hamowania bezpieczeństwa w warunkach obciążeń właściwych dla ciągnienia 
urobku i transportu materiałów, w przypadku ruchu w kierunku działania maksymalnego sta
tycznego momentu obciążenia maszyny wyciągowej, jest nie większe niż 2,5 m/s2. W wycią
gach szybowych do głębienia i zbrojenia szybów opóźnienie to jest nie większe niż 4 m/s2. 

1.1.6.2.11. Jeżeli naczynia wyciągowe nie są zrównoważone, opóźnienie hamowania bezpieczeństwa 
w warunkach obciążeń występujących w trakcie jazdy ludzi w dół jest nie większe niż 4 m/s2. 

1.1.6.2.12. Opóźnienie hamowania bezpieczeństwa w trakcie ruchu w kierunku przeciwnym do kierunku 
działania maksymalnego statycznego momentu obciążenia maszyny wyciągowej jest nie 
większe niż 5 m/s2. Nie dotyczy to maszyn wyciągowych wyciągów szybowych o prędkości 
jazdy do 2 m/s. 

1.1.6.2.13. Opóźnienia hamowania bezpieczeństwa maszyn wyciągowych z kołem pędnym lub bębnem 
pędnym są mniejsze od wartości opóźnień krytycznych. 

1.1.6.2.14. Opóźnienia hamowania bezpieczeństwa maszyn wyciągowych z kołem pędnym lub bębnem 
pędnym w górniczych wyciągach szybowych bez jazdy ludzi mogą być równe wartościom 
opóźnień krytycznych, pod warunkiem ograniczenia prędkości jazdy z pustymi naczyniami 
wyciągowymi, uwzględniającego zagrożenie poślizgu lin nośnych. 

1.1.6.2.15. W górniczych wyciągach szybowych z bębnami nawojowymi z możliwością wzajemnego ich 
przestawiania zarówno moment hamowania manewrowego działający na bęben nawojowy sta
le połączony z wałem, jak i hamulec ustalający luźny bęben nawojowy, zapewniają współ
czynnik bezpieczeństwa wynoszący nie mniej niż 1,5 w stosunku do nadwagi statycznej wy
stępującej przy najniższym technologicznym położeniu pustego naczynia wyciągowego lub 
przeciwciężaru. Ten sam współczynnik bezpieczeństwa zapewnia moment hamowania bez
pieczeństwa w trakcie ruchu bębna nawojowego stale połączonego z wałem, jeżeli w trakcie 
hamowania bezpieczeństwa nie jest możliwe niezwłoczne przyłożenie pełnej siły hamowania 
manewrowego. 

1.1.6.2.16. W maszynach wyciągowych z przekładnią napędową i hamulcem wspomagającym na wale 
silnika, hamulec ten działa równocześnie z hamulcem maszyny wyciągowej. 

1.1.6.2.17. Moment hamowania manewrowego jest regulowany, z wyjątkiem: 

1) hamowania zatrzymującego (STOP) w trakcie automatycznego sterowania maszyną wycią
gową; 

2) hamowania manewrowego w maszynach wyciągowych ze skojarzonym sterowaniem napę
du maszyny wyciągowej i hamulca, wyposażonych w urządzenia do wyboru startowego 
momentu napędowego; 

3) hamowania manewrowego w maszynach wyciągowych górniczych wyciągów szybowych 
pomocniczych materiałowych oraz górniczych wyciągów szybowych ratowniczych. 

1.1.6.2.18. Narastanie siły hamowania bezpieczeństwa, trwające od momentu zainicjowania działania 
zabezpieczenia powodującego hamowanie bezpieczeństwa do momentu osiągnięcia 66% war
tości siły hamującej, odbywa się w czasie do 0,5 s, przy czym ten okres czasu jest nastawialny. 
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1.1.6.2.19. Jeżeli hamowanie bezpieczeństwa powoduje znaczne zmiany wydłużenia lin nośnych, to do
zwolone jest wydłużenie do 0,7 s czasu narastania siły hamującej do 66% wartości siły nomi
nalnej. W tych przypadkach, a także jeżeli wydłużenie czasu narastania tej siły do 0,7 s jest 
wynikiem cech strukturalnych zespołu sterowniczego, prędkość jazdy jest tak zaprogramowa
na, aby pomimo wydłużenia czasu narastania siły hamującej było zapewnione skuteczne dzia
łanie układu kontroli prędkości w strefie dojazdu do końcowych poziomów technologicznych. 

1.1.6.2.20. Narastanie siły hamowania bezpieczeństwa do wartości maksymalnej może rozpocząć się 
bezpośrednio przed zatrzymaniem maszyny wyciągowej, jeżeli prędkość jest mniejsza niż 
1 m/s. 

1.1.6.2.21. W maszynach wyciągowych cylindry pneumatyczne zespołu napędowego, będące siłownika
mi podtrzymującymi obciążnik hamulcowy lub odwodzącymi zespół ściskanych sprężyn, są 
zasilane sprężonym powietrzem o stabilizowanym ciśnieniu. Ciśnienie to wynosi maksymal
nie 110% wartości ciśnienia koniecznego do podniesienia obciążnika lub odwodzenia zespołu 
sprężyn. 

1.1.6.2.22. Jeżeli zastosowano hamulec o dwóch źródłach siły hamowania bezpieczeństwa, to po upływie 
czasu do 2 s od momentu zadziałania obwodu bezpieczeństwa występują dwie niesumujące się 
siły bliskie co do wartości, z których każda jest zdolna samodzielnie zatrzymać maszynę wy
ciągową. 

1.1.6.2.22.1. Wymagania określone w pkt 1.1.6.2.18 oraz pkt 1.1.6.2.19 stosuje się tylko do jednej z tych 
sił. 

1.1.6.2.23. Budowa hamulca zapewnia spełnienie wymagań określonych w pkt 1.1.6.2.8—1.1.6.2.12 
przez cały okres eksploatacji maszyny wyciągowej. 

1.1.6.3. Konstrukcja. 

1.1.6.3.1. Przeguby dźwigniowego układu przeniesień siłowych hamulca z bieżnią cylindryczną wypo
saża się w tuleje ślizgowe samosmarowne lub tuleje ślizgowe z możliwością ich smarowania. 

1.1.6.3.2. Łożyska stopy szczęki hamulcowej są dostępne z możliwością ich demontażu. Łożysko i jego 
śruby mocujące są chronione przed czynnikami korozyjnymi. 

1.1.6.3.3. Gwinty dźwigniowego układu przeniesień siłowych, obciążone siłą zmienną z częstotliwością 
odpowiadającą częstotliwości cyklu pracy maszyny wyciągowej i większą, mają profil okrągły 
lub łukowy. 

1.1.6.3.4. Elementy układu przeniesień siłowych, obciążone siłą zmienną z częstotliwością odpowiada
jącą częstotliwości cyklu pracy maszyny wyciągowej i większą, są ukształtowane w sposób 
minimalizujący działanie karbu lub koncentrację naprężeń. 

1.1.6.3.5. Niedozwolone jest stosowanie połączeń spawanych w cięgłach i popychaczach układu prze
niesień siłowych oraz ich końcówkach. 

1.1.6.3.6. Połączenia nitowane i śrubowe cięgieł oraz popychaczy układu przeniesień siłowych nie mogą 
być wykonywane za pomocą nitów albo śrub z łbem wpuszczonym. 

1.1.6.3.7. Kliny i wpusty w układzie przeniesień siłowych zabezpiecza się przed wypadnięciem. 

1.1.6.3.8. Sworznie przegubów w dźwigniowym układzie przeniesień siłowych zabezpiecza się przed 
wysunięciem się. Zabezpieczenie to jest dostępne i sprawdzalne. 

1.1.6.3.9. Graniczny skok roboczy siłownika pneumatycznego jest nie większy niż 80% możliwego su
wu tłoka. W przypadku wynurzenia się tłoka z cylindra, w pozycji maksymalnego wysuwu, 
nie mniej niż 66% długości pobocznicy tłoka pozostaje w cylindrze jako prowadzenie. 

1.1.6.3.10. Drąg tłokowy lub tłok siłownika podtrzymującego obciążnik hamulcowy wyposaża się 
w amortyzowane ograniczenie górnej pozycji. 

1.1.6.3.11. Cięgło obciążnika hamulcowego jest odkute w całości. Niedozwolone jest wykonanie dolnego 
czopa oporowego dla obciążnika hamulcowego w postaci oddzielnej części. 

1.1.6.3.12. Zespół napędowy wyposaża się w czujniki kontroli granicznych położeń tłoków. 
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1.1.6.3.13. W maszynach wyciągowych dwubębnowych lub dwubobinowych z mechanizmem wysprzę-
glania jednego z bębnów lub bobin działanie między mechanizmem sprzęgłowym a hamulcem 
ustalającym jest wzajemnie uzależnione, z wyjątkiem maszyn wyciągowych wyposażonych 
w ręczny system rozsprzęglania. 

1.1.6.3.14. Zespół sterowniczy projektuje się i wykonuje się tak, aby zapewniał: 

1) przygotowanie medium zasilającego o parametrach zapewniających bezpieczeństwo; 

2) regulację siły hamowania w pełnym zakresie, z wyjątkiem przypadków, w których jest do
zwolone stosowanie nieregulowanego momentu hamowania manewrowego; 

3) niezawodność hamowania bezpieczeństwa równorzędną co najmniej niezawodności wła
ściwej dla zastosowania dwóch niezależnych od siebie rozdzielaczy, tak połączonych, aby 
w przypadku niezadziałania jednego z nich nie został zakłócony przebieg hamowania bez
pieczeństwa; 

4) zasygnalizowanie na stanowisku sterowniczym maszyny wyciągowej niezadziałania które
gokolwiek z rozdzielaczy i uniemożliwienie przywrócenia stanu gotowości hamulca; 

5) kontrolę nastaw ciśnień medium zasilającego i kontrolę efektów sterowania. 

1.1.6.3.15. Technologiczne przecieki medium hydraulicznego występujące w elementach sterowniczych 
i siłownikach hamulca są ujmowane i odprowadzane. Niedozwolone jest powstawanie prze
cieków na zewnątrz układu hydraulicznego hamulca. Przewody instalacji hydraulicznej, któ
rych uszkodzenie może grozić zanieczyszczeniem elementów linopędni lub silnika napędu, są 
dodatkowo osłonięte. 

1.1.6.3.16. Położenie szczęki siłownika hamulca tarczowego jest kontrolowane czujnikiem pozycyjnym. 

1.1.6.3.17. Jednoznacznie określone, stabilne położenie w pełni odwiedzionej szczęki siłownika hamulca 
tarczowego jest osiągane przez oparcie się szczęki wewnątrz korpusu siłownika. 

1.1.6.3.18. Tłok cylindra siłownika hamulca tarczowego nie przenosi sił stycznych. 

1.1.6.3.19. Tarcze hamulcowe maszyny wyciągowej nie wykazują bicia osiowego większego od bicia 
dopuszczalnego, określonego w dokumentacji techniczno-ruchowej siłownika hamulcowego. 

1.1.6.3.20. Maksymalny skok szczęki siłownika hamulca tarczowego jest nie mniejszy niż suma 
2,5-krotnej nominalnej szczeliny i maksymalnej wartości osiowych luzów wewnętrznych si
łownika. 

1.1.6.3.21. Maksymalna wartość osiowego luzu wewnętrznego siłownika hamulca tarczowego jest nie 
większa niż 1/3 wartości nominalnej szczeliny. 

1.1.6.3.22. Wytrzymałość stojaka dla siłowników hamulca tarczowego sprawdza się dla normalnego ob
ciążenia ruchowego. Jeżeli zamknięcie przewodów zasilających siłowniki tej samej pary na
stępuje za pomocą odrębnie zamykanych zaworów odcinających, wytrzymałość stojaka 
sprawdza się dodatkowo dla obciążenia stojaka przez skrajny górny siłownik. Naprężenia 
w przekroju wyznaczonym przez płaszczyznę symetrii sąsiedniego siłownika nie powodują 
trwałych odkształceń stojaka. 

1.1.6.3.23. Hamulec tarczowy maszyny wyciągowej o prędkości jazdy większej niż 4 m/s wyposaża się 
w układ samoczynnej kontroli temperatury powierzchni tarcz hamulcowych. 

1.1.6.3.24. Układ samoczynnej kontroli temperatury powierzchni tarcz hamulcowych: 

1) awaryjnie zatrzymuje maszynę wyciągową za pomocą jej napędu w przypadku przekrocze
nia temperatury dopuszczalnej, określonej w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny 
wyciągowej; 

2) powoduje zablokowanie maszyny wyciągowej na czas stygnięcia powierzchni tarcz hamul
cowych. 

1.1.6.4. Niezawodność. 

1.1.6.4.1. Działanie hamulca jest kontrolowane samoczynnie. W przypadku niezamierzonego hamowa
nia, siła hamująca jest nie większa od siły hamowania bezpieczeństwa. 
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1.1.6.4.2. Układy elektrycznego sterowania hamulca projektuje się i wykonuje się tak, aby: 

1) ich uszkodzenie w trakcie ruchu maszyny wyciągowej nie powodowało samoczynnego wy
stąpienia siły hamującej większej niż dopuszczalna, określonej w dokumentacji techniczno-
-ruchowej maszyny wyciągowej; 

2) ich uszkodzenie w trakcie postoju maszyny wyciągowej nie powodowało jej samoczynnego 
odhamowania; 

3) umożliwiały bezpieczne przeprowadzenie pomiarów i prób hamulca. 

1.1.6.4.3. Niezgodna ze stanem wysterowania pozycja tłoków rozdzielaczy pneumatycznego lub hydrau
licznego zespołu sterowniczego, po wystąpieniu hamowania bezpieczeństwa, uniemożliwia 
przywrócenie stanu gotowości do hamowania bezpieczeństwa. Jeżeli rozdzielacze te są także 
przełączane w trakcie hamowania manewrowego, w tym hamowania zatrzymującego (STOP), 
niewłaściwa pozycja tłoków rozdzielaczy powoduje zablokowanie maszyny wyciągowej. 

1.1.6.4.4. Parametry zasilania pneumatycznego w hamulcu z pneumatycznym źródłem siły hamowania, 
w którym zastosowano napęd hamulca o działaniu naporowym, inne niż określone w doku
mentacji techniczno-ruchowej górniczego wyciągu szybowego, powodują awaryjne zatrzyma
nie maszyny wyciągowej za pomocą hamowania bezpieczeństwa. 

1.1.6.4.5. Hamowanie manewrowe o nieregulowanym momencie hamowania, w maszynach wyciągo
wych ręcznie sterowanych o prędkości jazdy większej niż 4 m/s, wymaga: 

1) sterowania hamulca skojarzonego ze sterowaniem napędu; 

2) układu sterowania napędu umożliwiającego wybór startowego momentu napędowego do 
przewidywanego obciążenia górniczego wyciągu szybowego. 

1.1.6.4.6. Stosując zróżnicowany moment hamowania bezpieczeństwa, wybór wariantu hamowania bez
pieczeństwa jest dokonywany w powiązaniu z odpowiednimi układami wyboru rodzaju pracy 
maszyny wyciągowej. W maszynach wyciągowych jednokońcowych wybór wariantu hamo
wania bezpieczeństwa następuje także samoczynnie w zależności od kierunku obrotów bębna 
nawojowego. Uszkodzenia układu wyboru momentu hamowania bezpieczeństwa są wykry
wane i powodują hamowanie bezpieczeństwa. 

1.1.6.4.7. Stosując hamowanie bezpieczeństwa momentem hamującym regulowanym, układ sterowania 
hamulca kontroluje przebieg opóźnienia hamowania. Uszkodzenia układu kontroli opóźnień 
hamowania są wykrywane i powodują hamowanie bezpieczeństwa stałym momentem hamu
jącym. 

1.1.6.4.8. Przebieg hamowania zatrzymującego (STOP) oraz przebieg odwodzenia szczęk hamulcowych 
w maszynach wyciągowych sterowanych automatycznie są samoczynnie kontrolowane. 

1.1.6.4.9. Zużycie okładzin ciernych szczęk hamulcowych jest samoczynnie kontrolowane. Kontrola 
zapewnia utrzymanie skoku szczęk w granicach określonych: 

1) dopuszczalnym skokiem roboczym ruchomych elementów napędu hamulca lub szczęk; 

2) dopuszczalnym spadkiem siły docisku szczęk w hamulcu z napędem sprężynowym; 

3) dopuszczalnym skokiem szczęk, określonym względami funkcjonalnymi. 

1.1.6.4.10. Instalację zasilania pneumatycznego lub hydraulicznego wyposaża się w zaślepione przyłącza 
pomiarowe dla czujników służących do okresowej rejestracji ciśnień. 

1.1.6.5. Wytrzymałość. 

1.1.6.5.1. Wszystkie elementy hamulca przenoszące siły i momenty podczas hamowania wykazują taką 
wytrzymałość, aby maksymalne obciążenia statyczne nie powodowały w nich naprężeń więk
szych niż 20% wartości wytrzymałości doraźnej, określonej w Polskiej Normie dla danego 
materiału. 
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1.1.6.5.2. Zamocowania łożysk wspierających stopy szczęk hamulcowych oraz te elementy, od których 
wytrzymałości zależy w całości zdolność hamowania maszyny wyciągowej, wykazują taką 
wytrzymałość, aby maksymalne obciążenie statyczne nie powodowało w nich naprężeń o war
tości większej niż 15% wartości wytrzymałości doraźnej, określonej w Polskiej Normie dla 
danego materiału. 

1.1.6.5.3. Cięgła i sworznie układu przeniesień siłowych hamulca wykonuje się ze stali o: 

1) udokumentowanym składzie chemicznym; 

2) udokumentowanej próbie wytrzymałości na rozciąganie; 

3) udokumentowanej próbie udarności — w przypadku stali przeznaczonej na sworznie. 

1.1.7. Maszyny wyciągowe górniczych wyciągów szybowych pomocniczych. 

1.1.7.1. Stosunek średnicy linopędni do średnicy liny nośnej jest nie mniejszy niż: 

1) 40 dla lin splotowych; 

2) 50 dla lin zamkniętych. 

1.1.7.2. Obrzeże bębna nawojowego wystaje ponad oś geometryczną liny nośnej warstwy ostatniej nie 
mniej niż o wartość 1,5 średnicy liny nośnej. 

1.1.7.3. W przypadku wielowarstwowego nawijania liny nośnej jest zapewniona właściwa geometria 
nawijania. 

1.1.7.4. Zamocowanie końca liny nośnej w bębnie nawojowym wykazuje współczynnik bezpieczeń
stwa wynoszący nie mniej niż 5 w stosunku do największego obciążenia statycznego liny no
śnej. 

1.1.7.5. Maszyny wyciągowe górniczych wyciągów szybowych awaryjno-rewizyjnych wyposaża się 
we wskaźnik głębokości. Maszyny wyciągowe górniczych wyciągów szybowych awaryjno-
-rewizyjnych, o prędkości jazdy większej niż 1 m/s, wyposaża się także we wskaźnik prędko
ści. 

1.1.7.6. Maszyny wyciągowe górniczych wyciągów szybowych awaryjno-rewizyjnych wyposaża się 
w hamulec, który umożliwia hamowanie manewrowe i hamowanie bezpieczeństwa. Moment 
hamowania bezpieczeństwa działa bezpośrednio na linopędnię. 

1.1.7.7. Przez cały okres eksploatacji maszyny wyciągowej hamulec zapewnia w warunkach postoju 
momenty hamowania manewrowego i hamowania bezpieczeństwa ze współczynnikiem bez
pieczeństwa wynoszącym nie mniej niż 2 — w stosunku do maksymalnego obciążenia sta
tycznego. 

1.1.7.8. Hamowanie manewrowe i hamowanie bezpieczeństwa są od siebie niezależne, zarówno 
w zakresie sterowania, jak i w zakresie sposobu wyzwalania. 

1.1.7.9. Hamowanie manewrowe jest sterowane przez maszynistę maszyn wyciągowych. 

1.1.7.10. Moment hamowania bezpieczeństwa jest niezależny od woli maszynisty maszyn wyciągo
wych. 

1.1.7.11. Hamowanie bezpieczeństwa w maszynach wyciągowych z napędem elektrycznym występuje 
samoczynnie w szczególności w następujących przypadkach: 

1) zaniku dopływu energii; 

2) przeciążenia silnika napędowego; 

3) zadziałania wyłącznika krańcowego w szybie; 

4) zadziałania wyłączników krańcowych na wskaźniku głębokości; 

5) przekroczenia o 15% wartości prędkości dopuszczalnej. 

1.1.7.12. Równocześnie z uruchomieniem hamowania bezpieczeństwa następuje przerwanie dopływu 
energii elektrycznej do silnika napędowego. 
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1.1.7.13. Maszyny wyciągowe górniczych wyciągów szybowych ratowniczych spełniają wymagania 
określone w pkt 1.1.7.2—1.1.7.4 oraz pkt 1.1.7.6—1.1.7.9. Prędkość jazdy jest regulowana 
i wynosi nie więcej niż 1 m/s. 

1.1.7.14. Maszyny wyciągowe górniczych wyciągów szybowych pomocniczych materiałowych spełnia
ją wymagania określone w pkt 1.1.7.2, pkt 1.1.7.4, pkt 1.1.7.7—1.1.7.9 oraz pkt 1.1.7.11 
ppkt 1—3. 

1.2. Naczynia wyciągowe. 

1.2.1. Współczynnik bezpieczeństwa dla naczyń wyciągowych stanowi stosunek wytrzymałości 
doraźnej Rm materiału do obliczonych naprężeń związanych z odpowiednimi przypadkami 
obciążeń elementów nośnych naczynia wyciągowego. 

1.2.2. Budowa naczynia wyciągowego. 

1.2.2.1. Wytrzymałość elementów nośnych naczynia wyciągowego sprawdza się w zakresie oddziały
wania: 

1) obciążenia statycznego; 

2) obciążenia awaryjnego wynikającego z siły zrywającej linę nośną; 

3) sił występujących w trakcie hamowania naczynia wyciągowego w urządzeniach hamowania 
awaryjnego na drogach przejazdu w wieży szybowej i rząpiu; 

4) obciążenia awaryjnego wynikającego z siły zrywającej linę wyrównawczą. 

1.2.2.2. Współczynnik bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania obciążenia statycznego na elementy 
nośne naczynia wyciągowego wynosi: 

1) dla wszystkich elementów nośnych — nie mniej niż 7; 

2) dla elementów nośnych obciążonych siłami występującymi w trakcie opadnięcia pełnego 
naczynia wyciągowego na podchwyty — nie mniej niż 5; 

3) dla elementów łączących wielolinowe zawieszenie jednopunktowe i wielopunktowe z gło
wicą naczynia wyciągowego: 

a) za pomocą połączenia nitowego — nie mniej niż 12,5, 

b) za pomocą innych połączeń — nie mniej niż 10; 

4) dla elementów, o których mowa w ppkt 3, w przekroju przy wyjściu z głowicy naczynia 
wyciągowego: 

a) jeżeli 1 jest większe niż 4d — nie mniej niż 18, 

b) jeżeli 1 jest mniejsze lub równe 4d — nie mniej niż 15, 

gdzie: 

1 — oznacza odległość od górnej krawędzi głowicy naczynia wyciągowego do osi otworu 
sworznia w blasze łącznikowej, 

d — oznacza średnicę otworu sworznia w blasze łącznikowej dla połączenia jej z następ
nym elementem zawieszenia. 

1.2.2.3. Wytrzymałość elementów głowicy naczynia wyciągowego sprawdza się na: 

1) obciążenie awaryjne wynikające z siły zrywającej linę nośną; 

2) obciążenia wynikające z sił występujących w trakcie hamowania naczynia wyciągowego 
w urządzeniach hamowania awaryjnego na drogach przejazdu w wieży szybowej i rząpiu. 

1.2.2.3.1. Naprężenia elementów głowicy nie mogą przekroczyć granicy plastyczności materiałów, 
z których są wykonane, dla obciążeń określonych w pkt 1.2.2.3 ppkt 1 i 2. 
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1.2.2.4. Wytrzymałość elementów nośnych naczynia wyciągowego przenoszących siły występujące 
w trakcie hamowania awaryjnego na drogach przejazdu w wieży szybowej i rząpiu sprawdza 
się na obciążenia wynikające z tych sił. Wytrzymałość ta wykazuje współczynnik bezpieczeń
stwa nie mniejszy niż 1,8. 

1.2.2.5. Wytrzymałość pojemników naczyń wyciągowych przeznaczonych do transportu urobku luzem 
sprawdza się dla obciążenia wywołanego parciem urobku z wodą. Do obliczeń przyjmuje się 
ciężar usypowy urobku, zanieczyszczonego skałą płonną, zawierający 20% wody. Podczas ob
liczeń wytrzymałości pojemników naczyń wyciągowych przeznaczonych do transportu soli 
i rud metali nie uwzględnia się obciążenia wynikającego z masy wody. 

1.2.2.6. Wytrzymałość elementów nośnych naczynia wyciągowego przenoszących obciążenia od lin 
wyrównawczych dobiera się tak, aby w trakcie awaryjnego zaczepienia lin wyrównawczych 
w szybie nie nastąpiło zniszczenie tych elementów oraz ich połączeń. 

1.2.2.7. Wszystkie elementy nośne naczyń wyciągowych górniczych wyciągów szybowych pomocni
czych wykazują współczynnik bezpieczeństwa nie mniejszy niż 7 w stosunku do obciążenia 
statycznego. 

1.2.2.8. Elementy konstrukcyjne kubłów, w szczególności płaszcz, dno, konstrukcja wsporcza i za
mknięcia, wykazują współczynnik bezpieczeństwa nie mniejszy niż 7 w stosunku do obciąże
nia statycznego. 

1.2.2.9. Elementy nośne kubłów wykazują współczynnik bezpieczeństwa nie mniejszy niż 10 w sto
sunku do obciążenia statycznego. 

1.2.2.10. Kubeł ma kształt uniemożliwiający zaczepienie o konstrukcję szybu lub inny element w szy
bie. 

1.2.2.11. Grubość blach płaszcza kubła jest nie mniejsza niż 6 mm, a grubość blach dna kubła jest 
nie mniejsza niż 8 mm. 

1.2.2.12. Kubeł wyposaża się w elementy podporowe zapewniające bezpieczeństwo jego stosowania, 
w szczególności w podpory dla kabłąka oraz zaczepy do przechylnego opróżniania, a w przy
padku kubła do transportu mieszaniny betonowej — w konstrukcję wsporczą oraz sworznie. 

1.2.2.13. Obciążniki przeciwciężarów zabezpiecza się przed przemieszczeniem. 

1.2.3. Prowadzenie naczynia wyciągowego. 

1.2.3.1. Naczynia wyciągowe o prędkości jazdy większej niż 2 m/s wyposaża się w prowadnice tocz
ne. 

1.2.3.2. Naczynia wyciągowe prowadzone po prowadnikach sztywnych wyposaża się w prowadnice 
toczne przymocowane do głowicy i ramy dolnej tego naczynia. W przypadkach uzasadnio
nych wymaganiami konstrukcyjnymi prowadnice toczne mogą być zamocowane między gło
wicą a ramą dolną naczynia. Naczynia wyciągowe prowadzone po prowadnikach sztywnych 
wyposaża się dodatkowo w prowadnice ślizgowe zabezpieczające. Minimalny luz na stronę 
między prowadnicą ślizgową zabezpieczającą a prowadnikiem sztywnym jest nie mniejszy niż 
5 mm. 

1.2.3.3. Naczynia wyciągowe prowadzone po linach prowadniczych wyposaża się w prowadnice tocz
ne lub prowadnice ślizgowe tulejowe. Dla każdej liny prowadniczej istnieją nie mniej niż dwie 
prowadnice ślizgowe tulejowe, przymocowane do głowicy i ramy dolnej naczynia wyciągo
wego, lub dwie prowadnice toczne, przymocowane jak prowadnice ślizgowe tulejowe. Pro
wadnice toczne obejmują obustronnie dwoma krążkami linę prowadniczą. W przypadku sto
sowania prowadnic tocznych każde naczynie wyciągowe wyposaża się dodatkowo w prowad
nice ślizgowe tulejowe, nie mniej niż po jednej dla każdej liny prowadniczej. Wewnętrzna 
średnica otworów prowadnicy ślizgowej tulejowej w stanie nowym jest o 10 mm większa niż 
średnica liny prowadniczej. Grubość ścianki prowadnicy ślizgowej tulejowej dobiera się tak, 
aby pozwalała w okresie eksploatacji na jednostronne zużycie do 5 mm. Krawędzie prowadni
cy ślizgowej tulejowej, zbliżone do liny prowadniczej, są zaokrąglone. 
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1.2.3.4. Naczynie wyciągowe przeznaczone do stosowania w szybie z linami odbojowymi wyposaża 
się w nie mniej niż dwie blachy ślizgowe lub krążniki dla każdej liny odbojowej, umocowane 
na głowicy i ramie dolnej tego naczynia. Robocza płaszczyzna każdej blachy ślizgowej lub 
krążnika wystaje poza obrys konstrukcji naczynia wyciągowego, łącznie z prowadnicami, nie 
mniej niż o połowę średnicy liny odbojowej. Dopuszczalne zużycie blachy ślizgowej wynosi 
0,4 średnicy liny odbojowej. 

1.2.3.5. Krążki prowadnic tocznych stale przylegają do prowadnika sztywnego lub liny prowadniczej. 
Konstrukcja prowadnic tocznych umożliwia regulację położenia krążków. 

1.2.3.6. Naczynie wyciągowe wyposaża się w ślizgi narożne lub boczne, prowadzące naczynie wycią
gowe po prowadnikach kątowych lub bocznych w przerwach prowadników sztywnych lub po
ziomach załadunku i rozładunku naczyń wyciągowych prowadzonych po linach prowadni
czych. 

1.2.3.7. Luz między ślizgiem narożnym lub bocznym a prowadnikiem kątowym lub bocznym na krań
cowych poziomach załadunku i rozładunku naczyń wyciągowych jest nie większy niż 5 mm. 

1.2.3.8. Dozwolony jest brak prowadnic do prowadzenia po prowadnikach w: 

1) naczyniu wyciągowym górniczego wyciągu szybowego awaryjno-rewizyjnego, przezna
czonym do kontroli obudowy szybu, 

2) naczyniu wyciągowym górniczego wyciągu szybowego ratowniczego 

—jeżeli naczynie to będzie zawieszone na linie nośnej nieodkrętnej. 

1.2.4. Funkcjonalność naczynia wyciągowego. 

1.2.4.1. Naczynie wyciągowe przeznaczone dojazdy ludzi wyposaża się w łapadła zabezpieczające 
przed swobodnym opadaniem w szybie. Dozwolony jest brak łapadeł w naczyniu wyciągo
wym dojazdy ludzi,jeżeli naczynie to będzie zawieszone na linie nośnej zrywanej w całości 
przed nałożeniem. 

1.2.4.2. Prześwit pionowy piętra naczynia wyciągowego do jazdy ludzi jest nie mniejszy niż 1,75 m. 
Powierzchnia podłogi piętra naczynia wyciągowego przypadająca na jedną osobę jest nie 
mniejsza niż 0,18 m 2 , a naczyń wyciągowych górniczych wyciągów szybowych ratowniczych 
— jest nie mniejsza niż 0,23 m 2 . Powierzchnia dna kubła, przypadająca na jedną osobę, jest 
nie mniejsza niż 0,18 m 2 . Do ustalenia dopuszczalnej liczby osób w naczyniu wyciągowym 
przyjmuje się 90 kg masy przypadającej na jedną osobę. 

1.2.4.3. Piętro naczynia wyciągowego dojazdy ludzi wyposaża się w uchwyty dla transportowanych 
osób oraz zabezpiecza się drzwiami o konstrukcji uniemożliwiającej ich otwieranie na ze
wnątrz. Drzwi zabezpiecza się przed samootwieraniem i wypadnięciem z zawiasów oraz za
myka się zasuwą z zewnątrz. 

1.2.4.4. Konstrukcja naczynia wyciągowego dojazdy ludzi zapewnia ochronę jadących przed spadają
cymi drobnymi przedmiotami, wypadnięciem oraz zetknięciem się z obudową szybu i elemen
tami wyposażenia szybu. 

1.2.4.5. Pojemniki naczyń wyciągowych przeznaczonych do transportu urobku luzem wyposaża się 
w pewnie działające zamknięcia, zabezpieczające przed samorozładunkiem urobku w szybie. 

1.2.4.6. Pojemniki lub kosze wychylne naczyń wyciągowych do transportu materiałów zabezpiecza się 
przed wychylaniem się tych pojemników lub koszy w trakcie jazdy naczynia wyciągowego. 
Konstrukcja zamknięcia klapy pojemnika lub kosza uniemożliwia otwarcie klapy w trakcie 
jazdy naczynia wyciągowego oraz w trakcie wychylania pojemnika lub kosza. 

1.2.4.7. Pomosty wysuwane naczyń wyciągowych wyposaża się w zabezpieczenia uniemożliwiające 
ruch pomostu w trakcie załadunku i rozładunku oraz w trakcie jazdy naczynia wyciągowego. 

1.2.4.8. Naczynia wyciągowe do transportu urobku lub materiałów w wozach wyposaża się w zabez
pieczenia wozów przed ich wysunięciem z pomostów pięter. 

strona 26 z 82 



1.2.4.9. Głowicę naczynia wyciągowego, z wyjątkiem naczynia wyciągowego specjalnego przezna
czenia, przystosowuje się do rewizji szybu i kontroli zawieszenia nośnego naczynia wyciągo
wego oraz wyposaża się w poręcze o wysokości nie mniejszej niż 1,1 m z krawężnikiem 
0 wysokości 0,15 m, mocowane do głowicy. Pomiędzy poręczą a krawężnikiem umieszcza się 
w połowie wysokości poprzeczkę uniemożliwiającą wypadnięcie osób. Głowicę naczynia wy
ciągowego wyposaża się w zakładany na poręcze daszek ochronny. Słupki daszka ochronnego 
1 poręczy rozmieszcza się tak, aby nie uderzały o belki odbojowe w trakcie awaryjnego dojaz
du do nich naczynia wyciągowego. Połączenia poręczy z głowicą i daszkiem ochronnym za
bezpiecza się przed niezamierzonym rozłączeniem. Jeżeli klapa uszczelniająca w szybie wy
dechowym jest podnoszona przez głowicę naczynia wyciągowego, poręcze z daszkiem 
ochronnym są trwale przymocowane do głowicy, a słupki poręczy projektuje się i wykonuje 
się, uwzględniając obciążenie występujące w trakcie podnoszenia klapy uszczelniającej. 

1.2.4.9.1. Wymagania określone w pkt 1.2.4.9 nie dotyczą głowic przeciwciężarów, których szerokość 
jest mniejsza niż 0,6 m. 

1.2.4.10. Pomost naczynia wyciągowego przeznaczony do kontroli szybu oraz wyposażenia szybu 
uwzględnia możliwość bezpiecznego wykonywania robót szybowych. Pomost ten wyposaża 
się w poręcze o wysokości 1,1 m oraz krawężniki o wysokości 0,15 m. Pomiędzy poręczą 
a krawężnikiem umieszcza się w połowie wysokości poprzeczkę uniemożliwiającą wypadnię
cie osób. 

1.2.4.11. Jeżeli rodzaj uszczelnienia szybu wymaga stosowania fartucha uszczelniającego, ramę dolną 
naczynia wyciągowego wyposaża się w fartuch. Elementy fartucha uszczelniającego przylega
ją do płaszcza uszczelniającego w szybie i prowadników, a metalowe elementy fartucha 
uszczelniającego są oddalone o nie mniej niż 30 mm od tego płaszcza. Odległość stalowych 
elementów fartucha uszczelniającego od prowadników naczynia wyciągowego jest nie mniej
sza niż 10 mm. 

1.2.4.12. Naczynia wyciągowe specjalnego przeznaczenia wyposaża się w elementy odpowiednie do 
przeznaczenia tych naczyń. 

1.2.5. Budowa sań prowadniczych dla kubła. 

1.2.5.1. Elementami składowymi sań prowadniczych dla kubła są: 

1) kadłub (rama); 

2) daszek ochronny; 

3) prowadnica sań po linie nośnej; 

4) prowadnice sań po linach prowadniczych. 

1.2.5.2. Do obliczeń wytrzymałościowych przyjmuje się wartości maksymalne występujące w danym 
przekroju, uwzględniające obciążenie sań prowadniczych, związane z fazami ich pracy: 

1) opróżnianie kubła na pomoście wysypowym; 

2) osiadanie sań prowadniczych jedną stopą na pomoście wiszącym. 

1.2.5.2.1. W trakcie opróżniania kubła na pomoście wysypowym sanie prowadnicze spoczywają na pod
chwytach i są obciążane w sposób statyczny masą własną i składową poziomą siły w linie no
śnej obciążonej kubłem wychylonym poziomo. 

1.2.5.2.2. W trakcie osiadania sań prowadniczych jedną stopą na pomoście wiszącym występuje obcią
żenie dynamiczne wynikające z masy własnej sań osiadających z prędkością 1 m/s. 

1.2.5.3. Przekroje nośne elementów sań prowadniczych wymiaruje się metodą naprężeń dopuszczal
nych, przyjmując współczynnik bezpieczeństwa wynoszący 7. 

1.2.5.4. Stosunek pionowego do poziomego rozstawienia prowadnic prowadzących po linach prowad
niczych jest nie mniejszy niż 1,15. Właściwe położenie sań prowadniczych względem kubła 
podlega ciągłej kontroli. Brak właściwego położenia sań prowadniczych względem kubła po
woduje wywołanie rozróżnianego sygnału alarmowego w pomieszczeniu maszyny wyciągo
wej. 
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1.2.5.5. Prowadnicę do prowadzenia sań prowadniczych po linie nośnej wykonuje się w kształcie tulei, 
której otwór ma średnicę nie mniejszą niż 1,5 średnicy liny nośnej. Prowadnicę tę projektuje 
się i wykonuje się tak, aby nie było możliwe jej wypadnięcie z sań prowadniczych. 

1.2.5.6. Otwór prowadniczy do prowadzenia sań prowadniczych po linie prowadniczej ma promień nie 
mniejszy niż 0,75 średnicy liny prowadniczej. 

1.2.5.7. Średnica daszka ochronnego nie może być mniejsza niż średnica kubła. 

1.3. Koła linowe. 

1.3.1. Koła linowe i ich osie wykazują taką wytrzymałość, aby naprężenia pod działaniem sił zrywa
jących liny nośne nie powodowały ich trwałych odkształceń. Wieniec koła linowego spełnia to 
wymaganie w stanie maksymalnego dopuszczalnego zużycia. 

1.3.2. Jako siłę zrywającą linę nośną w warunkach obciążeń awaryjnych przyjmuje się rzeczywistą 
siłę zrywającą tę linę. 

1.3.3. Złącza spawane koła linowego są obliczone na wytrzymałość zmęczeniową dla obciążenia 
ruchowego. 

1.3.4. Osie kół linowych są dodatkowo obliczone na wytrzymałość zmęczeniową dla obciążenia 
ruchowego ze współczynnikiem bezpieczeństwa nie mniejszym niż 1,5. 

1.3.5. Ukształtowanie i gładkość powierzchni osi koła linowego na odcinkach zmiany średnic 
uwzględniają warunki minimalnej koncentracji naprężeń. 

1.3.6. Doboru łożysk dokonuje się, uwzględniając obciążenia ruchowe. Ułożyskowanie kół linowych 
jest toczne lub ślizgowe. 

1.3.7. Stosunek średnicy koła linowego do średnicy liny nośnej jest nie mniejszy niż: 

1) w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych dużych I i I I klasy intensywności ruchu 
oraz górniczych wyciągów szybowych średnich I klasy intensywności ruchu: 

a) dla lin dwuzwitych jednowarstwowych splotkowych — 80, 

b) dla lin budowy zamkniętej — 100; 

2) w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych średnich I I klasy intensywności ruchu: 

a) dla lin dwuzwitych jednowarstwowych splotkowych — 60, 

b) dla lin budowy zamkniętej — 80; 

3) w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych małych oraz górniczych wyciągów szy
bowych pomocniczych; 

a) dla lin dwuzwitych jednowarstwowych splotkowych — 40, 

b) dla lin budowy zamkniętej — 50; 

4) w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych ratowniczych — 25. 

1.3.8. Naciski liny nośnej na rowek linowy są nie większe niż dopuszczalne wartości nacisków dla 
wykładziny koła linowego. 

1.3.9. Kąt opasania kół linowych zapewnia sprzężenie cierne tego koła z liną nośną. 

1.3.10. Punkty kontroli wieńców kół linowych są w sposób trwały oznakowane i ponumerowane. 

1.4. Zawieszenia lin wyciągowych: wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych. 

1.4.1. Współczynnik bezpieczeństwa dla zawieszenia lin wyciągowych wyrównawczych, prowadni
czych i odbojowych stanowi stosunek wartości naprężenia niszczącego do ruchowego naprę
żenia statycznego. 

1.4.2. Budowa. 

1.4.2.1. Zawieszenia lin wyciągowych wyrównawczych. 
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1.4.2.1.1. Współczynnik bezpieczeństwa dla elementów nośnych zawieszeń lin wyciągowych wyrów
nawczych jest nie mniejszy niż 10. 

1.4.2.1.2. Zawieszenia lin wyciągowych wyrównawczych płaskich są wyposażone w nie mniej niż jeden 
przegub umożliwiający wychylenie się elementów tych zawieszeń w kierunku prostopadłym 
do szerokości liny wyciągowej wyrównawczej. 

1.4.2.2. Zawieszenia lin wyciągowych prowadniczych i odbojowych. 

1.4.2.2.1. Współczynnik bezpieczeństwa dla elementów nośnych zawieszeń lin prowadniczych i odbo
jowych jest nie mniejszy niż 6. 

1.4.2.2.2. Połączenie liny wyciągowej prowadniczej i odbojowej z zawieszeniem zapewnia nierozłącze-
nie tej liny z zawieszeniem również w przypadku obciążenia go siłą zrywającą linę. 

1.4.2.2.3. Zawieszenie liny wyciągowej prowadniczej w wieży szybowej zapewnia przenoszenie drgań 
poprzecznych tej liny. 

1.5. Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych. 

1.5.1. Współczynnik bezpieczeństwa dla zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych, zwanych dalej 
w pkt 1.5.2—1.5.3.1 „zawieszeniami", stanowi stosunek wartości naprężenia niszczącego do 
ruchowego naprężenia statycznego. 

1.5.2. Budowa zawieszeń. 

1.5.2.1. Współczynnik bezpieczeństwa elementów nośnych zawieszenia jest nie mniejszy niż 10. 
Współczynnik bezpieczeństwa dla trzonu głównego zawieszenia w przekroju przy wyjściu 
z głowicy naczynia wyciągowego jest nie mniejszy niż: 

1) 18, jeżeli 1 jest nie mniejsze niż 4d, 

2) 15, jeżeli 1 jest mniejsze niż 4d, 

gdzie: 

1 — oznacza odległość osi otworu w trzonie głównym, służącego do połączenia z następ
nymi elementami zawieszenia, od górnej krawędzi głowicy naczynia wyciągowego, 

d — oznacza średnicę otworu w trzonie głównym. 

1.5.2.2. W trakcie naprężania liny nośnej, po jej chwilowym zluzowaniu, rozwiązanie konstrukcyjne 
zawieszenia wyklucza możliwość wystąpienia w jego elementach obciążeń innych niż powsta
jące w trakcie ciągnienia. 

1.5.2.3. Połączenie liny nośnej z zawieszeniem zapewnia nierozłączenie tej liny z zawieszeniem rów
nież w przypadku obciążenia go siłą zrywającą linę. Dla obliczenia zamocowania końca liny 
nośnej na sercówce zawieszenia przyjmuje się następujące współczynniki tarcia i oporów: 

1) 0,2 — między liną nośną a sercówką oraz między liną nośną a szczękami zacisków; 

2) 0,14 — przy wyznaczeniu momentów dokręcania nakrętek zacisków. 

1.5.2.4. W zawieszeniu z naprężoną liną nośną odległość między powierzchniami czołowymi sercówki 
a szczękami zacisku jest nie mniejsza niż 4 mm. 

1.5.3. Zawieszenia dla kubłów. 

1.5.3.1. Współczynnik bezpieczeństwa dla: 

1) wszystkich elementów nośnych zawieszeń dla kubłów jest nie mniejszy niż 10; 

2) gwintowanego trzonu wrzeciona zawieszenia dla kubłów jest nie mniejszy niż 15; 

3) przekroju haka pod uchem jest nie mniejszy niż 12; 

4) ucha jest nie mniejszy niż 10. 
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1.6. Wciągarki wolnobieżne. 

1.6.1. Wciągarki wolnobieżne bębnowe. 

1.6.1.1. Wciągarki wolnobieżne bębnowe wyposaża się w hamulec lub hamulce, realizujące hamowa
nie manewrowe i hamowanie bezpieczeństwa, oraz w mechanizm zapadkowy. Hamulec lub 
hamulce działają na bęben nawojowy. Hamulec realizujący hamowanie manewrowe może 
działać na wał wejściowy reduktora. Hamulec realizujący hamowanie bezpieczeństwa może 
działać na wał szybkobieżny ostatniego stopnia reduktora, jeżeli wszystkie elementy pośredni
czące zapewniają osiągnięcie współczynnika bezpieczeństwa wynoszącego 5. Po zakończeniu 
cyklu przemieszczania liny ząb zapadki jest dociskany do koła zapadkowego. Ząb mechani
zmu zapadkowego działa bezpośrednio na bęben nawojowy i blokuje jego obrót w kierunku 
opuszczania liny. W trakcie ruchu bębna nawojowego w kierunku podnoszenia liny ząb za
padki może ślizgać się po zarysie zewnętrznym koła zapadkowego. 

1.6.1.2. Każdy hamulec utrzymuje w spoczynku maksymalne obciążenie statyczne ze współczynni
kiem bezpieczeństwa nie mniejszym niż 2. W przypadku zastosowania zespołu wciągarek 
wolnobieżnych bębnowych, hamulce wszystkich wciągarek wolnobieżnych bębnowych 
utrzymują jednocześnie w spoczynku maksymalne obciążenie statyczne ze współczynnikiem 
bezpieczeństwa nie mniejszym niż 2. 

1.6.1.3. Stosunek średnicy bębna nawojowego wciągarki do średnicy liny wciągarki jest nie mniejszy 
niż 20. 

1.6.1.4. Układ sterowania wciągarki zapewnia wybór wartości prędkości. 

1.6.1.5. Obrzeże bębna nawojowego wystaje ponad oś geometryczną liny wyciągowej w ostatniej war
stwie nie mniej niż o 1,5 średnicy tej liny. 

1.6.1.6. W przypadku całkowitego odwinięcia liny wciągarki, na bębnie nawojowym pozostaje nie 
mniej niż pięć nieczynnych zwojów liny zapewniających niezbędną siłę mocowania końca l i 
ny. Brak wymaganej liczby nieczynnych zwojów wciągarki jest sygnalizowany. 

1.6.1.7. W przypadku współpracy dwóch lub więcej wciągarek wolnobieżnych bębnowych, ich ruch 
jest sterowany centralnie, z możliwością sterowania indywidualnego poszczególnych wciąga
rek wolnobieżnych bębnowych. 

1.6.1.8. W przypadku dwóch lub więcej wciągarek wolnobieżnych bębnowych sterowanych central
nie, wyłączenie normalne lub awaryjne jednej z nich powoduje wyłączenie lub zatrzymanie 
wszystkich wciągarek. 

1.6.1.9. Napęd wciągarki wyposaża się w zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe. 

1.6.1.10. Wciągarki wolnobieżne bębnowe projektuje się i wykonuje się tak, aby zapewnić odpowiedni 
ogólny poziom bezpieczeństwa, a wytrzymałość i sztywność elementów uwzględniała mak
symalny moment obciążenia silnika oraz maksymalny moment hamujący. 

1.6.2. Windy frykcyjne. 

1.6.2.1. Konstrukcja windy frykcyjnej umożliwia jej właściwe mocowanie, odpowiadające kierunkowi 
i wielkości obciążeń. Mocowanie windy frykcyjnej wykazuje współczynnik bezpieczeństwa 
nie mniejszy niż 3, obliczony jako stosunek siły charakterystycznej dla granicy plastyczności 
materiału do 1,2-krotnej nominalnej siły pociągowej windy. 

1.6.2.2. Wytrzymałość elementów windy frykcyjnej sprawdza się obliczeniowo z zachowaniem do
puszczalnych naprężeń dla przypadków obciążeń, uwzględniających zasady wytrzymałości 
zmęczeniowej. 

1.6.2.3. Stosunek średnicy bębnów ciernych windy frykcyjnej do średnicy lin wyciągowych jest nie 
mniejszy niż 15. 

1.6.2.4. Windę frykcyjną wyposaża się w dwa niezależne od siebie hamulce, z których jeden jest ha
mulcem bezpieczeństwa. Jeżeli obydwa hamulce nie działają na bębny cierne, lecz na inne 
elementy windy frykcyjnej, to wszystkie elementy na drodze przenoszenia sił hamowania 
sprawdza się obliczeniowo na nominalny moment obciążenia windy frykcyjnej. 
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1.6.2.5. Każdy z hamulców umożliwia utrzymanie obciążenia statycznego ze współczynnikiem bez
pieczeństwa nie mniejszym niż 2. Współczynnik ten oblicza się jako stosunek maksymalnych 
sił obwodowych na wieńcu hamulcowym do występujących każdorazowo obciążeń, przyjmu
jąc, że współczynnik tarcia między wykładziną cierną a bieżnią hamulca wynosi 0,4. 

1.6.2.6. Dźwignie hamulcowe wykazują współczynnik bezpieczeństwa nie mniejszy niż 3, liczony 
jako stosunek sił charakterystycznych dla granicy plastyczności materiału do maksymalnych 
sił występujących w trakcie hamowania. 

1.6.2.7. Hamulce, po ich zadziałaniu, zaciskają się samoczynnie. 

1.6.2.8. Niedozwolone jest stosowanie zapadek jako urządzeń blokujących bębny cierne. 

1.6.2.9. W napędzie windy frykcyjnej stosuje się sprzęgła stałe i bezpoślizgowe. 

1.6.2.10. Zębniki oraz koła zębate między bębnami ciernymi i hamulcem przekładni wykonuje się ze 
stali. Pozostałe koła zębate przekładni mogą być wykonane ze staliwa. Koła zębate sprawdza 
się na nominalny moment obciążenia. 

1.6.2.11. Wartość siły naciągu łańcuchów dociskających linę wyciągową do bębnów ciernych sprawdza 
się obliczeniowo dla indywidualnych warunków przewijania tej liny. Wartość ta stanowi mi
nimalną wartość naciągu rzeczywistego. 

1.6.2.12. Hamowanie bezpieczeństwa w windach frykcyjnych z napędem elektrycznym występuje sa
moczynnie w szczególności w przypadku: 

1) zaniku dopływu energii; 

2) przeciążenia silnika napędu; 

3) przekroczenia o 15% wartości prędkości nominalnej. 

1.6.2.13. Równocześnie z zadziałaniem hamulca bezpieczeństwa następuje przerwanie dopływu energii 
do silnika napędu. 

1.6.2.14. Windę frykcyjną wyposaża się co najmniej w: 

1) urządzenie kontroli doziemienia obwodów sterowniczych i zabezpieczeń; 

2) licznik długości przewiniętej liny; 

3) sygnalizację przyczyn przerwania obwodu bezpieczeństwa; 

4) blokadę uniemożliwiającą zazbrojenie hamulca bezpieczeństwa w przypadku niewłaściwej 
pozycji dźwigni steru. 

1.7. Urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej. 

1.7.1. Wymagania dla elektrycznych urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej, zwanych dalej 
w pkt 1.7.1.1—1.7.4.9 „urządzeniami sygnalizacji szybowej", a w pkt 1.7.5—1.7.5.2.8 — 
„urządzeniami sterowniczo-sygnałowymi", górniczych wyciągów szybowych stanowiących 
stałe urządzenia transportowe w szybach czynnych. 

1.7.1.1. Urządzenie sygnalizacji szybowej umożliwia: 

1) nadanie sygnału alarmowego; 

2) zablokowanie maszyny wyciągowej w stanie zahamowania; 

3) ręczne lub automatyczne wytworzenie sygnału do jazdy i zatrzymywania maszyny wycią
gowej; 

4) nadawanie sygnałów dźwiękowych lub zdalne uruchamianie i zatrzymywanie maszyny wy
ciągowej w celu przeprowadzenia rewizji szybu i prac szybowych, rewizji lin wyciągo
wych, kół linowych oraz naczyń wyciągowych; 

5) przekazywanie informacji za pomocą sygnalizacji jednouderzeniowej; 

6) ustalenie rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego oraz przynależnego rodzaju stero
wania maszyny wyciągowej; 
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7) kontrolę pracy górniczego wyciągu szybowego oraz elementów urządzeń współpracują
cych; 

8) informację o pracy oraz stanie górniczego wyciągu szybowego; 

9) dwukierunkową łączność foniczną między stanowiskami sygnałowymi a stanowiskiem ma
szynisty maszyny wyciągowej; 

10) sterowanie ryglowaniem wrót szybowych. 

1.7.1.2. Urządzenie sygnalizacji szybowej obejmuje co najmniej układy: 

1) zasilania; 

2) sygnalizacji jednouderzeniowej; 

3) sygnalizacji alarmowej; 

4) sygnalizacji: „rewizja szybu"; 

5) łączności szybowej; 

6) blokowania maszyny wyciągowej; 

7) sygnalizacji: Jazda ludzi" z sygnalizacją:,jazda osobista"; 

8) sygnalizacji: 

a) pośpiesznej albo 

b) pomocniczej 

— jeżeli jazda ludzi jest prowadzona z zastosowaniem pomocniczych stanowisk sygnało
wych; 

9) sygnalizacji: „wydobycie". 

1.7.1.2.1. Wymagania określone w pkt 1.7.1.2 ppkt 7 i 8 nie dotyczą wyciągów bez jazdy ludzi. 

1.7.1.3. Dodatkowymi układami urządzenia sygnalizacji szybowej są układy: 

1) sygnalizacji automatycznej; 

2) sygnalizacji: „prace rewizyjne"; 

3) sygnalizacji: „prace szybowe"; 

4) innych niewymienionych w ppkt 1—3 sygnalizacji, stosownie do potrzeb. 

1.7.1.4. Urządzenie sygnalizacji szybowej: 

1) wyposaża się w: 

a) dwa zasilania prądu stałego, do których nie może być dołączony jakikolwiek odbiornik 
niewchodzący w skład sygnalizacji szybowej, 

b) obwody sygnalizacji szybowej galwanicznie odizolowane od innych sieci, 

c) urządzenia samoczynnie wskazujące maszyniście maszyn wyciągowych, że urządzenie 
sygnalizacji szybowej jest pod napięciem, 

d) urządzenia kontrolujące w sposób ciągły stan izolacji sieci sygnałowej, sygnalizujące, za 
pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych, doziemienie w przypadku spadku rezy
stancji izolacji poniżej wartości określonej w Polskich Normach dotyczących zabezpie
czeń energoelektrycznych, 

e) urządzenie, które przy spadku napięcia zasilającego większym niż 10% wartości napięcia 
znamionowego: 

— odłączy samoczynnie urządzenie sygnalizacji szybowej od zasilania, a odłączenie to 
jest sygnalizowane, za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych, na stanowisku 
maszynisty maszyn wyciągowych, 
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— spowoduje samoczynne zatrzymanie ruchu maszyny wyciągowej w przypadku załą
czonego rodzaju sterowania: „sterowanie automatyczne"; 

2) pracuje poprawnie przy spadku napięcia zasilającego, nie większym niż 10% wartości na
pięcia znamionowego. 

Wymagania określone w pkt 1.7.1.4 ppkt 1 lit. a i b nie dotyczą urządzeń sygnalizacji szybo
wej, której funkcje są realizowane w systemie sterowników programowalnych, wspólnym dla 
innych elementów górniczego wyciągu szybowego. 

Sygnał dźwiękowy, o którym mowa w pkt 1.7.1.4 ppkt 1 lit. e tiret pierwsze, jest wywołany 
buczkiem zasilanym napięciem z obwodu bezpieczeństwa maszyny wyciągowej, działającym 
tylko przy jej odhamowaniu. 

Urządzenia sygnalizacji szybowej wykonuje się tak, aby nadany sygnał był słyszalny również 
w miejscu nadania. 

Urządzenie sygnalizacji szybowej wyklucza możliwość wytworzenia na stanowisku maszyni
sty maszyn wyciągowych sygnałów wstępnych, mogących sugerować przedwcześnie sygnał 
do odjazdu. 

Sygnalizacja jednouderzeniowa, służąca do nadawania sygnałów dźwiękowych, jest wykona
na jako sygnalizacja: 

1) pośrednia — dla górniczych wyciągów szybowych dwunaczyniowych; 

2) bezpośrednia — dla górniczych wyciągów szybowych jednonaczyniowych lub górniczych 
wyciągów szybowych dwunaczyniowych, w których jest przewidziana praca każdym na
czyniem wyciągowym oddzielnie. 

W sygnalizacji jednouderzeniowej jako sygnalizatory stosuje się dzwony jednouderzeniowe 
lub inne przetworniki elektroakustyczne o jednoznacznie wyróżnianym tonie. 

Sygnalizacja jednouderzeniowa pośrednia służy do nadawania sygnałów dźwiękowych poro
zumiewawczych ze stanowiska sygnałowego uprawnionego poziomu do uprawnionego głów
nego stanowiska sygnałowego, skąd jedynie są nadawane sygnały dźwiękowe wykonawcze do 
stanowiska maszynisty maszyn wyciągowych albo sygnały zwrotne do poziomów. Sygnały 
dźwiękowe porozumiewawcze oraz sygnały dźwiękowe wykonawcze sygnalizacji jednoude
rzeniowej na głównym stanowisku sygnałowym wyraźnie różnią się tonem. 

Główne stanowisko sygnałowe urządzenia sygnalizacji szybowej, w którym zastosowano sy
gnalizację jednouderzeniowa pośrednią, znajduje się na nadszybiu lub innym poziomie pełnią
cym funkcję nadszybia. 

Dodatkowe główne stanowisko sygnałowe urządzenia sygnalizacji szybowej, w którym zasto
sowano sygnalizację jednouderzeniowa pośrednią, może znajdować się na zrębie szybu lub 
innym poziomie, jeżeli: 

1) uprawnienie zrębu szybu lub poziomu, jako głównego stanowiska sygnałowego, będzie od
bywało się na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych; 

2) wykluczona będzie możliwość równoczesnego uprawnienia dwóch lub więcej głównych 
stanowisk sygnałowych do: 

a) nadawania sygnałów wykonawczych i sygnałów zwrotnych, 

b) zapowiadania jazdy ludzi, 

c) uprawnienia poziomów do nadawania sygnałów porozumiewawczych. 

Uprawnione główne stanowisko sygnałowe urządzenia sygnalizacji szybowej, w którym za
stosowano sygnalizację jednouderzeniowa pośrednią, wskazuje się za pomocą sygnałów 
świetlnych z odpowiednim napisem na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych, na nad
szybiu i aktualnie uprawnionym głównym stanowisku sygnałowym. 

Sygnalizację jednouderzeniowa pośrednią wykonuje się tak, aby: 

1) nadanie sygnału porozumiewawczego było możliwe tylko z uprawnionego poziomu; 
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2) uprawnienie stanowiska sygnałowego na danym poziomie do nadawania sygnałów dźwię
kowych porozumiewawczych odbywało się za pośrednictwem przełącznika poziomów na 
uprawnionym głównym stanowisku sygnałowym; 

3) przełącznik poziomów zapewniał odłączenie uprawnienia stanowisk sygnałowych wszyst
kich poziomów równocześnie; 

4) uprawniony poziom był wskazany za pomocą sygnałów świetlnych z napisem określającym 
uprawniony poziom na: 

a) stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych, 

b) głównych stanowiskach sygnałowych, 

c) aktualnie uprawnionym stanowisku sygnałowym poziomu. 

1.7.1.14. W szybach wielopoziomowych z częstą zmianą uprawnienia poziomów stosuje się sygnaliza
tor dźwiękowy informujący maszynistę maszyn wyciągowych o zmianie uprawnionego po
ziomu. 

1.7.1.15. Sygnalizację jednouderzeniowa bezpośrednią wykonuje się tak, aby: 

1) uprawnienie stanowisk sygnałowych do nadawania dźwiękowych sygnałów wykonawczych 
było dokonywane przełącznikiem uruchamianym wskaźnikiem głębokości lub w inny spo
sób, tak aby każdorazowo uprawniony był tylko poziom, na którym znajduje się naczynie 
wyciągowe; 

2) uprawniony poziom był wskazany za pomocą sygnałów świetlnych z napisem określającym 
uprawniony poziom na: 

a) stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych, 

b) aktualnie uprawnionym stanowisku sygnałowym poziomu. 

1.7.1.16. Układ sygnalizacji jednouderzeniowej w szybach, w których pracuje więcej niż jeden górniczy 
wyciąg szybowy. 

1.7.1.16.1. W szybach, w których pracuje więcej niż jeden górniczy wyciąg szybowy, sygnały dźwiękowe 
sygnalizacji jednouderzeniowej przynależne do urządzenia sygnalizacji szybowej danego 
przedziału wyraźnie różnią się od sygnałów dźwiękowych przynależnych do urządzeń sygna
lizacji szybowej w pozostałych przedziałach. 

1.7.1.16.2. Jeżeli w którymkolwiek z urządzeń sygnalizacji szybowej jest stosowana sygnalizacja jednou
derzeniowa pośrednia, stosuje się dodatkowo sygnał świetlny określający przedział szybu, do 
którego odnosi się nadany sygnał. Sygnał ten rozświetla się na uprawnionym głównym stano
wisku sygnałowym w momencie nadania sygnału porozumiewawczego z poziomu, a gaśnie 
samoczynnie w momencie nadania sygnału wykonawczego, sygnału zwrotnego lub sygnału 
alarmowego. 

1.7.1.16.3. Jeżeli w pomieszczeniu znajdują się stanowiska maszynistów maszyn wyciągowych więcej 
niż jednego górniczego wyciągu szybowego, na stanowiskach tych stosuje się sygnał świetlny, 
informujący o nadaniu sygnału wykonawczego do danej maszyny wyciągowej. 

Sygnał ten gaśnie samoczynnie: 

1) w momencie odhamowania maszyny wyciągowej; 

2) w momencie nadania sygnału alarmowego; 

3) z upływem 6 s od nadania sygnału wykonawczego. 

1.7.1.17. Układ sygnalizacji alarmowej spełnia następujące wymagania: 

l )na wszystkich stanowiskach sygnałowych urządzenia sygnalizacji szybowej instaluje się 
nadajniki alarmowe, umożliwiające nadanie sygnału alarmowego bezpośrednio do stanowi
ska maszynisty maszyn wyciągowych i wszystkich stanowisk sygnałowych; wymaganie to 
stosuje się również do stanowisk po drugiej stronie szybu wyposażonej we wrota szybowe; 
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2) w sygnalizacji alarmowej jako sygnalizatory stosuje się buczki lub inne przetworniki elek
troakustyczne o jednoznacznie wyróżnionym tonie; wymaganie to stosuje się również 
w przypadku zastosowania wspólnych przetworników elektroakustycznych dla wytworze
nia sygnałów alarmowych i sygnałów sygnalizacji jednouderzeniowej; 

3) jeżeli stosowanie sygnalizatorów sygnałów alarmowych na stanowiskach pomocniczych nie 
jest wymagane, sygnał alarmowy jest słyszalny z innego stanowiska sygnałowego; 

4) na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych oprócz sygnału dźwiękowego jest wytwo
rzony sygnał świetlny z napisem: „Alarm"; 

5) sygnał dźwiękowy po uruchomieniu sygnału alarmowego działa nie krócej niż 5 s. 

Układ sygnalizacji alarmowej jest tak powiązany z elementami mechanicznymi górniczego 
wyciągu szybowego, aby powstanie bezpośredniego zagrożenia wymagającego natychmia
stowego zatrzymania ruchu górniczego wyciągu szybowego samoczynnie powodowało wy
tworzenie sygnału alarmowego. 

Do przypadków bezpośredniego zagrożenia, o którym mowa w pkt 1.7.1.18, zalicza się co 
najmniej: 

1) takie położenie cyklicznie przemieszczanego elementu technologicznego, w szczególności 
pomostu wahadłowego lub uszczelniacza, które powoduje zagrożenie dla ruchu naczyń wy
ciągowych; 

2) niewłaściwe położenie elementów prowadniczych albo elementów kierujących naczynie 
wyciągowe, w szczególności prowadników uchylnych i wysuwanych oraz zwrotnic kosza 
drzewnego; 

3) zadziałanie sygnalizacji stacji nawrotu liny wyrównawczej. 

W przypadku ruchu maszyny wyciągowej z załączonym rodzajem sterowania: „sterowanie 
automatyczne", wytworzenie sygnału alarmowego powoduje samoczynne zatrzymanie ma
szyny wyciągowej. 

Układ sygnalizacji alarmowej wykonuje się tak, aby jego wyłączenie mogło nastąpić jedynie 
w przypadku całkowitego odłączenia urządzenia sygnalizacji szybowej spod napięcia. 

Układ sygnalizacji: „rewizja szybu" spełnia następujące wymagania: 

1) zapowiedź załączenia sygnalizacji: „rewizja szybu" na stanowisku sygnałowym przewi
dzianym do rozpoczęcia rewizji szybu, w przypadku obecności naczynia wyciągowego na 
tym stanowisku, uprawnia stanowisko maszynisty maszyn wyciągowych do potwierdzenia 
tego rodzaju pracy; 

2) potwierdzenie załączenia sygnalizacji: „rewizja szybu" następuje na stanowisku maszynisty 
maszyn wyciągowych po otrzymaniu zapowiedzi załączenia tego rodzaju sygnalizacji; 

3) załączenie sygnalizacji: „rewizja szybu" powoduje wyłączenie spod napięcia wszystkich 
innych sygnalizacji, z wyjątkiem sygnalizacji alarmowej. 

Wyłączenie sygnalizacji: „rewizja szybu" jest realizowane na stanowisku maszynisty maszyn 
wyciągowych po rezygnacji z tego rodzaju pracy na tym stanowisku sygnałowym przewidzia
nym do wysiadania brygad rewizyjnych, na którym znajduje się naczynie wyciągowe. 

Jeżeli wyodrębniono stałe stanowiska rewizyjne, to układ sygnalizacji jednouderzeniowej 
służący do nadawania sygnałów wykonawczych z tych stanowisk wykonuje się tak, aby: 

1) uprawnienie tych stanowisk było dokonywane przez maszynistę maszyn wyciągowych; 
równocześnie uprawnione może być tylko jedno stałe stanowisko rewizyjne; 

2) w trakcie uprawnienia stałego stanowiska rewizyjnego nie mogło być uprawnione żadne in
ne stanowisko sygnałowe. 

Układ łączności szybowej spełnia następujące wymagania: 

1) jest wykonany jako lokalny system łączności; 
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2) jest zasilany z niezależnych źródeł zasilania; 

3) zapewnia, w warunkach pracy urządzeń na przyszybiach, porozumiewanie się: 

a) maszynisty maszyn wyciągowych z obsługą stanowisk sygnałowych, 

b) obsługi stanowisk sygnałowych między sobą; 

4) zapewnia, w urządzeniach sygnalizacji szybowej z sygnalizacją jednouderzeniowa pośred
nią, porozumiewanie się: 

a) maszynisty maszyn wyciągowych z sygnalistą nadszybia i odwrotnie, 

b) sygnalisty głównego z sygnalistami poziomów i odwrotnie, 

c) po przełączeniu na nadszybiu przełącznika telefonów, a w uzasadnionych technicznie 
przypadkach bez zastosowania tego przełącznika -— sygnalisty każdego poziomu i sta
nowisk rewizyjnych bezpośrednio z maszynistą maszyn wyciągowych i odwrotnie; 

5) zapewnia, w urządzeniach sygnalizacji szybowej z sygnalizacją jednouderzeniowa bezpo
średnią, porozumiewanie się sygnalistów wszystkich stanowisk sygnałowych: 

a) między sobą, 

b) z maszynistą maszyn wyciągowych i odwrotnie. 

Wymaganie określone w pkt 1.7.1.23 ppkt 5 lit. a nie dotyczy stanowisk pomocniczych. 

Układ blokowania maszyny wyciągowej powoduje zablokowanie zahamowanej maszyny wy
ciągowej co najmniej w następujących przypadkach: 

1) załączenia układu sygnalizacji: ,jazda ludzi", „wydobycie" lub „transport materiałów" — 
od momentu otwarcia którychkolwiek wrót szybowych do momentu ich zamknięcia; 

2) załączenia układu sygnalizacji: „rewizja szybu" lub ,jazda osobista", a następnie po każ
dym zatrzymaniu się naczynia wyciągowego, do momentu nadania z szybu sygnałów: „dwa 
uderzenia" lub „trzy uderzenia"; odblokowanie spowodowane nadaniem tego sygnału nie 
trwa dłużej niż 6 s; 

3) takiego położenia cyklicznie przemieszczanego elementu technologicznego, w szczególno
ści pomostu wahadłowego lub uszczelniacza, które powoduje zmniejszenie odstępów eks
ploatacyjnych obowiązujących dla ruchu naczyń wyciągowych; 

4) niewłaściwego położenia iglic lub zwrotnic wychylających, w szczególności kosza drzew
nego; 

5) wyłączenia aparatu rejestrującego. 

Dozwolone jest przemieszczanie klatki przy otwartych wrotach szybowych uprawnionego 
poziomu dla przestawienia pięter w trakcie wydobycia, a w trakcie załadunku materiałów dłu
gich lub wielkogabarytowych — także przy opuszczonym pomoście wahadłowym. 

Dozwolone jest przemieszczanie naczynia wyciągowego przy otwartych wrotach szybowych 
uprawnionego stanowiska sygnałowego w trakcie rewizji naczynia wyciągowego i lin wycią
gowych. 

Na głównym stanowisku sygnałowym oraz na stanowiskach sygnałowych poziomów, a także 
na stałych stanowiskach rewizyjnych jest zainstalowany łącznik blokujący, którego urucho
mienie powoduje zadziałanie układu blokowania maszyny wyciągowej. 

Stan zablokowania lub odblokowania maszyny wyciągowej jest sygnalizowany na stanowisku 
maszynisty maszyn wyciągowych sygnałem świetlnym z odpowiednim napisem. 

Stan zablokowania maszyny wyciągowej jest sygnalizowany sygnałem świetlnym z odpo
wiednim napisem tylko na tych stanowiskach sygnałowych, z których spowodowano zablo
kowanie. 

Układ blokowania maszyny wyciągowej działa na zasadzie ciągłego przepływu prądu. 
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Układ blokowania maszyny wyciągowej wyposaża się w urządzenie umożliwiające awaryjne 
odblokowanie. Urządzenie to zabezpiecza się przełącznikiem zabezpieczonym plombą lub ko
dem dostępu. 

Awaryjne odblokowanie maszyny wyciągowej ogranicza prędkość jazdy do 1 m/s i jest sygna
lizowane sygnałem świetlnym z odpowiednim napisem: 

1) na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych; 

2) na głównych stanowiskach sygnałowych; 

3) na stanowiskach sygnałowych poziomów. 

Urządzenie sygnalizacji szybowej zapewnia dla urządzeń ryglowania wrót szybowych przeka
zanie informacji co najmniej o: 

1) znajdowaniu się naczynia wyciągowego w strefie danego poziomu; 

2) uprawnieniu do nadawania sygnałów danego poziomu; 

3) zahamowaniu maszyny. 

W wyciągach szybowych z sygnalizacją jednouderzeniowa pośrednią jest dozwolone stoso
wanie sygnalizacji pośpiesznej. Sygnalizacja ta jest stosowana wyłącznie na stanowiskach sy
gnałowych bezpośrednio ze sobą współpracujących, na których istnieje możliwość równocze
snej obsługi obydwu naczyń wyciągowych, w szczególności na nadszybiu i najniższym po
ziomie. 

Układ sygnalizacji pośpiesznej spełnia następujące wymagania: 

1) sygnał wykonawczy: „gotów" jest wytwarzany dopiero po nadaniu impulsów nadajnikami: 
„gotów" ze wszystkich stanowisk sygnałowych, biorących udział w obsłudze naczyń wy
ciągowych w danym cyklu i tylko po odblokowaniu maszyny wyciągowej; 

2) sygnał wykonawczy: „gotów" jest sygnałem świetlnym i dźwiękowym; jako sygnalizatory 
są stosowane: 

a) sygnalizator świetlny z napisem: „gotów" oraz 

b) dzwonek grzechotkowy lub inny przetwornik elektroakustyczny o jednoznacznie wyróż
nionym tonie; 

3) uprawnienie nadajników: „gotów" jest ściśle związane z uprawnieniem danego stanowiska 
sygnałowego, załączonym rodzajem pracy wyciągu szybowego oraz wybranym rodzajem 
jazdy ludzi; 

4) nadanie impulsu nadajnikiem: „gotów" jest sygnalizowane w miejscu nadania świetlnym 
sygnałem kontrolnym; 

5) sygnały oraz impulsy przekazane nadajnikami: „gotów" do stanowiska maszynisty maszyn 
wyciągowych, a także sygnały kontrolne w miejscu nadania, są kasowane w momencie: 

a) upływu okresu nie dłuższego niż 6 s od momentu nadania ostatniego impulsu nadajni
kiem: „gotów", 

b) odhamowania maszyny wyciągowej, 

c) wytworzenia sygnału alarmowego, 

d) zmiany pozycji przełącznika dyspozycyjnego lub przełącznika uprawnienia poziomów, 

e) zmiany pozycji przełącznika zapowiadającego lub przełącznika potwierdzającego jazdę 
ludzi, 

f) nadania sygnału wykonawczego. 

Jeżeli do obsługi naczynia wyciągowego są wykorzystywane pomocnicze stanowiska sygna
łowe, wyposaża sieje również w nadajniki: „gotów". 
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1.7.1.36. W przypadku rodzaju sterowania maszyny wyciągowej: „sterowanie automatyczne" sygnał 
wykonawczy: „gotów" może być wykorzystany do jej uruchomienia. 

1.7.1.37. Jeżeli do obsługi naczynia wyciągowego są wykorzystywane pomocnicze stanowiska sygna
łowe, a nie może być zastosowana sygnalizacja pośpieszna, stosuje się, niezależnie od sygna
lizacji jednouderzeniowej, sygnalizację pomocniczą. 

1.7.1.38. Układ sygnalizacji pomocniczej, za pośrednictwem której zostaje wytworzony na stanowisku 
sygnałowym sygnał świetlny informujący o gotowości pomocniczych stanowisk sygnałowych, 
odpowiednio na nadszybiu i poziomie, spełnia następujące wymagania: 

1) sygnał świetlny z odpowiednim napisem jest wytwarzany dopiero po nadaniu impulsów na
dajnikami pomocniczymi ze wszystkich stanowisk pomocniczych danego poziomu bądź 
nadszybia, biorących udział w obsłudze naczynia wyciągowego w danym cyklu; 

2) uprawnienie nadajników pomocniczych stanowisk sygnałowych jest ściśle związane 
z uprawnieniem stanowiska poziomu bądź nadszybia i wybranym rodzajem pracy górnicze
go wyciągu szybowego; 

3) nadanie impulsu nadajnikiem pomocniczym jest sygnalizowane w miejscu nadania świetl
nym sygnałem kontrolnym; 

4) sygnał przekazany nadajnikami pomocniczymi do stanowiska sygnałowego poziomu bądź 
nadszybia oraz sygnały kontrolne w miejscu nadania są kasowane w momencie: 

a) wytworzenia sygnału alarmowego, 

b) zmiany pozycji przełącznika dyspozycyjnego lub przełącznika uprawnienia poziomów, 

c) zmiany pozycji przełącznika jazdy ludzi, przełącznika zapowiadającego jazdę ludzi lub 
przełącznika potwierdzającego jazdę ludzi, 

d) odhamowania maszyny wyciągowej. 

1.7.1.39. W górniczych wyciągach szybowych skipowych, niezależnie od sygnalizacji jednouderzenio
wej, może być stosowany układ sygnalizacji automatycznej, załączanej przełącznikiem dyspo
zycyjnym. Równoczesne załączenie układu sygnalizacji pośpiesznej i układu sygnalizacji au
tomatycznej jest niedozwolone. 

1.7.1.40. Sygnalizacja automatyczna spełnia co najmniej następujące wymagania: 

1) sygnał wykonawczy: „gotów" jest wytwarzany dopiero po: 

a) całkowitym zakończeniu cyklu ładowania i rozładowania skipów, 

b) załadowaniu skipu na podszybiu lub po rozładowaniu skipu na nadszybiu w górniczych 
wyciągach szybowych jednoskipowych, 

c) odblokowaniu maszyny wyciągowej w przypadkach, o których mowa w lit. a oraz b; 

2) sygnał wykonawczy: „gotów" jest sygnałem świetlnym i dźwiękowym, a jako sygnalizatory 
są stosowane elementy, o których mowa w pkt 1.7.1.34 ppkt 2, wspólne dla układów sygna
lizacji automatycznej i pośpiesznej; 

3) przekazanie sygnału wykonawczego: „gotów" z poziomu po zakończeniu cyklu ładowania 
lub z nadszybia po rozładowaniu skipu jest sygnalizowane w miejscu nadania sygnałem 
świetlnym z odpowiednim napisem; 

4) sygnał wykonawczy: „gotów" na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych oraz sygnał 
kontrolny w miejscu nadania jest kasowany w momencie: 

a) upływu okresu nie dłuższego niż 6 s od momentu wytworzenia sygnału, 

b) odhamowania maszyny wyciągowej, 

c) wytworzenia sygnału alarmowego, 

d) zmiany pozycji przełącznika dyspozycyjnego lub przełącznika uprawnienia poziomów, 
jeżeli wydobycie skipem odbywa się z dwóch lub więcej poziomów. 
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1.7.1.41. Układ sygnalizacji: Jazda ludzi" z sygnalizacją: Jazda osobista" oraz układ sygnalizacji: 
„wydobycie" spełniają następujące wymagania: 

1) na wybranym głównym stanowisku sygnałowym jest możliwe zapowiedzenie załączenia 
rodzaju pracy: Jazda ludzi" lub „wydobycie"; 

2) na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych jest możliwe potwierdzenie zapowiada
nych rodzajów pracy; załączenie wybranego rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego 
następuje w momencie potwierdzenia zapowiedzianego rodzaju pracy górniczego wyciągu 
szybowego przez maszynistę maszyn wyciągowych; 

3) stan braku potwierdzenia zapowiadanego rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego 
powoduje wytworzenie na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych ciągłego sygnału 
dźwiękowego, natomiast stan potwierdzenia powoduje wytworzenie sygnału świetlnego 
o załączonym rodzaju pracy: 

a) Jazda ludzi" lub „wydobycie" — na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych oraz 
stanowisku sygnałowym wybranym do zapowiadania rodzaju pracy: Jazda ludzi" lub 
„wydobycie", 

b) Jazda ludzi" — na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych, głównych stanowi
skach sygnałowych, stanowiskach sygnałowych poziomów oraz uprawnionych stanowi
skach sygnałowych pomocniczych. 

1.7.1.42. Układ sygnalizacji: Jazda ludzi" z sygnalizacją: Jazda osobista" spełnia następujące wyma
gania: 

1) zapowiedź załączenia sygnalizacji: Jazda osobista" na stanowisku sygnałowym przewi
dzianym do rozpoczęcia jazdy osobistej, w przypadku obecności naczynia wyciągowego na 
tym stanowisku, uprawnia stanowisko maszynisty maszyn wyciągowych do załączenia tego 
rodzaju pracy; 

2) potwierdzenie załączenia sygnalizacji: Jazda osobista" następuje na stanowisku maszynisty 
maszyn wyciągowych po otrzymaniu zapowiedzi załączenia tego rodzaju sygnalizacji; 

3) wyłączenie sygnalizacji: Jazda osobista" następuje na stanowisku maszynisty maszyn wy
ciągowych po rezygnacji z tego rodzaju pracy na tym stanowisku sygnałowym, spośród sta
nowisk sygnałowych przewidzianych do zakończenia jazdy osobistej, na którym znajduje 
się naczynie wyciągowe. 

1.7.1.43. W górniczym wyciągu szybowym, w którym jazda ludzi może być prowadzona z zastosowa
niem stanowisk pomocniczych, zapowiadanie jazdy ludzi umożliwia wybór sposobu jazdy 
z zastosowaniem stanowisk pomocniczych lub bez ich zastosowania. Wybrany sposób jazdy 
jest uwidoczniony za pomocą sygnałów świetlnych z odpowiednim napisem na stanowisku 
maszynisty maszyn wyciągowych, głównych stanowiskach sygnałowych oraz stanowiskach 
sygnałowych poziomów przystosowanych dojazdy ze stanowiskami pomocniczymi. 

1.7.1.44. Sygnalizację służącą do nadawania sygnałów w trakcie rewizji szybów lub napraw szybowych 
oraz w trakcie jazdy osobistej wykonuje się tak, aby: 

1) nadawanie sygnałów odbywało się za pośrednictwem urządzenia bezprzewodowego; 

2) nadawany sygnał był przekazywany bezpośrednio do stanowiska maszynisty maszyn wy
ciągowych; 

3) jej załączenie było sygnalizowane sygnałem świetlnym z odpowiednim napisem na stano
wisku maszynisty maszyn wyciągowych, głównych stanowiskach sygnałowych oraz stano
wiskach sygnałowych poziomów. 

1.7.1.45. Załączenie żądanego rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego odbywa się na stanowisku 
maszynisty maszyn wyciągowych. Istnieje możliwość wybiórczego: 

1) uprawnienia żądanego głównego stanowiska sygnałowego; 

2) załączenia sygnalizacji: „prace rewizyjne" lub „prace szybowe". 
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1.7.1.45.1. W szybach dwuprzedziałowych załączenie w jednym z przedziałów sygnalizacji: 

1) , jazda ludzi" — umożliwia prowadzenie w sąsiednim przedziale wyłącznie jazdy ludzi; 

2) „rewizja szybu", „prace rewizyjne" lub „prace szybowe" — umożliwia prowadzenie w są
siednim przedziale rewizji szybu, prac rewizyjnych lub prac szybowych. 

1.7.1.46. Jeżeli w układzie sterowania maszyn wyciągowych zastosowano odrębny sposób wyboru ro
dzaju pracy górniczego wyciągu szybowego, to wybór rodzaju sygnalizacji jest zależny od 
wyboru rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego. 

1.7.1.47. Przełącznik rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego wykonuje się tak, aby: 

1) umożliwiał wyłączenie wszystkich rodzajów sygnalizacji, z wyjątkiem sygnalizacji alar
mowej; 

2) przełączenie rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego było sygnalizowane, z wyjąt
kiem stanu wyłączenia, sygnałem świetlnym na stanowisku maszynisty maszyn wyciągo
wych oraz głównym stanowisku sygnałowym. 

1.7.1.48. W urządzeniach sygnalizacji szybowej, wyposażonych w więcej niż jedno stanowisko maszy
nisty maszyn wyciągowych, przełączanie rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego jest 
możliwe na każdym z nich. Załączenie żądanego rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowe
go jest możliwe tylko na uprawnionym stanowisku sygnałowym. 

1.7.2. Urządzenia sygnalizacji szybowej szybów głębionych i zbrojonych. 

1.7.2.1. W urządzeniu sygnalizacji szybowej przy budowie szybu od rozpoczęcia głębienia lub przy 
prowadzeniu prac o technologii zbliżonej do technologii budowy szybu na etapie rozpoczęcia 
głębienia, na odcinku do głębokości 70 m, stosuje się: 

1) co najmniej mechaniczne urządzenie sygnalizacyjne, umożliwiające nadawanie sygnałów 
dźwiękowych z dna szybu do zrębu szybu lub wysypu; 

2) elektryczną sygnalizację jednouderzeniowa dla sygnałów wykonawczych nadawanych ze 
zrębu szybu lub wysypu do maszyny wyciągowej, jeżeli mechaniczne urządzenie sygnali
zacyjne, o którym mowa w ppkt 1, nie znajduje się przy stanowisku maszynisty maszyn 
wyciągowych; 

3) elektryczną sygnalizację alarmową, umożliwiającą nadanie bezpośrednio do maszynisty 
maszyn wyciągowych sygnału alarmowego z każdego miejsca w szybie; sygnalizacja ta 
spełnia wymagania określone w pkt 1.7.1.17 ppkt 2—5 oraz pkt 1.7.1.19; 

4) środki łączności zapewniające dwukierunkową łączność foniczną między dnem szybu 
a zrębem szybu lub między wysypem a maszyną wyciągową. 

1.7.2.2. Mechaniczne urządzenie sygnalizacyjne, o którym mowa w pkt 1.7.2.1 ppkt 1, wykonuje się 
tak, aby nadawanie sygnału było możliwe przez pociąganie linką na całej długości szybu. 

1.7.2.3. Elektryczna sygnalizacja jednouderzeniowa dla sygnałów wykonawczych oraz elektryczna 
sygnalizacja alarmowa spełniają następujące wymagania: 

1) są zasilane prądem stałym, a z układem zasilania tych sygnalizacji nie łączą się jakiekol
wiek odbiorniki niewchodzące w skład sygnalizacji szybowej; 

2) ich obwody są galwanicznie odizolowane od innych sieci; 

3) są wyposażone w urządzenia samoczynnie wskazujące maszyniście maszyn wyciągowych, 
że sygnalizacja jest pod napięciem. 

1.7.2.4. Po osiągnięciu głębokości 70 m stosuje się urządzenia sygnalizacji szybowej wyposażone co 
najmniej w następujące układy: 

1) zasilania; 

2) sygnalizacji jednouderzeniowej; 

3) sygnalizacji alarmowej; 
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4) sygnalizacji: „rewizja szybu"; 

5) łączności szybowej; 

6) blokowania maszyny wyciągowej; 

7) sygnalizacji: Jazda ludzi" z sygnalizacją: Jazda osobista"; 

8) sygnalizacji: „wydobycie"; 

9) sygnalizacji do przemieszczania urządzeń pomocniczych w szybie z wyciągarkami wolno
bieżnymi. 

1.7.2.5. Urządzenie sygnalizacji szybowej, o którym mowa w pkt 1.7.2.4, spełnia wymagania określo
ne w: 

1) pkt 1.7.1.4—1.7.1.4.2; 

2) pkt 1.7.1.5 —jedynie w odniesieniu do głównych stanowisk sygnałowych; 

3) pkt 1.7.1.6. 

1.7.2.6. Sygnalizację jednouderzeniowa, służącą do nadawania sygnałów dźwiękowych, wykonuje się 
jako: 

1) sygnalizację jednouderzeniowa pośrednią lub 

2) bezpośrednią, z zachowaniem wymagań określonych w pkt 1.7.1.15. 

1.7.2.7. W sygnalizacji jednouderzeniowej jako sygnalizatory stosuje się dzwony jednouderzeniowe 
lub inne przetworniki elektroakustyczne o jednoznacznie wyróżniającym się tonie. 

1.7.2.8. Sygnalizacja jednouderzeniowa pośrednia służy do nadawania sygnałów dźwiękowych poro
zumiewawczych ze stanowisk sygnałowych na dnie szybu lub na pomoście wiszącym do 
głównego stanowiska sygnałowego, skąd są nadawane jedynie sygnały dźwiękowe wykonaw
cze do stanowiska maszynisty maszyn wyciągowych. Sygnały dźwiękowe porozumiewawcze 
i wykonawcze na głównym stanowisku sygnałowym wyraźnie różnią się tonem. Główne sta
nowisko sygnałowe urządza się na zrębie szybu lub na innym poziomie pełniącym rolę głów
nego stanowiska sygnałowego. 

1.7.2.9. W uzasadnionych przypadkach może być urządzone dodatkowo główne stanowisko sygnało
we, w szczególności na wysypie, jeżeli: 

1) uprawnienie zrębu szybu lub dodatkowego głównego stanowiska sygnałowego będzie od
bywało się przez przełączenie przełącznika dyspozycyjnego na stanowisku maszynisty ma
szyn wyciągowych; 

2) wykluczona będzie możliwość równoczesnego uprawnienia dwóch lub więcej głównych 
stanowisk sygnałowych do nadawania sygnałów wykonawczych i zapowiadania jazdy lu
dzi. 

1.7.2.10. Uprawnione główne stanowisko sygnałowe wskazuje się za pomocą sygnałów świetlnych 
z odpowiednim napisem na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych oraz aktualnie 
uprawnionym, a także głównym stanowisku sygnałowym. 

1.7.2.11. W urządzeniach sygnalizacji szybowej stosowanych w przypadku głębienia szybów stosuje się 
wymagania określone w pkt 1.7.1.16—1.7.1.16.3. 

1.7.2.12. Układ sygnalizacji alarmowej stosowany w przypadku głębienia szybu spełnia wymagania 
określone w pkt 1.7.1.17—1.7.1.20. Do przypadków bezpośredniego zagrożenia w rozumieniu 
pkt 1.7.1.18.1 zalicza się również dojazd naczynia wyciągowego z dołu do zamkniętych klap 
szybowych. 

1.7.2.13. Na stanowiskach sygnałowych na dnie szybu można nie stosować sygnalizatorów alarmowych 
z układu sygnalizacji alarmowej. 

1.7.2.14. Układ sygnalizacji: „rewizja szybu" stosowany w przypadku głębienia szybu spełnia wyma
gania określone w pkt 1.7.1.21 oraz pkt 1.7.1.21.1. 
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1.7.2.15. W przypadku wyodrębnienia stałych stanowisk rewizyjnych stosuje się wymagania określone 
w pkt 1.7.1.22. 

1.7.2.16. Układ łączności szybowej przy głębieniu szybu: 

1) spełnia wymagania określone w pkt 1.7.1.23; 

2) umożliwia porozumiewanie się sygnalistów wszystkich stanowisk sygnałowych między so
bą oraz z maszynistą maszyn wyciągowych. 

1.7.2.17. Układ blokowania maszyny wyciągowej zadziała w szczególności: 

1) w przypadkach określonych w pkt 1.7.1.24 ppkt 2 oraz pkt 1.7.1.27; 

2) w trakcie przemieszczania pomostu wiszącego oraz ramy napinającej; 

3) po każdym zatrzymaniu naczynia wyciągowego w obrębie pomostu wiszącego oraz na od
cinku między pomostem wiszącym a dnem szybu, do momentu nadania sygnału wykonaw
czego. 

1.7.2.17.1. Odblokowanie spowodowane nadaniem sygnału, o którym mowa w pkt 1.7.2.17 ppkt 3, nie 
trwa dłużej niż 6 s. Wymaganie to nie dotyczy jazdy osobistej kubłem. 

1.7.2.18. Na każdym głównym stanowisku sygnałowym oraz na stałych stanowiskach rewizyjnych in
staluje się łącznik blokujący, którego uruchomienie powoduje zablokowanie maszyny wycią
gowej. 

1.7.2.19. Układ blokowania maszyny wyciągowej spełnia wymagania określone w pkt 1.7.1.28— 
1.7.1.31 oraz pkt 1.7.1.31.1 ppkt 1 i 2. 

1.7.2.20. Układ sygnalizacji: Jazda ludzi" z sygnalizacją: Jazda osobista" oraz układ sygnalizacji: 
„wydobycie" spełniają wymagania określone w pkt 1.7.1.41 oraz pkt 1.7.1.42. 

1.7.2.21. Załączenie żądanego rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego odbywa się na stanowisku 
maszynisty maszyn wyciągowych i spełnia wymagania określone w pkt 1.7.1.45—1.7.1.48. 

1.7.2.22. Układ sygnalizacji do przemieszczania urządzeń pomocniczych w szybie wciągarkami wolno
bieżnymi, w szczególności pomostu wiszącego, szalunku lub kabli, wykonuje się jako sygna
lizację jednouderzeniowa bezpośrednią. Układ ten spełnia następujące wymagania: 

1) załączenie sygnalizacji jednouderzeniowej bezpośredniej jest sygnalizowane świetlnie na 
stanowiskach maszynistów maszyn wyciągowych; 

2) do odbierania sygnałów wykonawczych może być uprawnione każdorazowo tylko jedno 
stanowisko sterowania wciągarkami wolnobieżnymi; uprawnienie to jest sygnalizowane 
świetlnie na tym stanowisku oraz w miejscu zabudowy przełącznika uprawniającego. 

1.7.2.23. W trakcie przemieszczania w szybie urządzeń pomocniczych układy sygnalizacji alarmowej 
górniczych wyciągów szybowych są czynne. Sygnał alarmowy jest słyszalny również na sta
nowiskach sterowania wciągarkami wolnobieżnymi. 

1.7.2.24. Dozwolone jest stosowanie wspólnego sygnalizatora dźwiękowego wykonawczego dla poło
żonych obok siebie stanowisk sterowania wciągarkami wolnobieżnymi różnych urządzeń po
mocniczych. 

1.7.2.25. W miejscu zainstalowania wciągarek wolnobieżnych służących do przemieszczania urządze
nia pomocniczego w szybie sygnalizator dźwiękowy kontrolny sygnału wykonawczego jest 
słyszalny. 

1.7.3. Urządzenia sygnalizacji szybowej górniczych wyciągów szybowych pomocniczych. 

1.7.3.1. Urządzenia sygnalizacji szybowej górniczych wyciągów szybowych ratowniczych wyposaża 
się co najmniej w bezprzewodową łączność foniczną między naczyniem wyciągowym ratow
niczym a stanowiskiem maszynisty maszyn wyciągowych oraz stanowiskiem na zrębie szybu. 

1.7.3.2. Zakres wyposażenia urządzeń sygnalizacji szybowej górniczych wyciągów szybowych awa
ryjno-rewizyjnych jest uzależniony od ich przeznaczenia. 
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1.7.3.2.1. Urządzenia sygnalizacji szybowej górniczych wyciągów szybowych awaryjno-rewizyjnych 
wyposaża co najmniej w: 

1) układy rewizji szybów spełniające wymagania określone w pkt 1.7.1.21, 1.7.1.21.1 oraz 
pkt 1.7.1.24 ppkt 2; 

2) urządzenia zapewniające łączność między naczyniem wyciągowym a stanowiskiem maszy
nisty maszyn wyciągowych; 

3) układy sygnalizacji szybowej uwzględniające warunki pracy górniczego wyciągu szybowe
go oraz jego funkcje. 

1.7.3.3. Urządzenia sygnalizacji szybowej małych górniczych wyciągów szybowych materiałowych 
bez jazdy ludzi wyposaża się w: 

1) urządzenia umożliwiające nadawanie sygnałów jednouderzeniowych i alarmowych oraz 

2) układ łączności szybowej. 

1.7.4. Wykonywanie instalacji urządzenia sygnalizacji szybowej. 

1.7.4.1. Urządzenia sygnalizacj i szybowej wykonuje się jako urządzenia budowy przeciwwybuchowej. 
Urządzenia sygnalizacji szybowej przeznaczone do zabudowania w podziemnych zakładach 
górniczych wydobywających kopaliny niepalne, w których nie wyznaczono granic pól meta
nowych, mogą być wykonane jako urządzenia budowy normalnej. 

1.7.4.2. W szybach wydechowych zakładów górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe, 
układ sygnalizacji szybowej wykonany jako lokalny system łączności wyposaża się w iskro-
bezpieczne aparaty telefoniczne. 

1.7.4.3. Połączenia poszczególnych elementów urządzenia sygnalizacji szybowej wykonuje się za 
pomocą oddzielnej sieci kablowej. Sieć ta jest wykorzystywana wyłącznie dla urządzenia sy
gnalizacji szybowej danego górniczego wyciągu szybowego. 

1.7.4.4. Obwody urządzenia sygnalizacji szybowej mogą być powiązane z obwodami układów stero
wania i automatyki, jeżeli: 

1) układy te są galwanicznie odizolowane od obwodów urządzenia sygnalizacji szybowej; 

2) wszystkie punkty powiązania są wyraźnie oznaczone w dokumentacji i na listwach łączą
cych. 

1.7.4.4.1. Wymagania określone w pkt 1.7.4.4 ppkt 1 i 2 nie dotyczą urządzenia sygnalizacji szybowej, 
którego funkcje są realizowane w systemie sterowników programowalnych, wspólnym dla in
nych elementów górniczego wyciągu szybowego. 

1.7.4.5. Elementy urządzenia sygnalizacji szybowej zabudowuje się na stanowiskach sygnałowych 
i stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych tak, aby: 

1) nie zagrażały bezpieczeństwu pracy; 

2) nie powodowały ograniczenia widoczności. 

1.7.4.6. Kodowanie wskaźników i elementów sterowniczych jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi 
zasad współdziałania człowieka z maszyną. Wykonanie wskaźników i elementów sterowni
czych zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich Polskich Normach dotyczących 
tych wskaźników i elementów stwarza domniemanie, że wyrób spełnia te zasady. 

1.7.4.7. Elementy urządzenia sygnalizacji szybowej przeznaczone do zabudowania w pomieszczeniu 
maszyny wyciągowej. 

1.7.4.7.1. Sygnalizatory świetlne umieszcza się w polu widzenia maszynisty maszyn wyciągowych 
oraz w taki sposób, aby nie utrudniały równoczesnej obserwacji innych elementów górniczego 
wyciągu szybowego, w szczególności wskaźników głębokości i prędkości oraz linopędni. 

1.7.4.7.2. Sygnalizatory świetlne można instalować w pulpicie sterowniczym, lecz w sposób wyraźnie 
odróżniający je od pozostałej aparatury kontrolno-pomiarowej maszyny wyciągowej. 

1.7.4.7.3. Sygnały sygnalizatorów dźwiękowych wyraźnie różnią się tonem. 
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1.7.4.8. Instalowanie urządzeń na stanowiskach sygnałowych. 

1.7.4.8.1. Główne stanowiska sygnałowe oraz stanowiska sygnałowe poziomów instaluje się zarówno od 
strony wsiadania ludzi, jak i zapychania wozów, oraz umieszcza się tak, aby obsługujący je 
sygnalista szybowy miał zapewnioną dobrą widoczność w stronę wrót szybowych oraz urzą
dzeń przyszybowych. 

1.7.4.8.2. Sygnalista szybowy w trakcie obsługi urządzenia sygnalizacji szybowej nie jest narażony na 
potrącenie przez zapychane wozy lub inne urządzenie. 

1.7.4.8.3. W przypadku równoległego łączenia nadajników sygnalizacji pośpiesznej lub sygnalizacji 
jednouderzeniowej sygnalista szybowy może kontrolować dostęp do nich osób nieuprawnio
nych. 

1.7.4.8.4. Sygnalizatory świetlne z napisem: ,jazda ludzi" są widoczne zarówno dla osób wchodzących 
do naczynia wyciągowego, jak i dla osób wychodzących z niego. 

1.7.4.8.5. Sygnalizatory świetlne informujące o zablokowaniu maszyny wyciągowej są widoczne za
równo od strony przyszybia, jak i z naczynia wyciągowego. 

1.7.4.8.6. Lampki kontrolne nadajników: „gotów" umieszcza się w nadajnikach: „gotów". 

1.7.4.8.7. Sygnalizatory świetlne na wszystkich stanowiskach sygnałowych, z wyjątkiem sygnalizato
rów, o których mowa w pkt 1.7.4.8.4, opatruje się jednoznacznie ustalonym skrótem. 

1.7.4.8.8. Nadajniki sygnałowe o różnym przeznaczeniu zaopatruje się w wyróżniające się przyciski, 
cięgła lub uchwyty. Nadajniki alarmowe i ich przyciski, cięgła lub uchwyty wyróżnia się do
datkowo kolorem czerwonym. 

1.7.4.8.9. Przełącznik blokujący wyposaża się w wyraźnie rozróżnione i oznaczone pozycje odpowiada
jące odblokowaniu lub zablokowaniu maszyny wyciągowej. 

1.7.4.8.10. Na stanowiskach sygnałowych, na których widoczność naczynia wyciągowego jest ograniczo
na, instaluje się sygnalizator świetlny, informujący o obecności naczynia wyciągowego oraz 
zahamowaniu maszyny wyciągowej. 

1.7.4.9. Zapowiadanie załączenia rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego wymagającego po
twierdzenia powoduje załączenie na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych i na stano
wiskach sygnałowych, na których jest sygnalizowany dany rodzaj pracy, pulsującego światła 
sygnalizującego ten rodzaj pracy górniczego wyciągu szybowego. Światło pulsujące świeci do 
momentu załączenia danego rodzaju pracy. Po załączeniu zadysponowanego rodzaju pracy 
światło pulsujące zmienia się na światło ciągłe. Do zapowiadania i rezygnacji zjazdy osobistej 
oraz rewizji stosuje się przełączniki niestabilne. 

1.7.5. Urządzenia sterowniczo-sygnałowe. 

1.7.5.1. Budowa urządzeń sterowniczo-sy gnało wy ch. Wymagania w zakresie funkcjonalnym. 

1.7.5.1.1. Urządzenie sterowniczo-sygnałowe, zwane dalej „USS", umożliwia: 

1) nadanie sygnału alarmowego; 

2) zablokowanie maszyny wyciągowej w stanie zahamowania; 

3) nadanie sygnału startowego oraz uruchamianie maszyny wyciągowej przy automatycznym 
sterowaniu maszyny wyciągowej; 

4) zdalne uruchamianie i zatrzymywanie maszyny wyciągowej w celu przeprowadzenia rewi
zji lin, kół linowych lub naczyń wyciągowych; 

5) przekazywanie informacji za pomocą sygnalizacji jednouderzeniowej zgodnie z wymaga
niami dotyczącymi urządzeń sygnalizacji szybowej, określonymi w pkt 1.7.1.7—1.7.1.16.3; 

6) nadawanie sygnałów dźwiękowych lub zdalnego uruchamiania i zatrzymywania maszyny 
wyciągowej w celu przeprowadzenia rewizji szybu i prac szybowych; 

7) ustalenie rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego oraz przynależnego rodzaju stero
wania maszyną wyciągową; 
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8) kontrolę pracy górniczego wyciągu szybowego oraz elementów urządzeń współpracują
cych; 

9) uzyskanie informacji o pracy oraz stanie wyciągu szybowego; 

10) dwukierunkową łączność foniczną między stanowiskami sygnałowymi a stanowiskiem ma
szynisty maszyn wyciągowych. 

1.7.5.1.2. USS wyposaża się w: 

1) dwa zasilania prądu stałego, do których nie może być dołączony żaden odbiornik niewcho-
dzący w skład USS; 

2) obwody elektryczne galwanicznie odizolowane od innych sieci; 

3) urządzenie samoczynnie wskazujące maszyniście maszyn wyciągowych, że USS jest pod 
napięciem; 

4) urządzenia kontrolujące w sposób ciągły stan izolacji sieci sygnałowej, sygnalizujące 
dźwiękowo i świetlnie doziemienie w przypadku spadku rezystancji izolacji; dobór zabez
pieczeń i ich nastaw wykonuje się w sposób zapewniający bezpieczeństwo w trakcie pracy 
oraz konserwacji; wykonanie urządzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich 
Normach dotyczących zabezpieczeń elektroenergetycznych stwarza domniemanie, że wy
rób ten jest bezpieczny; 

5) urządzenie zapewniające niezawodną pracę w przypadku spadku napięcia zasilającego, nie 
większego niż o 10% wartości napięcia znamionowego; 

6) urządzenie, które w przypadku spadku napięcia zasilającego większego niż o 10% wartości 
napięcia znamionowego: 

a) odłączy samoczynnie USS od zasilania, a odłączenie to jest sygnalizowane dźwiękowo 
i świetlnie na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych, 

b) powoduje samoczynne zatrzymanie ruchu maszyny wyciągowej. 

1.7.5.1.2.1. Wymagania określone w pkt 1.7.5.1.2 ppkt 1 i 2 nie dotyczą USS, których funkcje są realizo
wane w systemie sterowników programowalnych, wspólnym dla innych elementów górnicze
go wyciągu szybowego. 

1.7.5.1.3. USS wyklucza możliwość wytworzenia na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych sy
gnałów wstępnych, mogących przedwcześnie sugerować sygnał do odjazdu. 

1.7.5.1.4. USS dojazdy ludzi wyposaża się zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym załącz
niku dla tego rodzaju pracy urządzeń sygnalizacji szybowej. 

1.7.5.1.5. Układ alarmowy służący do awaryjnego zatrzymania maszyny wyciągowej: 

1) wyposaża się w obwody alarmowe: 

a) tak grupujące nadajniki alarmowe i inne elementy kontrolne wykrywające stany bezpo
średniego zagrożenia ruchu górniczego wyciągu szybowego, aby inicjowane przez nie 
sygnały alarmowe powodowały awaryjne zatrzymanie odpowiednio tylko maszyny wy
ciągowej macierzystego przedziału bądź maszyn wyciągowych obydwu przedziałów 
szybu w szybach dwuprzedziałowych, 

b) działające na zasadzie ciągłego przepływu prądu, a przerwa obwodu powoduje samo
czynne wytworzenie sygnału alarmowego; 

2) wykonuje się tak, aby jego wyłączenie nastąpiło wyłącznie przy całkowitym odłączeniu 
USS spod napięcia. 

1.7.5.1.6. Sygnał alarmowy spełnia następujące wymagania: 

1) jest świetlny i dźwiękowy; 

2) do wytworzenia sygnału dźwiękowego stosuje się buczki lub inne przetworniki dźwiękowe 
o jednoznacznie wyróżnionym tonie; 
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3) sygnał dźwiękowy jest słyszalny na każdym stanowisku w szybie oraz w pomieszczeniu 
maszyny wyciągowej; 

4) sygnał dźwiękowy na stanowisku w pomieszczeniu maszyny wyciągowej trwa do czasu 
skasowania, na pozostałych stanowiskach — nie krócej niż przez okres 5 s; 

5) kasowanie sygnału świetlnego następuje po usunięciu przyczyny jego wywołania. 

1.7.5.1.7. Sygnał z obwodu alarmowego, o którym mowa w pkt 1.7.5.1.5 ppkt 1, powodujący awaryjne 
zatrzymanie maszyn wyciągowych obydwu przedziałów w szybach dwuprzedziałowych jest 
wytwarzany co najmniej w następujących przypadkach: 

1) po użyciu nadajników alarmowych w jednym z przedziałów; 

2) po zadziałaniu kontroli pracy lin wyrównawczych w jednym z przedziałów. 

1.7.5.1.8. Sygnał z obwodu alarmowego, o którym mowa w pkt 1.7.5.1.5 ppkt 1, powodujący awaryjne 
zatrzymanie tylko maszyny wyciągowej macierzystego przedziału jest wytwarzany co naj
mniej w przypadku: 

1) zmniejszenia się odstępów eksploatacyjnych, określonych dla ruchu naczyń wyciągowych 
na skutek zmiany położenia cyklicznie przemieszczanych elementów technologicznych 
w stanie niezahamowania maszyny wyciągowej; 

2) powstania innych nieprawidłowości mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ru
chu górniczego wyciągu szybowego. 

1.7.5.1.9. Układ blokowania maszyny wyciągowej uniemożliwia odhamowanie hamulca oraz nadanie 
sygnału zdalnego uruchamiania i sygnału startowego. Układ ten spełnia następujące wymaga
nia: 

1) wyposaża się go w obwody blokad grupujące odpowiednio przełączniki blokad i inne ele
menty kontrolne, wykrywające stany niepozwalające na ruch górniczego wyciągu szybo
wego, których zadziałanie powoduje blokadę maszyny wyciągowej; 

2) obwody układu blokowania działają na zasadzie ciągłego przepływu prądu, a przerwanie 
obwodu powoduje samoczynnie stan uniemożliwiający ruch maszyny wyciągowej; 

3) zadziałanie układu blokowania w stanie odhamowania maszyny wyciągowej powoduje stan 
jego zablokowania po zahamowaniu maszyny wyciągowej; 

4) w przypadku ręcznego sterowania maszyny wyciągowej wyłączenie blokady nie powoduje 
samoczynnego odhamowania maszyny wyciągowej. 

1.7.5.1.10. Na każdym stanowisku, z którego są nadawane sygnały jednouderzeniowe, instaluje się prze
łącznik blokujący. 

1.7.5.1.11. Stan zablokowania lub odblokowania maszyny wyciągowej ze stanowisk sterowniczo-
-sygnałowych jest sygnalizowany na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych sygnałami 
świetlnymi z odpowiednim napisem. 

1.7.5.1.12. Stan zablokowania maszyny wyciągowej jest sygnalizowany sygnałem świetlnym z odpo
wiednim napisem: 

1) na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych z wyróżnieniem stanowiska, z którego za
blokowano maszynę wyciągową; 

2) na stanowiskach sterowniczo-sygnałowych, z których zablokowano maszynę wyciągową. 

1.7.5.1.13. W układzie blokowania maszyny wyciągowej przewiduje się możliwość awaryjnego odblo
kowania maszyny wyciągowej tylko w przypadku zahamowanej maszyny wyciągowej. Od
blokowanie to: 

1) umożliwia uruchomienie maszyny wyciągowej tylko w przypadku: załączonej sygnalizacji 
jednouderzeniowej oraz ograniczenia prędkości jazdy do 1 m/s; 

2) jest sygnalizowane na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych; 

3) jest zabezpieczone przed użyciem przez kod dostępu lub założenie plomby. 
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1.7.5.1.14. Układ blokowania maszyny wyciągowej uniemożliwia uruchomienie maszyny wyciągowej co 
najmniej w przypadku, gdy: 

1) przy załączonym wydobyciu: 

a) nie rozładowano skipu na nadszybiu, z wyjątkiem pracy w trakcie załączonej sygnalizacji 
j ednouderzeniowej, 

b) jest nieczynna odstawa urobku oraz nie rozładowano zbiornika wyładowczego, z wyjąt
kiem pracy w trakcie załączonej sygnalizacji jednouderzeniowej, 

c) którekolwiek wrota szybowe są otwarte; 

2) rozpoczął się proces załadowania, z wyjątkiem pracy w trakcie załączonej sygnalizacji jed
nouderzeniowej; 

3) zmniejszyły się odstępy obowiązujące dla ruchu naczyń wyciągowych, związane z położe
niem cyklicznie przemieszczanych elementów technologicznych, w szczególności uszczel
niaczy lub pomostu; 

4) załączono rewizję szybu od momentu przełączenia USS na ten rodzaj pracy górniczego wy
ciągu szybowego, a następnie po każdym zahamowaniu maszyny wyciągowej do momentu 
nadania sygnału z szybu dojazdy; odblokowanie spowodowane nadaniem tego sygnału nie 
może trwać dłużej niż 6 s; 

5) nie działa aparat rejestrujący. 

1.7.5.1.15. Dozwolone jest przemieszczenie naczynia wyciągowego przy otwartych wrotach szybowych 
z uprawnionego stanowiska sterowniczo-sygnałowego w trakcie rewizji naczyń wyciągowych 
i lin wyciągowych. 

1.7.5.1.16. Zdalne uruchomienie maszyny wyciągowej, w przypadku prowadzenia wydobycia, jest reali
zowane po wytworzeniu sygnału startowego. 

1.7.5.1.17. Sygnał startowy jest wytwarzany jedynie po spełnieniu następujących wymagań: 

1) uprawnieniu nadajników lub układu zdalnego uruchomienia w trakcie wydobycia dla nastę
pujących rodzajów sterowania: 

a) zdalnego uruchomienia maszyny wyciągowej, 

b) sygnalizacji startowej; 

2) zakończeniu załadunku i rozładunku skipów podczas pracy dwoma skipami lub tylko od
powiednio załadunku lub rozładunku skipu podczas pracy jednym skipem; 

3) zahamowaniu maszyny wyciągowej; 

4) znajdowaniu się przemieszczanych elementów technologicznych w położeniu określonym 
dla ruchu naczyń wyciągowych; 

5) obecności skipu na stanowisku załadowczym podczas pracy dwoma skipami lub odpowied
nio obecności skipu na stanowisku załadowczym lub rozładowczym podczas pracy jednym 
skipem; 

6) niezablokowaniu maszyny wyciągowej łącznikami blokad; 

7) czynnej odstawie urobku na nadszybiu lub, jeżeli zbiornik rozładowczy jest pusty, nieczyn
nej odstawie urobku na nadszybiu. 

1.7.5.1.18. Sygnał startowy jest sygnałem kierunkowym. 

1.7.5.1.19. Sygnał startowy jest kasowany w momencie wykonania programu lub przerwania obwodu 
bezpieczeństwa. 

1.7.5.1.20. Sygnał startowy na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych jest sygnałem dźwiękowym, 
różniącym się wyraźnie od sygnału dźwiękowego wykonawczego, oraz sygnałem świetlnym 
z napisem: „Start". 

1.7.5.1.21. Nadanie sygnału startowego jest sygnalizowane w miejscu nadania sygnałem świetlnym. 
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1.7.5.1.22. Zdalne uruchomienie maszyny wyciągowej w trakcie rewizji lin wyciągowych, naczyń wycią
gowych lub kół linowych: 

1) odbywa się, jeżeli: 

a) uprawnienie nadajników do zdalnego uruchomienia maszyny wyciągowej w trakcie pro
wadzenia rewizji lin wyciągowych, naczyń wyciągowych lub kół linowych jest dokonane 
dla rodzaju pracy: „rewizja lin", „rewizja naczyń" lub „rewizja kół linowych", 

b) uprawnienie nadajników do zdalnego uruchomienia maszyny wyciągowej następuje po 
potwierdzeniu uprawnienia łącznikiem uprawnienia na stanowisku rewizji lin wyciągo
wych, naczyń wyciągowych lub kół linowych i trwa do momentu jego skasowania tym 
łącznikiem, 

c) uprawnione jest tylko jedno stanowisko, 

d) maszyna wyciągowa nie jest zablokowana, 

e) strefa jazdy, zabezpieczająca przed wjechaniem na wyłączniki krańcowe regulatora jazdy, 
jest ograniczona, 

f) w przypadku rewizji lin nośnych przeprowadzanych ze zrębu szybu — po ograniczeniu 
strefy jazdy naczynia wyciągowego poniżej zrębu szybu; przekroczenie tej strefy powo
duje załączenie sygnału alarmowego, 

g) w przypadku rewizji naczyń wyciągowych — po stwierdzeniu obecności kontrolowane
go naczynia wyciągowego na poziomie zrębu szybu; 

2) jest sygnalizowane sygnałem świetlnym w miejscu zdalnego uruchamiania. 

1.7.5.1.23. Spełnienie wymagania określonego w pkt 1.7.5.1.1 ppkt 5 wymaga stosowania sygnalizacji 
jednouderzeniowej. 

1.7.5.1.24. Sygnalizacja jednouderzeniowa, służąca do nadawania sygnałów dźwiękowych, jest wykona
na jako sygnalizacja: 

1) pośrednia — dla górniczych wyciągów szybowych dwunaczyniowych; 

2) bezpośrednia — dla górniczych wyciągów szybowych jednonaczyniowych lub górniczych 
wyciągów szybowych dwunaczyniowych, w których jest przewidziana praca każdym na
czyniem wyciągowym oddzielnie. 

1.7.5.1.25. Sygnalizacja jednouderzeniowa pośrednia oraz sygnalizacja jednouderzeniowa bezpośrednia 
jest wykonana zgodnie z wymaganiami dla tego rodzaju sygnalizacji określonymi w wymaga
niach dotyczących urządzeń sygnalizacji szybowej, o których mowa w pkt 1.7.1.8— 
1.7.1.16.3. 

1.7.5.1.26. Sygnalizacja rewizyjna, służąca do nadawania sygnałów w trakcie rewizji lub napraw szybo
wych, jest wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 1.7.1.44. 

1.7.5.1.27. Przełączenie rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego odbywa się na stanowisku maszy
nisty maszyn wyciągowych. 

1.7.5.1.28. Układ przełączający rodzaj pracy górniczego wyciągu szybowego umożliwia wybór następu
jących rodzajów pracy: 

1) „wydobycie" — w przypadku zdalnego uruchomienia maszyny wyciągowej, sygnalizacji 
startowej lub sygnalizacji jednouderzeniowej; 

2) Jazda niewydobywcza" — w przypadku sygnalizacji jednouderzeniowej; 

3) „rewizja lin", „rewizja naczyń" lub „rewizja kół linowych"; 

4) „rewizja szybu"; 

5) Jazda manewrowa", w którym stanowiska sterowniczo-sygnalizacyjne są nieuprawnione. 

1.7.5.1.29. Układ przełączający rodzaj pracy górniczego wyciągu szybowego jest wykonany tak, aby: 

1) zapewniał załączanie tylko jednego rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego; 
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2) przełączanie rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego było możliwe tylko wtedy, gdy 
maszyna wyciągowa jest zahamowana; 

3) przełączanie rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego z rodzaju: „wydobycie" na ro
dzaj: , jazda niewydobywcza" było możliwe tylko przy pustych skipach i unieruchomionych 
urządzeniach załadowczych; 

4) przełączanie rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego z rodzaju: „rewizja lin", „rewi
zja naczyń" lub „rewizja kół linowych", na pozostałe rodzaje pracy było możliwe po ska
sowaniu uprawnienia stanowisk rewizji lin wyciągowych, kół linowych i naczyń wyciągo
wych, dokonanego na tych stanowiskach; 

5) przełączanie rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego nie było możliwe po nadaniu 
sygnału startowego; 

6) rodzaj pracy górniczego wyciągu szybowego był sygnalizowany świetlnie na odpowiednich 
stanowiskach; 

7) powodował przełączanie rodzaju sterowania maszyny wyciągowej odpowiednio do przyję
tego rodzaju pracy górniczego wyciągu szybowego. 

1.7.5.1.30. USS wyposaża się w układy kontrolujące: 

1) rozładowanie skipów; 

2) zamknięcie skipów; 

3) zamknięcie i otwarcie urządzeń załadowczych; 

4) napełnienie zbiornika na nadszybiu; 

5) pracę odstawy urobku na nadszybiu; 

6) zamknięcie wrót szybowych. 

1.7.5.1.31. Urządzenie załadowcze może być uruchomione, jeżeli: 

1) maszyna wyciągowa została zahamowana; 

2) puste naczynie wydobywcze zostało ustawione w strefie pozwalającej na załadunek; 

3) został załączony właściwy rodzaj pracy górniczego wyciągu szybowego, określony 
w pkt 1.7.5.1.28 ppkt 1. 

1.7.5.1.31.1. Wymagania określone w pkt 1.7.5.1.31 uwzględnia się w USS. 

1.7.5.1.32. USS współpracuje jedynie z maszynami wyciągowymi, które uniemożliwiają: 

1) odhamowanie maszyny wyciągowej w przypadku braku sygnału startowego dojazdy przy: 

a) zdalnym uruchamianiu maszyny wyciągowej, 

b) rewizji szybu, 

c) użyciu sygnalizacji startowej; 

2) samoczynne odhamowanie maszyny wyciągowej po odblokowaniu maszyny wyciągowej; 

3) prowadzenie ruchu maszyny wyciągowej niezgodnie z rodzajem pracy górniczego wyciągu 
szybowego załączonym w USS. 

1.7.5.1.33. USS projektuje się i wykonuje się tak, aby: 

1) przełączanie rodzaju sterowania maszyny wyciągowej z rodzaju: „sterowanie ręczne" na 
rodzaj: „sterowanie automatyczne" było możliwe tylko w skrajnych położeniach naczyń 
wyciągowych, po zahamowaniu maszyny wyciągowej, przed nadaniem sygnału startowego 
do uruchomienia maszyny wyciągowej; 

2) przełączanie rodzaju sterowania maszyny wyciągowej z rodzaju: „sterowanie automatycz
ne" na rodzaj: „sterowanie ręczne" było możliwe tylko po zahamowaniu maszyny wycią
gowej i nie mogło spowodować samoczynnego odhamowania maszyny wyciągowej. 
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1.7.5.1.34. W przypadku pełnego zbiornika: 

1) na nadszybiu i postoju odstawy urobku ze zbiornika następuje zablokowanie startu maszyny 
wyciągowej; 

2) w trakcie ruchu maszyny wyciągowej następuje zatrzymanie maszyny wyciągowej przed 
punktem wyładowczym. 

1.7.5.1.35. USS wyposaża się w układ sygnalizacyjny świetlny i dźwiękowy, informujący obsługę stano
wisk górniczego wyciągu szybowego o: 

1) stanie pracy elementów górniczego wyciągu szybowego; 

2) przekazywanych sygnałach. 

1.7.5.1.36. Dla porozumiewania się maszynisty maszyn wyciągowych z obsługą stanowisk górniczego 
wyciągu szybowego oraz porozumiewania się między sobą obsługi tych stanowisk jest stoso
wany niezależny układ łączności szybowej wykonany jako lokalny system łączności. 

1.7.5.1.37. Układ łączności szybowej spełnia wymagania określone w pkt 1.7.1.23. 

1.7.5.2. Wykonanie USS. 

1.7.5.2.1. USS wykonuje się jako urządzenie budowy przeciwwybuchowej. W podziemnych zakładach 
górniczych wydobywających kopaliny niepalne, w których nie wyznaczono granic pól meta
nowych, mogą być stosowane USS budowy normalnej. 

1.7.5.2.2. Połączenia poszczególnych elementów USS wykonuje się za pomocą oddzielnej sieci kablo
wej. Sieć tę wykorzystuje się wyłącznie dla USS danego górniczego wyciągu szybowego. 

1.7.5.2.3. USS może być powiązane z innymi urządzeniami sterowania i automatyki, jeżeli: 

1) urządzenia te są galwanicznie odizolowane od obwodu USS; 

2) wszystkie punkty powiązania są wyraźnie oznaczone w dokumentacji i na listwach łącze
niowych. 

1.7.5.2.3.1. Wymagania określone w pkt 1.7.5.2.3 ppkt 1 i 2 nie dotyczą USS, których funkcje są realizo
wane w systemie sterowników programowalnych, wspólnym dla innych elementów górnicze
go wyciągu szybowego. 

1.7.5.2.4. Elementy USS rozmieszcza się na stanowiskach tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu pracy 
oraz nie powodowały ograniczenia widoczności. 

1.7.5.2.5. Kodowanie wskaźników i elementów sterowniczych jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi 
zasad współdziałania człowieka z maszyną. Wykonanie wskaźników i elementów sterowni
czych zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach dotyczących tych wskaźni
ków i elementów stwarza domniemanie, że USS spełnia te zasady. 

1.7.5.2.6. Łączniki kontrolujące położenie elementów mechanicznych, w szczególności położenie, od 
którego zależy akceptowalny poziom ryzyka pracy górniczego wyciągu szybowego, zabudo
wuje się tak, aby ich działanie następowało już po minimalnej zmianie kontrolowanego poło
żenia. 

1.7.5.2.7. Elementy USS przeznaczone do zabudowania w pomieszczeniu maszyny wyciągowej. 

1.7.5.2.7.1. Sygnalizatory świetlne instaluje się na pulpicie sterowniczym maszyny wyciągowej, a ich 
rozmieszczenie zapewnia właściwy odbiór sygnałów i wyróżnienie sygnału startowego spo
śród innych sygnałów. 

1.7.5.2.7.2. Elementy sterownicze wchodzące w skład USS instaluje się na pulpicie sterowniczym maszy
ny wyciągowej lub w jego pobliżu tak, aby maszynista maszyn wyciągowych mógł je obsłu
giwać bez opuszczania miejsca obsługi. 

1.7.5.2.7.3. Sygnalizatory dźwiękowe wyraźnie różnią się między sobą tonem. 
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1.7.5.2.7.4. Jeżeli w pomieszczeniu maszyny wyciągowej znajdują się stanowiska maszynistów maszyn 
wyciągowych więcej niż jednego górniczego wyciągu szybowego, to sygnalizatory dźwięko
we USS wykonuje się tak, aby ich sygnały nie przeszkadzały w pracy każdego z maszynistów 
maszyn wyciągowych. 

1.7.5.2.8. Instalowanie elementów USS na stanowiskach sygnałowych wykonuje się zgodnie z wymaga
niami określonymi w pkt 1.7.4.8—1.7.4.8.10. 

1.8. Wyodrębnione zespoły elementów wyrobów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a—g rozporzą
dzenia. 

1.8.1. Wyodrębnione zespoły elementów wyrobów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a—g rozporzą
dzenia, spełniają wymagania określone w pkt 1.1—1.7.5.2.8, w zakresie ich dotyczącym. 

1.9. Aparaty rejestrujące. 

1.9.1. Górniczy wyciąg szybowy wyposaża się w aparat rejestrujący. 

1.9.2. Aparat rejestrujący jest urządzeniem odrębnym i niezależnym pod względem budowy, wypo
sażenia i zasilania. Zapisuje stany pracy oraz generowane sygnały. Przechowuje zapisane dane 
przez okres nie krótszy niż dwa tygodnie, a także umożliwia współpracę z oprogramowaniem 
do ich analizy. 

1.9.3. Aparat rejestrujący rejestruje co najmniej: 

1) łącznie w funkcji czasu: 

a) parametry określone w pkt 1.1.5.9.1, 

b) przebieg prędkości, w taki sposób, aby jej odczyt był możliwy z dokładnością nie mniej
szą niż 0,1 m/s, 

c) kierunek ruchu maszyny wyciągowej, 

d) nadane sygnały: 

— „gotów", 

— jednouderzeniowe — wykonawcze i porozumiewawcze, 

— alarmowe, 

— gotowości pomocniczych stanowisk sygnałowych, 

e) parametry pracy urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej określone w pkt 1.7; 

2) dźwiękowe sygnały wykonawcze za pośrednictwem przetworników elektroakustycznych; 

3) wartości wielkości fizycznych odpowiadających obciążeniu silników napędowych maszyny 
wyciągowej; 

4) wartość ciśnienia medium hamulcowego: 

a) wykazującą stan zahamowania lub odhamowania, 

b) określającą stan hamulca maszyny wyciągowej; 

5) zadziałanie urządzenia, o którym mowa w pkt 1.1.6.1.12. 

1.9.3.1. Wymaganie określone w pkt 1.1.5.9.1 ppkt 12 nie dotyczy maszyn wyciągowych wyposażo
nych w cyfrowe układy regulacji prędkości. 

1.9.4. Obwody sygnałów przesyłanych do aparatów rejestrujących instalowanych poza pomieszcze
niem maszyny wyciągowej są galwanicznie izolowane. 
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2. W y r o b y s t o s o w a n e w w y r o b i s k a c h p o d z i e m n y c h z a k ł a d ó w g ó r n i c z y c h 

2.1. Urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu więk
szym niż 45°. 

2.1.1. Kabinę projektuje się i wykonuje się tak, aby zapewniała przestrzeń oraz wytrzymałość odpo
wiadającą maksymalnej liczbie osób i udźwigowi. W uzasadnionych przypadkach 
w urządzeniach przeznaczonych do transportu osób tam, gdzie wymiary na to pozwalają, ka
binę projektuje się i wykonuje się tak, aby jej konstrukcja umożliwiała korzystanie z tych 
urządzeń przez osoby niepełnosprawne. 

2.1.2. Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia kabiny, jej połączenia i elementy mocujące projek
tuje się i dobiera się tak, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i zminimalizować 
ryzyko spadku kabiny. 

2.1.2.1. W przypadku zastosowania lin lub łańcuchów do zawieszenia kabiny istnieją co najmniej dwie 
niezależne liny lub dwa niezależne łańcuchy, każda lub każdy z własnym systemem zamoco
wania. Takie liny i łańcuchy nie mogą być łączone ani splatane, z wyjątkiem przypadków, 
w których jest to konieczne dla zamocowania lub uformowania pętli. 

2.1.3. Urządzenia transportowe projektuje się, wykonuje się oraz instaluje się tak, aby w przypadku 
przekroczenia udźwigu nominalnego było możliwe ich uruchomienie wyłącznie w trybie awa
ryjnym. 

2.1.4. Urządzenia transportowe wyposaża się w ograniczniki prędkości. Wymaganie to nie dotyczy 
urządzeń, w których konstrukcja układu napędowego uniemożliwia osiągnięcie nadmiernej 
prędkości. 

2.1.5. Urządzenia transportowe wyposaża się w urządzenia do kontrolowania i ograniczania prędko
ści. 

2.1.6. Urządzenia transportowe ze sprzężeniem ciernym projektuje się tak, aby zapewnić stabilność 
lin nośnych na kole ciernym i kołach linowych. 

2.1.7. Urządzenia transportowe wyposaża się w indywidualne zespoły napędowe. Wymaganie to nie 
dotyczy urządzeń, w których przeciwwaga jest zastąpiona drugą kabiną. 

2.1.8. Konstrukcja urządzenia transportowego uniemożliwia dostęp do zespołu napędowego i urzą
dzeń towarzyszących, z wyjątkiem przypadków wykonywania konserwacji lub usuwania awa
ri i . 

2.1.9. Urządzenia sterujące projektuje się i wykonuje się zgodnie z zasadami ergonomii. 

2.1.10. Funkcje urządzeń sterujących oraz ich elementów są oznakowane w sposób zrozumiały dla 
osób je obsługujących. 

2.1.11. Urządzenia transportowe wyposaża się w obwody alarmowe. 

2.1.12. Wyposażenie elektryczne urządzeń transportowych wykonuje się tak, aby: 

1) nie istniała możliwość pomylenia z obwodami, które nie mają bezpośredniego połączenia 
z urządzeniem transportowym; 

2) zasilanie w energię mogło być odłączane pod obciążeniem; 

3) ruch urządzenia transportowego był uzależniony od elektrycznych urządzeń zabezpieczają
cych, znajdujących się w odrębnym elektrycznym obwodzie bezpieczeństwa; 

4) uszkodzenie instalacji elektrycznej nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 

2.1.13. Urządzenia transportowe projektuje się i wykonuje się tak, aby przestrzeń, w której porusza 
się kabina, nie była dostępna, z wyjątkiem prac konserwatorskich oraz awarii. Przed wejściem 
osoby do tej przestrzeni normalna praca urządzenia transportowego jest uniemożliwiona. 
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Urządzenia transportowe projektuje się i wykonuje się tak, aby zapobiegać ryzyku zgniecenia 
osoby, jeżeli kabina znajduje się w jednej z pozycji krańcowych. Wymaganie to może być 
spełnione przez zapewnienie wolnej przestrzeni lub schronu poza obrębem położeń krańco
wych. 

Podesty przy wejściu i wyjściu z kabiny wyposaża się w drzwi przystankowe o odpowiedniej 
odporności mechanicznej dla przewidywanych warunków użytkowania. Urządzenie ryglujące 
przy normalnej pracy urządzenia zapobiega: 

1) celowemu lub przypadkowemu uruchomieniu kabiny, jeżeli wszystkie drzwi nie są za
mknięte i zaryglowane; 

2) otwarciu drzwi przystankowych w trakcie ruchu kabiny znajdującej się poza określoną stre
fą przystankową. 

W określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej strefach przystankowych przy otwartych 
drzwiach są dozwolone wszelkie ruchy przy korekcji dojazdu, pod warunkiem kontrolowania 
prędkości poziomowania. 

Kabiny całkowicie zabudowuje się ścianami o pełnej wysokości, włącznie z dopasowaną pod
łogą i sufitem, z wyjątkiem otworów wentylacyjnych, oraz pełnościennymi drzwiami. Drzwi 
kabinowe wykonuje się tak, aby: 

1) kabina nie mogła się poruszać, jeżeli drzwi nie są zamknięte, z wyjątkiem przypadku okre
ślonego w pkt 2.1.15.1, dotyczącego ruchu podczas korekcji dojazdu; 

2) kabina zatrzymywała się, jeżeli drzwi zostaną otwarte. 

Tam, gdzie istnieje zagrożenie wypadnięcia z kabiny do szybu lub szyb nie istnieje, drzwi 
kabiny pozostają zamknięte i zablokowane, jeżeli kabina zatrzyma się między przystankami. 

Urządzenia transportowe wyposaża się w urządzenie zapobiegające swobodnemu spadkowi 
lub niekontrolowanemu ruchowi kabiny w górę w przypadku odcięcia zasilania lub awarii któ
rejkolwiek z części składowych. Urządzenie to jest niezależne od zawieszenia kabiny i jest 
w stanie zatrzymać kabinę obciążoną udźwigiem nominalnym przy maksymalnej prędkości. 
Zatrzymanie spowodowane przez to urządzenie nie wywołuje opóźnienia szkodliwego dla 
użytkowników kabiny, bez względu na warunki obciążenia. 

Zderzaki instaluje się między dnem szybu a spodem kabiny. W tym przypadku wolna prze
strzeń, o której mowa w pkt 2.1.14, jest mierzona przy całkowicie ściśniętych zderzakach. 

Wymagania określone w pkt 2.1.18 nie dotyczą urządzeń transportowych, w których kabina 
nie może znaleźć się w wolnej przestrzeni, o której mowa w pkt 2.1.14, ze względu na kon
strukcję systemu napędowego. 

Urządzenia transportowe projektuje się i wykonuje się tak, aby ich uruchomienie było niemoż
liwe, jeżeli urządzenia zapobiegające swobodnemu spadkowi lub niekontrolowanemu ruchowi 
kabiny w górę nie są gotowe do działania. 

Drzwi przystankowe lub drzwi kabiny, jeżeli są napędzane, wyposaża się w urządzenie zapo
biegające zgnieceniu osoby w trakcie ich ruchu. 

Drzwi przystankowe, łącznie z tymi, które są wyposażone w części szklane, są ognioodporne 
w kategoriach zachowania postaci i swoich własności w odniesieniu do izolacji (ognioszczel-
ność) oraz przewodzenia ciepła (promieniowanie termiczne). 

Przeciwwagi zabudowuje się tak, aby uniknąć zderzenia z kabiną lub spadku na kabinę. 

Urządzenia transportowe wyposaża się w środki umożliwiające uwolnienie i ewakuację osób 
uwięzionych w kabinie. 

Kabiny wyposaża się w środki dwustronnej łączności, umożliwiające stały kontakt ze służba
mi ratowniczymi. 

Urządzenia transportowe projektuje się i wykonuje się tak, aby w przypadku wzrostu tempera
tury zespołu napędowego ponad maksimum określone w dokumentacji techniczno-ruchowej 
mogły zakończyć rozpoczętą jazdę, ale nie realizowały nowych poleceń. 
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2.1.26. Kabiny projektuje się i wykonuje się tak, aby zapewnić wystarczającą wentylację dla pasaże
rów nawet w przypadku przedłużającego się postoju. 

2.1.27. Kabina jest odpowiednio oświetlona, jeżeli jest używana lub drzwi są otwarte. Wyposaża się 
ją również w oświetlenie awaryjne. 

2.1.28. Środki łączności, o których mowa w pkt 2.1.24, oraz oświetlenie awaryjne, o którym mowa 
w pkt 2.1.27, są tak skonstruowane i wykonane, aby funkcjonowały nawet bez normalnego za
silania. Ich czas działania jest wystarczająco długi, aby umożliwić czynności ratownicze. 

2.1.29. Urządzenia transportowe projektuje się i konstruuje się tak, aby w przypadku pożaru można 
było zapobiegać zatrzymywaniu się na określonych poziomach i dać pierwszeństwo sterowa
nia osobom prowadzącym akcję ratowniczą. 

2.1.30. Wyodrębnione zespoły elementów urządzeń transportowych, których środki transportu poru
szają się po torze o nachyleniu większym niż 45°, spełniają wymagania określone 
w pkt 2.1.1—2.1.29, w zakresie ich dotyczącym. 

2.1.31. Urządzenia transportowe wyposaża się w aparat rejestrujący. 

2.1.31.1. Aparat rejestrujący jest urządzeniem zapisującym stany pracy i generowane sygnały. Prze
chowuje zapisane dane przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc, a także umożliwia współ
pracę z oprogramowaniem do ich analizy. 

2.1.31.2. Aparat rejestrujący rejestruje w szczególności: 

1) łącznie w funkcji czasu sygnały dwustanowe i analogowe parametrów pracy urządzenia; 

2) przebieg prędkości, w taki sposób, aby jej odczyt był możliwy z dokładnością nie mniejszą 
niż 0,1 m/s; 

3) informacje sygnalizacji wizualnej na stanowisku sterowniczym; 

4) wartości wielkości fizycznych odpowiadających obciążeniu silnika napędowego; 

5) stan hamulca; 

6) kierunek ruchu urządzenia; 

7) nadane sygnały wykonawcze; 

8) nadane sygnały alarmowe. 

2.1.31.3. Obwody sygnałów przesyłanych do aparatów rejestrujących instalowanych poza pomieszcze
niem zespołów napędowych są galwanicznie izolowane. 

2.2. Wozy do przewozu osób i wozy specjalne oraz pojazdy z napędem spalinowym do przewozu 
osób. 

2.2.1. Wozy do przewozu osób i wozy specjalne. 

2.2.1.1. Wozy do przewozu osób i wozy specjalne projektuje się i wykonuje się tak, aby wymagania 
stateczności były spełnione w trakcie użytkowania. 

2.2.1.2. Wozy do przewozu osób i wozy specjalne wyposaża się w urządzenie sprzęgające o konstruk
cji: 

1) zapewniającej łatwe i bezpieczne połączenie i rozłączenie; 

2) zapobiegającej przypadkowemu rozłączaniu w trakcie przemieszczania. 

2.2.1.3. Sprzęg hakowy przenosi obciążenie o wartości nie mniejszej niż 75 kN, a sprężynowy — 
o wartości nie mniejszej niż 100 kN. 

2.2.1.4. W wozach do przewozu osób i wozach specjalnych stosuje się materiały chemiczne 
oraz wyroby z tworzyw sztucznych, spełniające wymagania trudnopalności, antyelektrosta-
tyczności i nietoksyczności. 
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2.2.1.5. Zderzaki w wozach do przewozu osób i wozach specjalnych wyposaża się w amortyzatory 
zamocowane do przedniej i tylnej części ramy wozu, przez elementy amortyzujące gumowe 
lub sprężyny śrubowe, oraz wykonuje się z materiału odpornego na uderzenia. 

2.2.1.6. Wozy do przewozu osób wyposaża się w: 

1) amortyzatory; 

2) dach wykonany z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 2,5 mm; 

3) ściany izolowane wykładziną; 

4) otwory wejściowe z przesuwanymi drzwiami do każdego z przedziałów z ławkami i opar
ciami; 

5) drzwi z zamkiem otwieranym z zewnątrz i od wewnątrz, uniemożliwiającym ich samo
czynne otwarcie w trakcie jazdy; 

6) sygnalizację bezpieczeństwa zapewniającą wysyłanie przez osoby jadące sygnałów do ma
szynisty lokomotywy; 

7) w przypadku wozów hamulcowych do przewozu osób — ręczny układ hamulcowy zapew
niający skuteczne hamowanie; 

8) w przypadku wozów sanitarnych: 

a) prowadnice noszy resorowane względem podłoża, 

b) obejmy na cztery butle tlenowe, 

c) uchwyty na lampy akumulatorowe do oświetlenia wozu, 

d) uchwyt lub pojemnik na apteczkę. 

2.2.1.6.1. Wozy do przewozu osób stosowane w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów 
górniczych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo 
geologiczne i górnicze, mogą zostać wyposażone odmiennie od wymagań określonych 
w pkt 2.2.1.6, jeżeli wyposażenie to spełnia wymagania w stopniu odpowiadającym tym wy
maganiom. 

2.2.1.7. Wozy specjalne projektuje się i wykonuje się tak, aby możliwe było zabezpieczenie przewo
żonego ładunku przed przemieszczeniem. 

2.2.1.8. Wóz specjalny do przewozu płynów i do bezpośredniego napełniania zbiorników maszyn wy
posaża się w: 

1) urządzenia do bezkropelkowego napełniania zbiornika maszyny z napędem własnym; 

2) uchwyty do umocowania gaśnic. 

2.2.1.9. Konstrukcja wozu specjalnego do przewozu płynów wyklucza wszelkie dające się racjonalnie 
przewidzieć zagrożenia w trakcie jego eksploatacji, w szczególności w odniesieniu do: 

1) rozszczelnienia przez zamknięcia i otwory; 

2) urządzeń zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia; 

3) zmiany położenia środka ciężkości w trakcie ruchu. 

2.2.1.10. Zbiornik wozu specjalnego do przewozu płynów jest: 

1) połączony z konstrukcją podwozia; 

2) zabezpieczony przed uszkodzeniami; 

3) wyposażony: 

a) we wskaźnik poziomu płynu, 

b) w urządzenia wyrównawcze ciśnienia. 

2.2.1.11. Wozy specjalne do transportu ładunków długich wyposaża się w rozwory. 
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2.2.1.12. Wozy specjalne do transportu butli gazów technicznych pod ciśnieniem zapewniają ich stabil
ne położenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem. 

2.2.1.13. Wozy specjalne do transportu ładunków w wyrobiskach pochyłych o nachyleniu większym 
niż 4° wyposaża się w sprzęgi uniemożliwiające ich samoczynne rozłączenie. 

2.2.2. Pojazdy z napędem spalinowym do przewozu osób. 

2.2.2.1. Pojazdy z napędem spalinowym do przewozu osób, zwane dalej w pkt 2.2.2.2—2.2.2.21 „po
jazdami", wyposaża się w urządzenie holujące albo sprzęgające, zapewniające łatwe i bez
pieczne połączenie oraz rozłączenie, a także zapobiegające przypadkowemu rozłączaniu 
w trakcie przemieszczania. Nie dotyczy to pojazdów jednoczłonowych lub gdy człony są po
łączone na stałe. 

2.2.2.2. Typ rzeźby bieżnika opony, nośność oraz ciśnienie powietrza zapewniają bezpieczeństwo przy 
dopuszczalnych prędkościach jazdy pojazdu, biorąc pod uwagę rodzaj skał spągowych, ich 
zawodnienie oraz pochylenia wyrobisk. 

2.2.2.3. Konstrukcja obręczy koła oraz sposób zabezpieczenia pierścienia sprężystego, jeśli taki pier
ścień jest zabudowany, zapewniają bezpieczeństwo ruchu pojazdu. 

2.2.2.4. Układ skrętu pojazdu jest priorytetowy w zasilaniu. 

2.2.2.5. Wytrzymałość przewodów hydraulicznych układu skrętu pojazdu jest czterokrotnie większa 
niż ciśnienie pracy układu hydraulicznego. 

2.2.2.6. Układ skrętu pojazdu zapewnia zgodność kierunków i proporcjonalność przemieszczeń ele
mentów sterowniczych z przemieszczeniem pojazdu. 

2.2.2.7. Siły na elemencie sterowniczym w trakcie skrętu podczas jazdy oraz na postoju spełniają wy
magania określone w normach dotyczących pojazdów. 

2.2.2.8. Układ skrętu pojazdu zapewnia kąt obrotu koła kierowniczego do momentu zadziałania ukła
du nie większy niż 60°, a także liczbę od 4 do 6 obrotów dla osiągnięcia pełnego skrętu. 

2.2.2.9. Pojazdy projektuje się i wykonuje się tak, aby wymagania stateczności były spełnione w trak
cie użytkowania. 

2.2.2.10. Pojazdy wyposaża się w: 

1) urządzenie emitujące ostrzegawczy sygnał dźwiękowy w celu alarmowania osób narażo
nych na niebezpieczeństwo związane z pojazdem; 

2) silniki z zapłonem samoczynnym (silniki wysokoprężne), wyposażone w zamknięty układ 
odpowietrzania skrzyni korbowej; 

3) wylot spalin tak usytuowany, aby operator pojazdu oraz przewożone osoby nie były nara
żone na bezpośrednie działanie spalin; 

4) elementy układu wydechowego, które w przypadku ich wystawania: 

a) nie narażą ludzi na poparzenie, 

b) są zabezpieczone przed przypadkowym dotknięciem; 

5) szczelny układ zasilania silnika spalinowego, którego elementy są: 

a) zabudowane „na sztywno", w sposób uniemożliwiający wzajemne tarcie, 

b) są zabezpieczone przed nadmiernym nagrzewaniem mogącym spowodować samozapłon 
paliwa; 

6) przewody paliwowe wykonane z metalu, z wyjątkiem miejsc, w których ze względu na wi
brację mogą być stosowane przewody elastyczne, spełniające wymagania trudnopalności, 
antyelektrostatyczności i nietoksyczności. 

2.2.2.11. Zbiornik paliwa pojazdu jest: 

1) trwale połączony z konstrukcją pojazdu; 
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2) zabezpieczony przed uszkodzeniami; 

3) wyposażony: 

a) we wskaźnik poziomu paliwa, 

b) w urządzenia wyrównawcze ciśnienia. 

2.2.2.12. W przypadku przelania lub uszkodzenia zbiornika oraz uszkodzenia przewodów paliwowych 
paliwo nie może wylewać się na elementy układu wydechowego lub złącza elektryczne. 
Zbiornik paliwa pojazdu spełnia wymagania trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietok-
syczności. 

2.2.2.13. Układ wydechowy pojazdu wyposaża się w urządzenie, które w sposób wymuszony rozcień
cza spaliny z powietrzem z otoczenia. Konstrukcja układu wydechowego umożliwia pomiar 
toksyczności gazów spalinowych. 

2.2.2.14. Pojazd wyposaża się w działający na wszystkie koła przedniej i tylnej osi hamulec zasadniczy 
oraz działające na koła co najmniej jednej osi: hamulec awaryjny i hamulec postojowy. Hamu
lec postojowy nie jest wymagany, jeżeli hamulec awaryjny spełnia wymagania określone dla 
hamulca postojowego. 

2.2.2.14.1. Hamulec zasadniczy. 

2.2.2.14.1.1. Hamulec zasadniczy jest przeznaczony do zmniejszenia prędkości i zatrzymania pojazdu 
w sposób niezawodny, niezależnie od prędkości poruszania się, obciążenia oraz pochylenia 
drogi. 

2.2.2.14.1.2. Hamulec zasadniczy: 

1) zapewnia skuteczność działania dla pojazdów o masie całkowitej do 45 Mg mierzoną na 
drodze poziomej, suchej o nawierzchni utwardzonej, określoną dopuszczalną długością 
drogi hamowania według wzoru: S < 0,17 V + V2/83 (m) lub opóźnieniem hamowania nie 
mniejszym niż 3,2 m/s2, gdzie V jest prędkością początkową wyrażoną w km/h; 

2) zapewnia regulację intensywności hamowania. 

2.2.2.14.1.3. Działanie hamulca zasadniczego jest: 

1) odpowiednio rozłożone między osiami; 

2) jednakowe dla kół tej samej osi. 

2.2.2.14.2. Hamulec awaryjny jest przeznaczony do zatrzymania pojazdu w przypadku awarii hamulca 
zasadniczego, i zapewnia skuteczność działania określoną dopuszczalną długością drogi ha
mowania, według wzoru: S < 0,17 V + V 2/21 (m), lub opóźnieniem hamowania nie mniejszym 
niż 0,8 m/s2, gdzie V jest prędkością początkową wyrażoną w km/h. 

2.2.2.14.3. Hamulec postojowy jest przeznaczony do utrzymania w stanie unieruchomienia pojazdu 
i zapewnia działanie w przypadku nieobecności osób obsługujących pojazd, utrzymując robo
cze części hamulca w położeniu zahamowania za pomocą urządzenia mechanicznego. Hamu
lec ten zapewnia utrzymanie pojazdu na pochyleniu wynoszącym 16%. 

2.2.2.15. Równoczesne uruchomienie hamulca zasadniczego oraz hamulca awaryjnego nie może wpły
wać ujemnie na działanie żadnego z nich, zarówno gdy obydwa hamulce są sprawne, jak 
i w przypadku uszkodzenia jednego z nich. 

2.2.2.16. Zużycie hamulców jest łatwo kompensowane systemem ręcznej lub samoczynnej regulacji. 

2.2.2.17. Zespoły hamulców pojazdów wykonuje się w systemie co najmniej dwuobwodowym. 

2.2.2.18. Układ hamulcowy pojazdu wyposaża się w: 

1) manometr wskazujący aktualne ciśnienie w zbiornikach lub akumulatorach, jeżeli występu
ją one w konstrukcji układu hamulcowego; 

2) lampkę kontrolną działania hamulca postojowego; 
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3) miernik poziomu energii oraz w urządzenie wysyłające sygnały świetlne lub dźwiękowe, 
ostrzegające o obniżeniu zapasu energii do poziomu mniejszego niż 65% normalnego po
ziomu, jeżeli hamowanie nie jest możliwe bez użycia zgromadzonej energii; urządzenie ta
kie znajduje się na każdym niezależnym obwodzie. 

2.2.2.18.1. Pojemność zbiorników energii układu hamulcowego dobiera się tak, aby po wyłączeniu zasi
lania po pięciu następujących bezpośrednio po sobie zahamowaniach hamulcem zasadniczym, 
z wykorzystaniem pełnego skoku pedału, było możliwe jeszcze osiągnięcie skuteczności 
przewidzianej dla hamulca awaryjnego. 

2.2.2.19. Pojazd wyposaża się w: 

1) co najmniej jedną gaśnicę proszkową 6 kg umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym; 

2) stałą instalację gaśniczą, uruchamianą samoczynnie lub ze stanowiska operatora pojazdu. 

2.2.2.19.1. Gaśnicę, o której mowa w pkt 2.2.2.19 ppkt 1, zabezpiecza się przed uderzeniami i oddziały
waniem ciepła z gorących elementów pojazdu. 

2.2.2.20. Dyfuzory instalacji gaśniczej są skierowane co najmniej na następujące miejsca pożarowo 
czułe: 

1) elementy układu paliwowego: pompę paliwową lub wtryskową; 

2) rozrusznik; 

3) alternator lub prądnicę. 

2.2.2.21. Konstrukcję ochronną stanowiska operatora pojazdu projektuje się i wykonuje się tak, aby 
stanowisko to spełniało wymagania określone w normach dotyczących konstrukcji chronią
cych przed spadającymi przedmiotami. W przypadku pojazdów adaptowanych, będących sa
mochodami powierzchniowymi terenowymi, konstrukcja ochronna stanowiska operatora po
jazdu zapewnia nienaruszenie przestrzeni chronionej w trakcie obciążenia dynamicznego 
energią nie mniejszą niż 11,6 kJ. 

2.3. Maszyny i urządzenia elektryczne, kable oraz przewody — na napięcie znamionowe większe 
niż 1 kV prądu przemiennego lub większe niż 1,5 kV prądu stałego. 

2.3.1. Maszyny i urządzenia elektryczne, kable oraz przewody — na napięcie znamionowe większe 
niż 1 kV prądu przemiennego lub większe niż 1,5 kV prądu stałego, są zwane dalej 
w pkt 2.3.2—2.3.10 „sprzętem elektrycznym". 

2.3.2. Sprzęt elektryczny wykonuje się tak, aby po właściwym jego zainstalowaniu nie stwarzał nie
bezpieczeństwa w czasie eksploatacji. 

2.3.2.1 Wykonanie sprzętu elektrycznego zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich Pol
skich Normach stwarza domniemanie, że wyrób ten spełnia wymagania określone w pkt 2.3.2. 

2.3.3. Sprzęt elektryczny: 

1) posiada budowę: 

a) zapewniającą skuteczną ochronę przeciwporażeniową podstawową, 

b) umożliwiającą wykonanie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej, 

c) zapobiegającą powstaniu przepięć, temperatury, łuku elektrycznego lub promieniowania, 
mogących spowodować zagrożenie, 

d) spełniającą wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej; 

2) posiada właściwą izolację elektryczną w warunkach klimatycznych występujących w pod
ziemnych wyrobiskach górniczych; 

3) nie powoduje zagrożenia o charakterze nieelektrycznym. 

2.3.4. Sprzęt elektryczny jest przystosowany do pracy w miejscu przewidywanego użytkowania. 
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2.3.5. Sprzęt elektryczny jest przystosowany do pracy w następujących warunkach środowiskowych: 

1) temperatura otoczenia od -10°C do +40°C, a dla urządzeń chłodzonych wodą — od +5°C 
do +40°C; 

2) wilgotność względna: do 95% w temperaturze +40°C; 

3) maksymalna wilgotność względna w temperaturze +25°C lub w niższych temperaturach 
z kondensacją pary: 100%. 

2.3.6. Pola odpływowe rozdzielnic wyposaża się w łączniki uziemiające. 

2.3.7. Aparatura łączeniowa. 

2.3.7.1. Aparaturę łączeniową maszyn górniczych oraz aparaturę łączeniową przeznaczoną do zasila
nia tych maszyn wyposaża się w łączniki uziemiające lub przystosowuje się do zakładania 
uziemiaczy przenośnych. 

2.3.7.2. Obwody aparatury łączeniowej, przeznaczone do zasilania maszyn ruchomych napięciem 
powyżej 1 kV prądu przemiennego, wyposaża się w układy próby izolacji doziemnej, zapew
niające narastanie stałego napięcia kontrolnego od zera do wartości zawartej w granicach od 
1,1 do 1,5 wartości znamionowego napięcia fazowego sieci. 

2.3.8. Łączniki w sprzęcie elektrycznym są bezolejowe. 

2.3.9. Rozdzielnice wykonuje się w sposób zapewniający zmniejszenie skutków zwarć wewnętrz
nych. Wykonanie rozdzielnic zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiedniej Polskiej 
Normie stwarza domniemanie, że wymaganie to zostało spełnione. 

2.3.10. Budowa zewnętrznego obwodu sterowania spełnia wymagania dla obwodów SELV lub PELV 
lub iskrobezpiecznych, a w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem — wymagania dla ob
wodów iskrobezpiecznych. 

2.4. Systemy ogólnozakładowej łączności telefonicznej, systemy alarmowania, systemy gazome-
tryczne, systemy lokalizacji załogi oraz systemy monitorowania zagrożenia tąpaniami. 

2.4.1. Systemy, o których mowa w pkt 2.4: 

1) umożliwiają współpracę z innymi systemami stosowanymi w podziemnych zakładach gór
niczych, określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, w tym w zakresie synchroniza
cji czasów systemowych, tak aby różnica między tymi czasami nie była większa niż 0,1 s; 

2) spełniają wymagania bezpieczeństwa informatycznego; 

3) umożliwiają archiwizację danych; 

4) zapewniają priorytet dla sygnałów alarmowych. 

2.4.2. Urządzenia wchodzące w skład systemów, o których mowa w pkt 2.4, przeznaczone do użytku 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego, mają budowę dosto
sowaną do rodzaju zagrożenia, pozwalającą na stosowanie przy dowolnej koncentracji metanu 
i pyłu węglowego. 

2.4.3. System ogólnozakładowej łączności telefonicznej: 

1) wyposaża się w: 

a) cyfrową centralę telefoniczną, która umożliwia automatyczne zestawienie połączenia 
między aparatem telefonicznym a stanowiskiem informacyjno-połączeniowym w przy
padku podniesienia mikrotelefonu lub przyciśnięcia przycisku rozmowy w trybie gło-
śnomówiącym i nierozpoczęcia wybierania numeru w czasie 10 s, 

b) zdublowane główne elementy sterujące w cyfrowej centrali telefonicznej, 

c) porty w cyfrowej centrali telefonicznej dla telefonów dyspozytorskich oraz telefonów na 
stanowiskach informacyjno-połączeniowych, 

d) układy umożliwiające automatyczną rejestrację połączeń i prób połączeń, w tym połą
czeń i prób połączeń w celu transmisji informacji, 
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e) nie mniej niż dwa stanowiska informacyjno-połączeniowe oraz dwa stanowiska łączności 
dyspozytorskiej, 

f) aparaty telefoniczne z przyciskami bezpośredniego wybierania dyspozytora ruchu 
oraz stanowiska informacyjno-połączeniowego centrali telefonicznej; 

2) umożliwia obsługę: 

a) na analogowych łączach abonenckich co najmniej sygnalizacji tonowej DTMF, 

b) na cyfrowych łączach abonenckich co najmniej sygnalizacji tonowej FSK; 

3) umożliwia współpracę z urządzeniami teletransmisyjnymi określonymi w dokumentacji 
techniczno-ruchowej systemu. 

2.4.4. System alarmowania umożliwia: 

1) ręczne i automatyczne nadawanie sygnałów alarmowych i komunikatów alarmowych; 

2) nadawanie sygnału alarmowego z każdego sygnalizatora alarmowego wchodzącego w skład 
systemu; 

3) równoczesne nadawanie kilku sygnałów alarmowych i komunikatów alarmowych; 

4) przesyłanie sygnałów alarmowych i komunikatów alarmowych na jeden sygnalizator alar
mowy bądź na ich grupę oraz ich emitowanie; 

5) ręczne sterowanie przesyłaniem sygnałów alarmowych i komunikatów alarmowych; 

6) prowadzenie rozmów z każdego sygnalizatora alarmowego; 

7) rejestrację i archiwizację danych co najmniej w zakresie: 

a) faktów nadawania sygnałów alarmowych i komunikatów alarmowych, 

b) treści prowadzonych rozmów; 

8) współpracę z innymi, określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, systemami stoso
wanymi w podziemnych zakładach górniczych w zakresie przesyłania i emitowania sygna
łów alarmowych i komunikatów alarmowych. 

2.4.5. Systemy: gazometryczny, lokalizacji załogi oraz monitorowania zagrożenia tąpaniami: 

1) umożliwiają gromadzenie oraz przetwarzanie danych; 

2) umożliwiają współpracę z określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej: 

a) systemami alarmowania, 

b) urządzeniami przeznaczonymi do nadawania sygnałów lub komunikatów alarmowych. 

2.4.6. System gazometryczny: 

1) umożliwia automatyczne wyłączanie dopływu energii do określonych maszyn lub urządzeń; 

2) gromadzi, przetwarza oraz archiwizuje dane z czujników; 

3) jest zabezpieczony przed ingerencją osób nieupoważnionych, w szczególności przez: 

a) identyfikację typu oraz numeru czujnika przez centralę systemu, 

b) stosowanie linii dozorowanych, 

c) zabezpieczenie dostępu do zmiany nastaw czujników; 

4) dokonuje samoczynnej rejestracji czynności zawieszania lub blokowania działania obwodu 
wyłączającego dopływ energii do określonych maszyn lub urządzeń oraz identyfikacji osób 
wykonujących te czynności w centrali systemu. 

2.4.7. System lokalizacji załogi: 

1) umożliwia monitorowanie przemieszczania osób; 

2) rejestruje przejścia osoby przez punkty kontrolne systemu; 
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3) informuje o tym, że w określonej strefie znajduje się osoba; 

4) sygnalizuje, że w określonej strefie został przekroczony dopuszczalny limit osób lub czas 
przebywania osoby. 

2.4.8. System monitorowania zagrożenia tąpaniami: 

1) gromadzi, przetwarza oraz archiwizuje dane z czujników monitorujących parametry góro
tworu; 

2) jest zabezpieczony przed ingerencją osób nieupoważnionych, w szczególności przez: 

a) identyfikację typu oraz numeru czujnika — w systemach z cyfrową transmisją danych, 

b) stosowanie linii dozorowanych; 

3) dokonuje samoczynnej rejestracji czynności zawieszania lub blokowania działania czujni
ków lub działania systemu oraz identyfikacji osób wykonujących te czynności. 

2.5. Taśmy przenośnikowe. 

2.5.1. Taśmy przenośnikowe stosowane w podziemnych wyrobiskach górniczych spełniają wyma
gania w zakresie: 

1) bezpieczeństwa pożarowego; 

2) bezpieczeństwa elektrycznego; 

3) wytrzymałości; 

4) oddziaływania na zdrowie i środowisko. 

2.5.1.1. Wymagania określone w pkt 2.5.1 ppkt 3 nie dotyczą połączeń taśm przenośnikowych. 

2.5.2. Taśmy przenośnikowe przeznaczone do stosowania w podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających kopalinę palną. 

2.5.2.1. Sumaryczny czas palenia: 

1) dla każdej grupy sześciu próbek, 

2) w przypadku taśm z rdzeniem tekstylnym — dla każdej grupy złożonej z sześciu próbek 
z okładkami i sześciu bez okładek 

— wyznaczający trudnozapalność metodą płomieniową, jest krótszy niż 45 s, a jakikolwiek 
pojedynczy czas palenia jest nie dłuższy niż 15 s. 

2.5.2.2. Spełnienie wymagań trudnozapalności metodą tarcia na bębnie charakteryzuje się: 

1) brakiem płomienia i żarzenia; 

2) temperaturą bębna: 

a) dla taśm PCW i PWG — nie większą niż 325°C, 

b) dla taśm gumowych — nie większą niż 500°C. 

2.5.2.2.1. Dla taśm przenośnikowych, dla których ze względów konstrukcyjnych nie można stosować 
badania z nawiewem powietrza na bęben ze wzrastającym obciążeniem końca taśmy przeno
śnikowej, w szczególności taśm z linkami stalowymi, stosuje się badanie z nawiewem powie
trza na bęben przy stałym obciążeniu końca taśmy. 

2.5.2.3. Wymagania w zakresie rozprzestrzeniania się ognia metodą symulacji pożaru w dużej skali 
lub równoważną są spełnione, jeżeli długość niespalonego odcinka jest większa niż minimal
na, określona według danej metody. 

2.5.2.4. Rezystancja elektryczna powierzchniowa taśm przenośnikowych jest nie większa niż 3 x 108 Q. 
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Taśmy przenośnikowe przeznaczone do stosowania w podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających kopalinę niepalną. 

Sumaryczny czas palenia: 

1) dla każdej grupy sześciu próbek, 

2) w przypadku taśm z rdzeniem tekstylnym — dla każdej grupy złożonej z sześciu próbek 
z okładkami i sześciu bez okładek 

— wyznaczający trudnozapalność metodą płomieniową, jest krótszy niż 45 s, a jakikolwiek 
pojedynczy czas palenia jest nie dłuższy niż 15 s. 

Spełnienie wymagań trudnozapalności metodą tarcia na bębnie charakteryzuje się: 

1) brakiem płomienia; żarzenie jest dozwolone; 

2) temperaturą bębna — nie większą niż 500°C. 

Dla taśm przenośnikowych, dla których ze względów konstrukcyjnych nie można stosować 
badania z nawiewem powietrza na bęben ze wzrastającym obciążeniem końca taśmy przeno
śnikowej, w szczególności taśm z linkami stalowymi, stosuje się badanie z nawiewem powie
trza na bęben przy stałym obciążeniu końca taśmy. 

Rezystancja elektryczna powierzchniowa taśm przenośnikowych jest nie większa niż 3 x 108 £1 

Wymagania w zakresie rozprzestrzeniania się ognia są spełnione, jeżeli badania wykonane 
odpowiednią metodą dają następujące wyniki: 

1) badanie próbki na ruszcie z pojedynczym palnikiem propanowym — długość odcinka ba
danej próbki nieuszkodzonej na całej szerokości taśmy przenośnikowej jest nie mniejsza niż 
100 mm; 

2) badanie próbki na ruszcie z podwójnym palnikiem propanowym, stosowanej, jeżeli wystą
pił niepełny zapłon taśmy przenośnikowej w trakcie badania próbki na ruszcie z pojedyn
czym palnikiem propanowym — na całej szerokości taśmy przenośnikowej pozostaje nie
uszkodzony fragment odcinka badanej próbki; 

3) badanie rozprzestrzeniania się ognia w średniej skali stosowanej alternatywnie do badania 
próbki na ruszcie z podwójnym palnikiem propanowym, jeżeli wystąpił niepełny zapłon ta
śmy przenośnikowej w trakcie badania próbki na ruszcie z pojedynczym palnikiem propa
nowym: 

a) długość odcinka badanej próbki nieuszkodzonej na całej szerokości taśmy przenośniko
wej jest nie mniejsza niż 600 mm lub 

b) maksimum ze średnich wartości przyrostu temperatury jest nie większe niż 140°C, uby
tek długości taśmy, wyznaczony na podstawie zmniejszenia się masy próbki, jest nie 
większy niż 1250 mm, a długość odcinka badanej próbki nieuszkodzonej na całej szero
kości taśmy jest nie mniejsza niż 50 mm. 

Taśmy przenośnikowe, w zakresie wytrzymałości, spełniają wymagania określone w normach 
dotyczących taśm przenośnikowych. 

Wymagania w zakresie wytrzymałości taśm przenośnikowych określone w normach nie doty
czą połączeń taśm przenośnikowych. 

Taśmy przenośnikowe spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących najwyższych 
dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
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3. S p r z ę t s t r z a ł o w y 

3.1. Urządzenia do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych. 

3.1.1. Urządzenia do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych: 

1) zapewniają odpowiedni stopień bezpieczeństwa użytkowania tych urządzeń w zależności od 
miejsca zastosowania; 

2) zapewniają wytworzenie materiału wybuchowego o charakterystyce i właściwościach okre
ślonych przez producenta tego materiału, w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa i nieza
wodności; 

3) zapewniają bezpieczne wprowadzanie materiałów wybuchowych i ładunków materiału wy
buchowego do otworu strzałowego; 

4) jeżeli są wyposażone w podzespoły wykonane z materiałów niemetalowych, to w zakresie 
właściwości elektrostatycznych tych podzespołów: 

a) rezystancja powierzchniowa właściwości przewodzących jest nie większa niż 106 O. — 
jeżeli podzespoły te mają bezpośredni kontakt z materiałem wybuchowym, 

b) rezystancja powierzchniowa właściwości antyelektrostatycznych jest nie większa niż 
109 Q — w przypadkach innych niż określone w lit. a. 

3.1.2. Wszystkie podzespoły przewodzące, których rezystancja jest nie większa niż 106 Q, są uzie
mione. 

3.2. Pojazdy i wozy do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych. 

3.2.1. Pojazdy do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych: 

1) zapewniają odpowiedni stopień bezpieczeństwa przewożonym lub przechowywanym środ
kom strzałowym oraz innym użytkownikom dróg lub wyrobisk, w szczególności: 

a) w pojazdach tych są stosowane wyłącznie silniki wysokoprężne, 

b) układy wydechowe pojazdów oraz inne elementy wykonuje się i umiejscawia się tak, aby 
wydzielone przez nie ciepło nie powodowało wzrostu temperatury wewnętrznej po
wierzchni przedziału ładunkowego powyżej 80°C; 

2) zapewniają, przez wyposażenie w odpowiednie zamknięcia, zabezpieczenie przewożonych 
lub przechowywanych środków strzałowych przed przedostaniem się ich do rąk osób nieu
poważnionych; 

3) zapewniają zachowanie odpowiednich odstępów między przewożonymi lub przechowywa
nymi środkami inicjującymi i materiałami wybuchowymi tak, aby ewentualny wybuch jed
nych nie spowodował wybuchu drugich; 

4) jeżeli będą posiadać podzespoły wykonane z materiałów niemetalowych, w szczególności 
tworzyw sztucznych lub materiałów chemicznych, to: 

a) podzespoły te są trudnopalne i zapewniają w produktach rozkładu termicznego brak sub
stancji toksycznych, 

b) rezystancja powierzchniowa potwierdzonych właściwości antyelektrostatycznych tych 
podzespołów jest nie większa niż 109 Q. 

3.2.2. Pojazdy do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych, poza wymaganiami okre
ślonymi w pkt 3.2.1, w przypadku poruszania się po drogach publicznych — spełniają wyma
gania określone w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 882), wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosun
ku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej wiadomości we właściwy sposób. 

3.2.3. Wozy do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych spełniają wymagania okre
ślone w pkt 3.2.1. 
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3.2.4. Dach wozów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych wykonuje się z bla
chy o grubości nie mniejszej niż 2 mm. 

3.2.5. Ściany oraz dno wozów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych oddziela 
się od pozostałej konstrukcji wozu, przez zastosowanie okładziny z drewna lub materiałów 
niemetalowych o potwierdzonych właściwościach antyelektrostatycznych. Parametry rezy-
stancyjne są nie większe niż 10 9£2. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest zapewnienie 
skutecznego uziemienia. 

3.2.6. Na jednej z bocznych ścian skrzyni wozów do przewożenia lub przechowywania środków 
strzałowych znajdują się drzwi zabezpieczone przed ich samoczynnym otwarciem w trakcie 
jazdy. 

3.2.7. Dach wozów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych, w przypadku stoso
wania trakcji elektrycznej, jest połączony elektrycznie przez skrzynię wozu i podwozie z ko
łami. 

3.2.8. Wozy do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych są koloru zielonego oraz są 
pokryte napisami informującymi o przewozie środków strzałowych. 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zamieszczonej w art. 113 ust. 15 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i . . . ) , zwanej 
dalej „Pgg", nakładającej na Radę Ministrów obowiązek wydania rozporządzenia określającego: 

1) wykaz wyrobów, których stosowanie w ruchu zakładu górniczego wymaga wydania decyzji w sprawie 
dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych, zwanych dalej „wyrobami"; 

2) wymagania techniczne dla wyrobów; 

3) znaki dopuszczenia oraz sposób oznaczania wyrobów tymi znakami. 

Rada Ministrów, stosownie do wprowadzenia do wyliczenia, zamieszczonego w przywołanym art. 113 
ust. 15 Pgg, wydając wspomniane rozporządzenie, ma kierować się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa 
powszechnego, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego oraz bezpieczeństwa stosowania wyrobów w wa
runkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych, w tym bezpieczeństwa osób wykonujących 
czynności w ruchu zakładu górniczego. 

Projektowany akt był poprzedzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w spra
wie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, z 2005 r. 
Nr 80, poz. 695 oraz z 2007 r. Nr 249, poz. 1853). Na podstawie art. 224 Pgg, utraci ono moc z dniem wej
ścia w życie projektowanego rozporządzenia. 

Delegacja do wydania projektowanego aktu znacząco różni się od dotychczasowej, zamieszczonej 
w art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, 
poz. 1947, z późn. zm.), obowiązującej do dnia 31 grudnia 2011 r. Dotychczasowe unormowania dotyczące: 

1) podmiotów uprawnionych do składania wniosku o wydanie decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do 
stosowania w zakładach górniczych, zwanej dalej „dopuszczeniem", 

2) treści wniosku o wydanie dopuszczenia oraz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, 

3) jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań i oceny wyrobów, 

4) treści dopuszczenia 

— zostały, po modyfikacjach, zamieszczone w art. 113 ust. 5—8 oraz 11—13 Pgg. 

Ponadto w nowej ustawie przyjęto, że dopuszczenia wydaje się na czas nieokreślony (w stanie prawnym 
obowiązującym do 31 grudnia 2011 r. — na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat). 

W trakcie prac nad projektem rozporządzenia poddano gruntownej analizie dotychczasowe regulacje do
tyczące dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych przez Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego. W wersji projektu, skierowanej w 2011 r. do konsultacji społecznych, nie zamieszczono zasad
niczych zmian, uznając dotychczasowy stan prawny za optymalny. Ostatecznie jednak wyeliminowano kilka 
elementów z listy wyrobów dotychczas dopuszczanych (argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem 
przedstawiono poniżej). W pozostałym zakresie co do zasady przejęto regulacje zawarte w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach 
górniczych, wprowadzając szereg zmian o charakterze redakcyjnym, porządkującym i doprecyzowującym. 

W niniejszym projekcie wykaz wyrobów, których stosowanie w zakładach górniczych wymaga, 
ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących 
w ruchu zakładów górniczych, wydania dopuszczenia, zawiera w stosunku do obowiązującego wykazu 
m.in. następujące modyfikacje: 

1) pominięto głowice eksploatacyjne (wydobywcze) z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic pod
morskich, stosowane w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi — 
gdyż wobec faktu szybkich zmian w zakresie ich projektowania i produkcji (np. w dostosowaniu do za
mierzeń w zakresie gazu ze złóż niekonwencjonalnych) utrzymywanie potrzeby ich dopuszczania 
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w oparciu o podstawowe, ogólne, przyjmowane za utrwalony standard, wymagania techniczne byłoby 
nieproporcjonalną barierą dla branży otworowej; wystarczającym zabezpieczeniem będą bowiem: 
(1) odpowiedzialność producenta lub dostawcy wyrobu wobec przedsiębiorcy oraz (2) mechanizmy ujęte 
w art. 172 Pgg, przewidujące możliwość badania przez właściwy organ nadzoru górniczego prawidłowo
ści rozwiązań (np. technicznych) stosowanych lub przewidzianych przez przedsiębiorcę do stosowania, 
a także nakazania przedsiębiorcy przez ten organ sprawdzenia prawidłowości tych rozwiązań; część re
gulacji zamieszczonych w tym zakresie została wprowadzona w przepisach wydanych na podstawie 
art. 120 ust. 1 Pgg (stosownie do jej art. 113 ust. 1 pkt 3), tj. w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakła
dów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. poz. 812), które weszło 
w życie z dniem 8 lipca 2014 r.; zmiana ta przyczyni się do odbiurokratyzowania działalności gospodar
czej; 

2) pominięto, stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, urządzenia transportu linowe
go, kolejki podwieszone, kolejki spągowe oraz ich podzespoły (w poprzedniej wersji projektu określone 
jako urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu do 45°: 
(a) urządzenia transportu linowego, (b) kolejki podwieszone i kolejki spągowe z napędem linowym, 
w tym trasy jezdne tych kolejek, (c) kolejki podwieszone i kolejki spągowe z napędem własnym, w tym 
trasy jezdne tych kolejek, (d) wyodrębnione zespoły elementów: urządzeń transportu linowego, kolejek 
podwieszonych i kolejek spągowych) — gdyż wobec faktu ciągłych zmian w zakresie ich projektowania 
i produkcji utrzymywanie potrzeby ich dopuszczania w oparciu o podstawowe, ogólne, przyjmowane za 
utrwalony standard, wymagania techniczne byłoby nieproporcjonalną barierą dla branży podziemnej; 
wystarczającym zabezpieczeniem będą bowiem: (1) odpowiedzialność producenta lub dostawcy wyrobu 
wobec przedsiębiorcy, (2) utrzymanie w przepisach przewidzianych do wydania na podstawie art. 120 
ust. 1 Pgg obowiązku uzyskania zezwolenia właściwego organu nadzoru górniczego na oddanie do ruchu 
jednego z elementów grupy podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń podziemnego zakładu górni
czego: urządzeń i układów przewozu ludzi w wyrobiskach poziomych oraz pochyłych o nachyleniu do 
45°, a także (3) mechanizmy ujęte w art. 172 Pgg, przewidujące możliwość badania przez właściwy or
gan nadzoru górniczego prawidłowości rozwiązań (np. technicznych) stosowanych lub przewidzianych 
przez przedsiębiorcę do stosowania, a także nakazania przedsiębiorcy przez ten organ sprawdzenia pra
widłowości tych rozwiązań; część regulacji zamieszczonych w tym zakresie w poprzedniej wersji projek
tu została wprowadzona w przepisach przewidzianych do wydania na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg (sto
sownie do jej art. 113 ust. 1 pkt 3), tj. w projekcie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie pro
wadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (znajdującym się na etapie poprzedzającym notyfi
kację); zmiana ta przyczyni się do odbiurokratyzowania działalności gospodarczej; 

3) pominięto, stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, zintegrowane systemy stero
wania kompleksów wydobywczych i przodkowych — gdyż wobec faktu ciągłych zmian w zakresie ich 
projektowania i produkcji oraz faktu zasadniczej ich indywidualizacji w odniesieniu do poszczególnych 
podziemnych zakładów górniczych utrzymywanie potrzeby ich dopuszczania w oparciu o podstawowe, 
ogólne, przyjmowane za utrwalony standard (w tym liczne dokumenty normalizacyjne), wymagania 
techniczne byłoby nieproporcjonalną barierą dla branży podziemnej; wystarczającym zabezpieczeniem 
będą bowiem: (1) odpowiedzialność producenta lub dostawcy wyrobu wobec przedsiębiorcy 
oraz (2) mechanizmy ujęte w art. 172 Pgg, przewidujące możliwość badania przez właściwy organ nad
zoru górniczego prawidłowości rozwiązań (np. technicznych) stosowanych lub przewidzianych przez 
przedsiębiorcę do stosowania, a także nakazania przedsiębiorcy przez ten organ sprawdzenia prawidło
wości tych rozwiązań; szczegółowe regulacje zamieszczone w tym zakresie w poprzedniej wersji projek
tu nie zostały wprowadzone w przepisach przewidzianych do wydania na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg, 
tj . w projekcie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakła
dów górniczych; rozwiązanie te uznano za nadregulację; 

4) „wyodrębniono", stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, urządzenia transporto
we, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu większym niż 45°; urządzenia te, sto
sowane coraz powszechniej w tych wyrobiskach, nie mieszczą się bowiem w pojęciu „górniczy wyciąg 
szybowy"; 
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5) „wyodrębniono" (uwzględniając wyniki konsultacji społecznych) aparat rejestrujący w ramach elemen
tów górniczych wyciągów szybowych i uznano ten wyrób za odrębny, niezależny element tych wycią
gów, a nie, jak obecnie, za element maszyny wyciągowej (obecnie podlegający dopuszczeniu w ramach 
kategorii wyodrębnionych zespołów elementów maszyny wyciągowej); aparat ten stanowi urządzenie re
jestrujące parametry oraz warunki ruchu zarówno maszyny wyciągowej, urządzenia sygnalizacji szybo
wej, jak i innych elementów górniczego wyciągu szybowego; odczyt zarejestrowanych danych umożli
wia śledzenie „historii" pracy górniczego wyciągu szybowego, w tym ujawnienie zaistniałych w prze
szłości nieprawidłowości, udokumentowanie ich oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za ich wystąpie
nie, a także ustalenie przebiegu zdarzeń i przebiegu nietypowego zachowania wyciągu szybowego; prze
słanki te uzasadniają wydawanie w tym zakresie odrębnych decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do 
stosowania w zakładach górniczych; 

6) w przypadku: elementów górniczych wyciągów szybowych (np. maszyn wyciągowych lub naczyń wy
ciągowych) oraz, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, urządzeń transporto
wych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu większym niż 45°, przyjęto, że ce
lowe jest jednoznaczne wskazanie, iż dopuszczeniu podlegają również wyodrębnione zespoły elementów 
tych wyrobów; 

7) zastąpiono (w uzasadnionych przypadkach) pojęcie „aparatura łączeniowa" (na napięcie znamionowe 
większe niż 1 kV prądu przemiennego lub większe niż 1,5 kV prądu stałego) pojęciem „kable i przewo
dy" (na takie napięcie); 

8) dokonano „rozbicia" dotychczasowej kategorii „systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania" na, 
precyzyjnie określone: (a) systemy ogólnozakładowej łączności telefonicznej, (b) systemy alarmowania, 
(c) systemy gazometryczne, (d) systemy lokalizacji załogi, (e) systemy monitorowania zagrożenia tąpa
niami; 

9) przebudowano wymagania dotyczące taśm przenośnikowych, w związku m.in. z analizą doświadczeń 
jednostek dokonujących badania i oceny tych wyrobów, a także w dostosowaniu do Polskich Norm 
i norm europejskich dla tych wyrobów. 

Ponadto uporządkowano katalog znaków dopuszczenia, przyjmując jednoznacznie, że wyroby elektrycz
ne (maszyny i urządzenia elektryczne, kable oraz przewody — na napięcie znamionowe większe niż 1 kV 
prądu przemiennego lub większe niż 1,5 kV prądu stałego) budowy przeciwwybuchowej są oznaczane zna
kiem GX. Przyjęto także w sposób jednoznaczny, że numery dopuszczenia określa się odrębnie w danym 
roku kalendarzowym w ramach każdego z oznaczeń literowych dopuszczenia. 

Zmiany w załączniku do rozporządzenia są m.in. konsekwencją zmian w zakresie terminologii zastoso
wanej w wykazie wyrobów dopuszczanych, zrealizowania zamierzenia dotyczącego uporządkowania 
oraz doprecyzowania szeregu wymagań technicznych, uporządkowania redakcji poszczególnych wymagań 
technicznych (w których m.in. zrezygnowano ze stosowania formuł „powinien" czy „musi", na rzecz zdań 
oznajmujących), eliminacji oczywistych omyłek w treści dotychczasowego rozporządzenia, a także 
uwzględnienia postępu technicznego w dziedzinie wyrobów górniczych, jaki nastąpił od 2004 r., oraz elimi
nacji nieuzasadnionych wymagań technicznych. Przykładowo w: 

1) pkt 1.1.2.3.1 ppkt 3 w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych małych — wprowadzono zmianę 
wynikającą z oczywistej omyłki (obecna regulacja przywołuje w tym miejscu górnicze wyciągi szybowe 
pomocnicze); 

2) pkt 1.1.2.3.10 — pominięto zdanie drugie (pozostawiając jedynie wymóg, zgodnie z którym, jeżeli na
czynie wyciągowe znajduje się w swym najniższym dolnym położeniu, to liczba nieczynnych zwojów 
liny nośnej na bębnie nawojowym wynosi nie mniej niż 2 i jednocześnie nie mniej niż liczba uwzględ
niająca współczynnik wyznaczony na podstawie pkt 1.1.2.3.9), gdyż sam zacisk stożkowy lub poprawnie 
zalany koniec liny w stożku przenosi nawet siłę zrywającą linę; 

3) pkt 1.2.3.4 — dodano określenie „lub krążniki", umożliwiające zabudowę na naczyniu wyciągowym 
krążników w miejsce blach ślizgowych w przypadku stosowania w górniczym wyciągu szybowym lin 
odbojowych; 
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4) pkt 1.3.7 ppkt 3 w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych małych lub pomocniczych — 
wprowadzono zmianę wynikającą z oczywistej omyłki (obecnie w odpowiedniku tego przepisu nie wy
mienia się górniczych wyciągów szybowych małych); 

5) pkt 2.3.10 uwzględniono, oprócz obwodów SELV lub PELV, również obwody iskrobezpieczne, ponie
waż już w aktualnym stanie prawnym są ustalane miejsca w zakładach górniczych, w których obwody 
sterownicze powinny być obwodami iskrobezpiecznymi; ponadto utrzymanie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymaga stosowania obwodów iskrobezpiecz
nych, gdyż obwody SELV lub PELV nie zawsze są w stanie zapewnić akceptowalny poziom bezpie
czeństwa; 

6) pkt 2.4.2 — proponowana formuła: „...w przestrzeniach zagrożonych wybuchem" usuwa nieścisłe sfor
mułowanie: „...w atmosferze niebezpiecznej pod względem wybuchowym" (aktualnie pkt 3.4.10), bez 
zmiany istoty przepisu, dotyczącego dostosowania budowy wyrobu do rodzaju i natężenia zagrożenia, 
w których wyrób ten ma zostać zastosowany; 

7) pkt 3.1.1 ppkt 4, pkt 3.2.1 ppkt 4 lit. b oraz pkt 3.2.5 — wprowadzono zmiany dotyczące zabezpieczeń 
przed elektrycznością statyczną sprzętu strzałowego; unikanie zagrożeń związanych z elektrycznością 
statyczną dla sprzętu strzałowego ma na celu wyeliminowanie stosowania wyrobów niemetalowych wy
konanych z materiałów o właściwościach nieprzewodzących (o rezystancji powierzchniowej większej 
niż 109 Q), które w warunkach użytkowania mogą gromadzić na swej powierzchni niebezpieczne nad
miarowe ładunki elektrostatyczne; w celu wyeliminowania zagrożeń spowodowanych gromadzeniem na 
wyrobach niemetalowych niebezpiecznych nadmiarowych ładunków elektrostatycznych wchodzących 
w skład wyposażenia sprzętu strzałowego, wyroby te powinny być wykonane z materiałów o potwier
dzonych właściwościach elektrostatycznych. 

W art. 214 ust. 2 Pgg przyjęto, że pozostają w mocy, w zakresie i przez czas w nich określony, decyzje 
o dopuszczeniu wyrobów do stosowania w zakładach górniczych, wydane na podstawie dotychczasowych 
przepisów (tj. przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2012 r.). Natomiast w związku z ogromną 
liczbą wyrobów dopuszczonych na podstawie obowiązującego rozporządzenia oraz licznym zakresem postę
powań w sprawie wydania dopuszczenia, które będą toczyły się w dniu wejścia w życie nowego rozporzą
dzenia, w projekcie wprowadzono kilka przepisów przejściowych, które rozstrzygają wszystkie zagadnienia 
intertemporalne. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2016 r., co będzie po
nadto spójne (ze względu na merytoryczne powiązania przepisów projektowanych rozporządzeń) z prawdo
podobną datą wejścia w życie projektowanych przepisów określających szczegółowe wymagania dotyczące 
prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, które zostaną wydane przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg. Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów 
określających warunki wykonywania działalności gospodarczej. Nie stosuje się zatem do niego zalecenia 
Rady Ministrów, wyrażonego w § 1 ust. 1 uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie 
zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M. P. poz. 205). 

Informacja o udostępnieniu projektu i o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem: 

Projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 
Środowiska, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stano
wienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), w celu umożliwienia zgłoszenia, w trybie art. 7 tej 
ustawy, zainteresowania pracami nad przedmiotowym projektem rozporządzenia. Zgłoszenie takie zostało 
wniesione przez Zakłady Produkcyjno-Handlowe (ZPH) „STALPOL" sp. z o.o. w zakresie m.in. przepisów 
przejściowych oraz brzmienia pkt 3.1.2.27 i 3.1.3.14 (w nowej wersji projektu pominięto blok regulacji za
wierający te przepisy) w załączniku do rozporządzenia. Szczegółowe informacje w tym zakresie zamiesz
czono w zestawieniu uwag do projektu skierowanego do konsultacji społecznych w 2011 r. Projekt został 
także udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legi
slacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, stosownie do § 1 la obowiązującej przed dniem 1 stycznia 
2014 r. uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów 
(M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), a także na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego. 
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Zgodność projektu z prawem Unii Europejskiej: 

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej jest zamieszczona w odrębnym doku
mencie. 

Ocena, czy projekt aktu podlega notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania 
krajowego systemu norm i aktów prawnych: 

Ze względu na swoją treść, projekt podlega notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Ocena skutków regulacji projektowanego aktu normatywnego stanowi odrębną część uzasadnienia 
projektu. 
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OCENA SKUTKÓW R E G U L A C J I 

(opracowana na podstawie § 10 ust. 6 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regu
lamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), w związku z § 170 uchwały nr 190 
Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979)) 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowany akt normatywny 

Przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia będą oddziaływać w szczególności na: 

1) podmioty uprawnione do składania wniosku o wydanie decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do sto
sowania w zakładach górniczych, wymienione w art. 113 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Pra
wo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i . . . ) , zwanej dalej „Pgg", tj. producentów, 
ich upoważnionych przedstawicieli, w rozumieniu art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o syste
mie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, z późn. zm.), dystrybutorów oraz importerów wyrobu, 
dostawców wyrobów finalnych, a także przedsiębiorców oraz inne podmioty, które nabyły lub wykonały 
wyrób jednostkowo (w przypadku przedsiębiorcy — z zamiarem stosowania go we własnym zakładzie 
górniczym); 

2) podmioty, które będą stosowały wyroby wymienione w rozporządzeniu, tj. przedsiębiorców w rozumie
niu art. 6 ust. 1 pkt 9 Pgg oraz podmioty prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg, w szcze
gólności prowadzące roboty w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych, w ce
lach innych niż określone Pgg, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych; 

3) jednostki, które będą dokonywały badań wyrobu, w oparciu o wymagania techniczne, oraz akredytowane 
jednostki certyfikujące wyroby, w których będą dokonywane te badania; 

4) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, wydającego decyzje w sprawie dopuszczenia wyrobu do stoso
wania w zakładach górniczych. 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt został rozesłany w 2011 r. do: 

1) reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozu
mieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wo
jewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), które utrzymały 
swój status na podstawie art. 86 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), tj. do: 

a) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" — w tym do Komisji Krajowej, 
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz Sekcji Krajowej Geologiczno-Wiertniczej, 

b) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w tym do zrzeszonych w tym podmiocie 
górniczych struktur związkowych: Związku Zawodowego Górników w Polsce, Związku Zawodowego 
Ratowników Górniczych w Polsce, Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, 
Związku Zawodowego Pracowników Dołowych, Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych 
Kopalń w Polsce, Porozumienia Związków Zawodowych Górnictwa, Związku Zawodowego Pracow
ników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka", Związku Zawodowego Jed
ności Górniczej, Związku Zawodowego Pracowników Technicznych i Administracji „Dozór" KGHM 
Polska Miedź S.A., Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego, Ogólnopolskie
go Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 

c) Forum Związków Zawodowych, w tym do zrzeszonej w tym podmiocie górniczej struktury związko
wej: Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA", 

d) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan", 
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f) Business Centrę Club — Związku Pracodawców, 

g) Związku Rzemiosła Polskiego; 

2) Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80"; 

3) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80"; 

4) Związku Zawodowego „Kontra"; 

5) Marszałków Województw; 

6) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce; 

7) Związku Gmin Zagłębia Miedziowego; 

8) Forum Przemysłu Wydobywczego; 

9) Porozumienia Pracodawców Przemysłu Wydobywczego (Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Ka
miennego); 

10) Związku Pracodawców Polska Miedź; 

11) Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego; 

12) Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego; 

13) Polskiego Związku Producentów Kruszyw; 

14) Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych; 

15) Stowarzyszenia Producentów Cementu; 

16) Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego; 

17) Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wydobywających Kopaliny Pospolite; 

18) Stowarzyszenia Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych; 

19) Krajowego Związku Pracodawców Branży Geologicznej; 

20) Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w tym jednostek upoważnionych (do 
31 grudnia 2011 r. lub w przypadkach określonych w art. 222 Pgg) do przeprowadzania badań i oceny 
wyrobów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, 
z 2005 r. Nr 80, poz. 695 oraz z 2007 r. Nr 249, poz. 1853): 

a) Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki — Katedry Telekomunikacji, 

b) Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii: 

— Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych, 

— Katedry Górnictwa Podziemnego, 

c) Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki: 

— Katedry Automatyzacji Procesów, 

— Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, 

— Katedry Transportu Linowego, 

— Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, 

d) Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu — Laboratorium Badań Atestacyjnych Urządzeń Wiertniczych 
i Eksploatacyjnych; 

21) Politechniki Śląskiej, w tym jednostek upoważnionych (do 31 grudnia 2011 r. lub w przypadkach okre
ślonych w art. 222 Pgg) do przeprowadzania badań i oceny wyrobów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stoso
wania w zakładach górniczych: 

a) Instytutu Mechanizacji Górnictwa na Wydziale Górnictwa i Geologii, 

strona 71 z 82 



b) Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa na Wydziale Górnictwa i Geologii; 

22) Politechniki Wrocławskiej, w tym jednostek upoważnionych (do 31 grudnia 2011 r. lub w przypadkach 
określonych w art. 222 Pgg) do przeprowadzania badań i oceny wyrobów, zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do 
stosowania w zakładach górniczych: 

a) Wydziału Elektrycznego — Instytutu Energoelektryki, 

b) Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii — Instytutu Górnictwa — Laboratorium Transportu 
Taśmowego, 

c) Wydziału Mechanicznego — Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn; 

23) Uniwersytetu Śląskiego — Wydziału Nauk o Ziemi; 

24) Głównego Instytutu Górnictwa; 

25) Polskiej Akademii Nauk: 

a) Instytutu Geofizyki, 

b) Instytutu Mechaniki Górotworu; 

26) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy — Państwowego Instytutu Badawczego; 

27) Państwowego Instytutu Geologicznego — Państwowego Instytutu Badawczego; 

28) Instytutu Nafty i Gazu; 

29) Instytutu Techniki Górniczej KOMAG; 

30) Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG; 

31) „Poltegor-Instytut" Instytutu Górnictwa Odkrywkowego; 

32) Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; 

33) podmiotów zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego 
oraz innych jednostek ratownictwa górniczego: 

a) Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, 

b) Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie, 

c) Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego w Krakowie (Oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa S.A.), 

d) istniejącej wówczas Jednostki Ratownictwa Górniczego sp. z o.o. w Tarnobrzegu; 

34) niewymienionych w pkt 20, 21, 22, 24, 25 lit. b, 26, 28, 29, 30 oraz 33 lit. a upoważnionych (do 31 grud
nia 2011 r. lub w przypadkach określonych w art. 222 Pgg) do przeprowadzania badań i oceny wyrobów, 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych: 

a) Biura Badawczego do spraw Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 

b) Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., 

c) INOYA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o., 

d) Jednostki Opiniującej, Atestującej i Certyfikującej Wyroby TEST sp. z o.o., 

e) KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, 

f) Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji „OBAC" sp. z o.o.; 

35) Krajowej Izby Gospodarczej; 

36) Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej; 

37) Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa; 
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38) Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownicze
go; 

39) Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP; 

40) Stowarzyszenia Geodetów Polskich; 

41) Polskiego Towarzystwa Geologicznego; 

42) Naczelnej Organizacji Technicznej; 

43) Bractwa Gwarków Związku Górnośląskiego; 

44) Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój"; 

45) Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. 

Ze względu na swój przedmiot regulacji, projekt nie został wówczas skierowany do Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Następujące podmioty (wśród nich są również te, które otrzymały projekt „pośrednio", od adresatów pi
sma skierowanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego) zajęły stanowisko zawierające propozycje 
zmian niektórych przepisów projektu rozporządzenia, a także wątpliwości oraz pytania dotyczące tego pro
jektu: 

1) Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego; 

2) Związek Pracodawców Polska Miedź; 

3) Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego; 

4) Główny Instytut Górnictwa; 

5) Instytut Techniki Górniczej KOMAG; 

6) Instytut Technik Innowacyjnych EMAG; 

7) Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o.; 

8) INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o.; 

9) KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe; 

10) Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji „OBAC" sp. z o.o.; 

11) Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; 

12) Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM S.A.; 

13) SEMPERTRANS Bełchatów sp. z o.o.; 

14) COBRA EUROPĘ sp. z o.o. 

W całości lub częściowo uwzględniono propozycje zgłoszone przez wymienione podmioty, dotyczące: 

1) wprowadzenia odpowiednich przepisów przejściowych; 

2) wydłużenia vacatio legis (przyjęto datę 1 lipca 2013 r., a ostatecznie 1 lipca 2016 r.); 

3) zakresu powoływania norm (rezygnacja z formuły: „w ich aktualnych brzmieniu"); 

4) zastąpienia, z wyjątkiem podawania wartości w jednostkach miary oraz wartości współczynników bez
pieczeństwa, oznaczeń cyfrowych na rzecz określania liczb wyrazami; 

5) „wyodrębnienia" aparatów rejestrujących wśród katalogu wyrobów dopuszczanych dodatkowych ele
mentów górniczych wyciągów szybowych (obecnie funkcjonują one w ramach podlegającej dopuszcze
niu kategorii wyodrębnionych zespołów elementów górniczych wyciągów szybowych podlegających 
dopuszczeniu); 
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6) przywrócenia dotychczasowego pojęcia „taśmy przenośnikowe" zamiast użytego w poprzedniej wersji 
projektu pojęcia „taśmy transporterowe", a także zasadniczej przebudowy wymagań technicznych dla 
tych wyrobów, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, w dostosowaniu do ak
tualnych Polskich Norm oraz norm europejskich; 

7) uwzględnienia w projektowanych wymaganiach technicznych postępu technicznego, w tym wyelimino
wania szeregu nieuzasadnionych w świetle istniejącego postępu technicznego wymagań technicznych; 

8) doprecyzowania szeregu wymagań technicznych, w tym zapewnienia wewnętrznej spójności meryto
rycznej projektowanego aktu; 

9) zastąpienia pojęć: „maszyna napędowa" lub „urządzenie napędowe" pojęciem „napęd linowy", pojęć: 
„zestaw transportowy" lub „zespół transportowy" pojęciem „zestaw środków transportowych" oraz poję
cia „kolejka podwieszona linowa i kolejka spągowa linowa" pojęciem „kolejka podwieszona i kolejka 
spągowa z napędem linowym" (w nowej wersji projektu zrezygnowano jednak z tego bloku przepisów). 

Uwzględnione propozycje miały wpływ na istotną modyfikację m.in. części normatywnej projektu. 

Nie uwzględniono natomiast propozycji dotyczących: 

1) umieszczenia w projekcie przepisów określających „procedury organu wydającego decyzję o dopuszcze
niu wyrobu do stosowania w przypadku, gdy dla wymagania dla wyrobu — wynikające z systemu oceny 
zgodności — ulegną zmianie w porównaniu do stanu, kiedy wyrób uzyskał dopuszczenie" — gdyż wnio
skowane regulacje, ze względu na ramy upoważnienia ustawowego, nie mogły zostać zamieszczone 
w projektowanym rozporządzeniu, a wystarczająca jest przy tym regulacja zamieszczona w art. 113 
ust. 14 Pgg, przewidująca, łącznie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, mechanizm 
dostosowania stanu prawnego ukształtowanego decyzją w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania 
w zakładach górniczych do m.in. sytuacji faktycznej lub prawnej (np. zmiany wymagań zasadniczych), 
powodującej, że wyrób nie spełnia wymagań technicznych; przepis ten bowiem przewiduje możliwość 
uchylenia lub zmiany dopuszczenia, jeżeli zachodzą przesłanki merytoryczne zamieszczone w tym prze
pisie, związane z poziomem bezpieczeństwa wyrobu; 

2) wprowadzenia kotwi górniczych do katalogu wyrobów dopuszczanych — gdyż nieuzasadnione jest 
wprowadzenie obowiązku dopuszczania kotwi górniczych do stosowania w zakładach górniczych wobec 
niewprowadzenia obowiązku dopuszczania obudów indywidualnych wyrobisk górniczych; wystarczają
ce będzie ujęcie wymagań technicznych dla tych wyrobów w przepisach wydanych przez ministra wła
ściwego do spraw gospodarki na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg (szczegółowe wymagania dotyczące pro
wadzenia ruchu zakładów górniczych), stosownie do art. 113 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (tzw. trzecia grupa 
wyrobów); 

3) wprowadzenia wymagań technicznych dla gazometrycznych przyrządów przenośnych — gdyż konse
kwencją tego byłoby wprowadzenie tych wyrobów w katalogu wyrobów dopuszczanych, co jest nieu
prawnione, bowiem przenośne przyrządy gazometryczne podlegają ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny zgodności, przywołanej w art. 113 ust. 1 pkt 1 Pgg; 

4) wprowadzenia elektrycznego sprzętu strzałowego oraz urządzeń i systemów służących do odczytu i reje
stracji kodów umieszczonych na środkach strzałowych w składach materiałów wybuchowych lub maga
zynach materiałów wybuchowych w katalogu wyrobów dopuszczanych — gdyż nieuzasadnione jest 
wprowadzenie obowiązku dopuszczania elektrycznego sprzętu strzałowego; wystarczające będzie ujęcie 
wymagań technicznych dla tych wyrobów w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki na podstawie art. 120 ust. 2 Pgg (szczegółowe wymagania dotyczące przechowywania i uży
wania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego), stosownie do art. 113 
ust. 1 pkt 3 Pgg (tzw. trzecia grupa wyrobów); propozycja ta ponadto zmierzałaby także do nałożenia 
odpowiedzialności na Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i zwiększyłaby koszty funkcjonowania 
przedsiębiorców; 

5) pominięcia w katalogu wyrobów dopuszczanych oraz w katalogu wymagań technicznych wyrobów 
w wykonaniu przeciwwybuchowym (z wyjątkiem kabli i przewodów na napięcie znamionowe większe 
niż 1 kV prądu przemiennego lub większe niż 1,5 kV prądu stałego), z uwagi na uwarunkowania ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz przepisów wdrażających dyrektywę 94/9/WE 
(ATEX) — gdyż w związku z występowaniem skojarzonych zagrożeń w wyrobiskach podziemnych za-
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kładów górniczych zasadnym jest określenie szczegółowych wymagań (wymagania techniczne) dla wy
robów, które mogą stwarzać zagrożenie albo służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska, biorąc pod uwagę rodzaje wyrobów oraz stopień stwarzanych przez nie zagrożeń; dla ma
szyn i urządzeń elektrycznych oraz kabli i przewodów na napięcie większe niż 1 kV prądu przemiennego 
lub większe niż 1,5 kV prądu stałego brak jest odpowiedniej dyrektywy określającej zasadnicze wyma
gania; 

6) określania udźwigu (nośności) naczynia w Mg, a nie w kN — gdyż masa lin jest również podawana od
powiednio w kg/m, a nie w kN/m, a w projektowanym rozporządzeniu zagadnienie to nie ma odzwier
ciedlenia w wymaganiach technicznych (proponowana jednostka miary powinna być stosowana w in
nych rozporządzeniach wydawanych na podstawie Pgg); 

7) określenia, które wyodrębnione zespoły elementów zastosowanych do budowy kolejek podwieszonych 
i kolejek spągowych należy znakować — gdyż produkowane (dopuszczane) wyodrębnione zespoły ele
mentów nie powinny stanowić listy zamkniętej; przepis dotyczący znakowania, podobnie jak całość tego 
bloku przepisów, został ostatecznie usunięty z nowej wersji projektu; 

8) wprowadzenia w wymaganiach technicznych przepisu dotyczącego wyposażenia napędów własnych ko
lejek podwieszonych i kolejek spągowych w czujnik metanometryczny — gdyż wymagania techniczne 
określone w tej części projektu dotyczą konieczności wyposażania napędów własnych w system pozwa
lający na gromadzenie i przetwarzanie odpowiednich danych, w tym pochodzących z czujnika metano
metrycznego; system ten musi mieć możliwość współpracy m.in. z czujnikiem metanometrycznym, 
a konieczność stosowania tego systemu oraz „innych" systemów będzie wynikała z odrębnych przepisów 
(tj. przepisów wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg); w zależności od zastosowanych rozwiązań 
technicznych „napędu własnego", konieczne będzie wyposażenie go w odpowiednie czujniki, które będą 
kontrolowały jego parametry mające wpływ na bezpieczeństwo ludzi oraz zakładu górniczego; dodatko
wo system musi mieć możliwość przyłączenia czujnika metanometrycznego; w nowej wersji projektu 
zrezygnowano jednak w całości z tego bloku przepisów; 

9) rezygnacji z zaliczenia wozów do transportu materiałów długich do wozów specjalnych — gdyż ze 
względu na stosowanie wielu rozwiązań technicznych w tych wozach oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych, koniecznym jest 
przeprowadzenie badań w laboratorium, na podstawie których zostanie stwierdzone, że wyrób spełnia 
wymagania techniczne; 

10) określenia wymagań odnośnie metodyki badania niektórych wyrobów — gdyż propozycja wykracza 
poza delegację ustawową (nie jest to wymaganie techniczne, ale ewentualna sugestia dla jednostki doko
nującej badań wyrobu, która powinna określić tę metodykę); 

11) rezygnacji z określania wymagań technicznych dla aparatów rejestrujących, w które są wyposażone, 
stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, urządzenia transportowe, których środki 
transportu poruszają się po torze o nachyleniu większym niż 45° — gdyż aparat rejestrujący to urządze
nie rejestrujące parametry oraz warunki ruchu urządzenia transportowego; odczyt zarejestrowanych da
nych umożliwia śledzenie „historii" jego pracy, w tym ujawnienie zaistniałych w przeszłości nieprawi
dłowości, udokumentowanie ich oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za ich wystąpienie, a także usta
lenie przebiegu zdarzeń i przebiegu nienormalnego zachowania urządzenia transportowego; 

12) oznaczenia niektórych urządzeń wchodzących w skład systemów: ogólnozakładowej łączności telefo
nicznej, alarmowania, gazometrycznego, lokalizacji załogi, monitorowania zagrożenia tąpaniami, kate
gorią M1 — gdyż proponowane zastąpienie spowodowałoby niemożność stosowania urządzeń starszych 
typów; 

13) wskazania kryterium wymagania odnośnie bezpieczeństwa funkcjonalnego (poziom SIL) dla zintegro
wanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych lub przodkowych — gdyż bezpieczeństwo 
funkcjonalne (poziom SIL) regulują odpowiednie normy; w nowej wersji projektu zrezygnowano jednak 
w całości z tego bloku przepisów; 

14) określenia szczegółowych wymagań technicznych dotyczących konstrukcji wozów i pojazdów do prze
wożenia lub przechowywania środków strzałowych (rodzaj napędu, prowadzenie instalacji paliwowej 
i elektrycznej, zabezpieczenie układu wydechowego itp.), odprowadzania ładunków elektrostatycznych 
w przypadku tych wozów i pojazdów oraz wymagań technicznych dla wózków transportujących materia-
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ły wybuchowe w obrębie składu materiałów wybuchowych — gdyż wymagania techniczne określone 
w projekcie uznano za wystarczające i dotyczące również wspomnianych wózków; 

15) wprowadzenia dodatkowych nieuzasadnionych wymagań technicznych; 

16) wprowadzenia modyfikacji niektórych, sprawdzonych w praktyce i niewymagających zmiany, wymagań 
technicznych. 

Szczegółowe zestawienie opinii do projektu rozporządzenia, przekazanych przez podmioty biorące 
udział w konsultacjach społecznych, zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, w Biuletynie In
formacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz na stronie internetowej Wyższego 
Urzędu Górniczego. 

Wobec faktu dokonania redukcji katalogu wyrobów objętych projektowanym rozporządzeniem (pomi
nięto: (1) głowice eksploatacyjne (wydobywcze) z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmor
skich, stosowane w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi; (2) stosowane 
w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych: urządzenia transportu linowego, kolejki podwieszone, 
kolejki spągowe oraz ich podzespoły (w poprzedniej wersji projektu określone jako urządzenia transportowe, 
których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu do 45°: (a) urządzenia transportu linowego, 
(b) kolejki podwieszone i kolejki spągowe z napędem linowym, w tym trasy jezdne tych kolejek, (c) kolejki 
podwieszone i kolejki spągowe z napędem własnym, w tym trasy jezdne tych kolejek, (d) wyodrębnione 
zespoły elementów: urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych i kolejek spągowych); (3) stoso
wane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych: zintegrowane systemy sterowania kompleksów 
wydobywczych i przodkowych), jego nowa wersja została w 2012 r. rozesłana ponownie do wskazanych 
partnerów społecznych, a ponadto do Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego — 
Związku Pracodawców oraz, z przyczyn określonych w pkt 3 OSR, do Prezydenta Miasta Katowice. 

Następujące podmioty zajęły stanowisko wobec kolejnej wersji projektu: 

1) Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; 

2) Centralny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy; 

3) Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido"; 

4) Kopalnia Soli „Wieliczka" S.A.; 

5) Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia" w likwidacji; 

6) Instytut Techniki Górniczej KOMAG; 

7) Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego; 

8) Politechnika Śląska. 

W całości lub częściowo uwzględniono propozycje zgłoszone przez wymienione podmioty, dotyczące: 

1) uwzględnienia specyfiki działalności podmiotów prowadzących ruch turystyczny w zlikwidowanych wy
robiskach górniczych, t j . podmiotów prowadzących roboty w wyrobiskach zlikwidowanych podziem
nych zakładów górniczych, wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, w celach turystycznych; wspomnianą specyfi
kę uwzględnia wyodrębnienie wymagań technicznych dla, stosowanych w wyrobiskach podziemnych 
zakładów górniczych, urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o na
chyleniu większym niż 45°, oraz wyodrębnionych zespołów elementów tych urządzeń transportowych 
(§ 2 pkt 2 lit. a projektu oraz pkt 2.1—2.1.31.3 w załączniku do projektu), a także ujęcie 
(w pkt 2.2.1.6.1 w załączniku do projektu) wymagania technicznego przewidującego, że wozy do prze
wozu osób stosowane w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Pgg, mogą zostać wyposażone odmiennie od wymagań określonych 
w pkt 2.2.1.6, jeżeli wyposażenie to spełnia wymagania w stopniu odpowiadającym tym wymaganiom; 
projektowane rozporządzenie nie określa wymagań technicznych dla wyrobów niepodlegających do
puszczeniu; ponadto podkreślenia wymaga, że 1 stycznia 2015 r., w związku z wejściem w życie ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw 
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(Dz. U. poz. 1133), uchylającej ust. 2 w art. 2 Pgg, zrezygnowano z enumeratywnego określenia tych za
kładów górniczych w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw środowiska, 
obejmując przepisami Pgg wszystkie takie roboty; 

2) zwiększenia spójności między katalogiem wyrobów, ujętym w § 2 projektu, a układem załącznika do 
projektu; w tym celu m.in.: 

a) wprowadzono podział naczyń wyciągowych na „podgrupy" (co m.in. miało na celu wskazanie zakresu 
przedmiotowego pojęcia „naczynia wyciągowe", dotychczas nietrafnie regulowanego dopiero w jed
nym z załączników do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów), 

b) w katalogu wyrobów, w części dotyczącej wciągarek wolnobieżnych, wyodrębniono dwa tiret, obejmu
jące: wciągarki wolnobieżne bębnowe oraz windy frykcyjne; wymagania techniczne dla tych wyrobów 
określono bowiem w pkt 1.6—1.6.2.14 w załączniku do projektu, jednoznacznie dzieląc materię na 
wymagania dla: (I) wciągarek wolnobieżnych bębnowych (pkt 1.6.1—1.6.1.10) oraz (II) wind frykcyj
nych (pkt 1.6.2—1.6.2.14); 

3) rezygnacji z używania w znaczącej liczbie wymagań technicznych wyrażenia: „posiada" (ostatecznie za
stąpiono je wyrażeniem: Jest wyposażony w"); 

4) rezygnacji z ujmowania w niektórych wymaganiach technicznych powołania wymagań dotyczących 
kompatybilności elektromagnetycznej, t j . wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z późn. zm.), wdrażającej dy
rektywę 2004/108/WE (EMC), oraz wymagań mających zastosowanie dla urządzeń i systemów ochron
nych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (w przypadku przeznaczenia 
konkretnych wyrobów do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem), t j . wymagań określonych 
w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203), wdrażającego dyrektywę 94/9/WE (ATEX); 

5) doprecyzowania albo (przez zastosowanie bardziej uniwersalnych pojęć technicznych) uelastycznienia 
niektórych wymagań technicznych lub dostosowania projektu do aktualnie stosowanych rozwiązań tech
nicznych. 

Uwzględnione propozycje miały wpływ na przeredagowanie projektu. 

Nie uwzględniono natomiast propozycji dotyczących: 

1) pominięcia w katalogu wyrobów dopuszczanych oraz w katalogu wymagań technicznych wyrobów 
w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz rezygnacji ze znaku dopuszczenia GX, obejmującego wyroby 
w wykonaniu przeciwwybuchowym (argumentując tę propozycję, wskazano, że dyrektywa 94/9/WE 
(ATEX) nie wprowadza ograniczenia stosowania dyrektywy ze względu na konstrukcję czy parametry 
techniczne urządzeń przeciwwybuchowych, dyrektywą tą objęte są wszystkie urządzenia przeciwwybu
chowe bez względu np. na napięcie zasilania, a w konsekwencji projekt rozporządzenia może wprowa
dzać w błąd producentów urządzeń przeciwwybuchowych dla górnictwa) — z uwagi na uwarunkowania 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz przepisów wdrażających dyrektywę 
94/9/WE (ATEX); w tym zakresie kierowano się treścią tej dyrektywy, z której wynika, że nie obejmuje 
ona sprzętu elektrycznego, co potwierdzają również regulacje zamieszczone w § 2—5 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i syste
mów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem; sprzęt elektrycz
ny stosowany w maszynach i urządzeniach elektrycznych na napięcie znamionowe większe niż 1 kV 
prądu przemiennego lub większe niż 1,5 kV prądu stałego nie jest ponadto objęty wymaganiami dyrek
tywy 2006/95/WE (LVD); w związku z powyższym, dodatkowa ocena techniczna oraz „dopuszczenie do 
stosowania" pozwoli ocenić urządzenia budowy przeciwwybuchowej na napięcie znamionowe większe 
niż 1 kV prądu przemiennego lub większe niż 1,5 kV prądu stałego w aspekcie bezpieczeństwa użytko
wania ich wyposażenia, które nie podlegały ocenie zgodności; 

2) zastąpienia pojęcia: „urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachy
leniu większym niż 45°, oraz wyodrębnione zespoły tych urządzeń transportowych" pojęciem: „środki 
transportu ( . . . )" — projektowana regulacja (§ 2 pkt 2 lit. a projektu oraz pkt 2.1—2.1.31.3 w załączniku 
do projektu) dotyczy całego urządzenia transportowego, a nie tylko jego części (środka transportu); 
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3) rezygnacji z ujmowania w wykazie wyrobów urządzeń transportowych, których środki transportu poru
szają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, oraz wyodrębnionych zespołów tych urządzeń transporto
wych (ze względu na fakt, że znajdujące się w projekcie rozporządzenia wymagania techniczne będą ba
rierą dla postępu technicznego urządzeń transportowych) — gdyż projektowane przepisy (§ 2 pkt 2 lit. a 
projektu oraz pkt 2.1—2.1.31.3 w załączniku do projektu) pozwalają na stosowanie w wyrobiskach o na
chyleniu większym niż 45° innych urządzeń poza górniczymi wyciągami szybowymi i nie stanowią ba
riery dla postępu technicznego urządzeń transportowych; obowiązek uregulowania wymagań technicz
nych dla tych wyrobów jest określony w art. 113 ust. 1 pkt 2 i 3 Pgg (pominięcie wymagań w projekto
wanym rozporządzeniu skutkowałoby obowiązkiem uregulowania tych zagadnień w przepisach wyda
nych przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg); 

4) wprowadzenia modyfikacji niektórych, sprawdzonych w praktyce i niewymagających zmiany, wymagań 
technicznych. 

Ponadto, stosownie do art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej 
(Dz. U. Nr 90, poz. 759), nowa wersja projektu została przesłana do uzgodnienia z Komisją Wspólną Rządu 
i Samorządu Terytorialnego, gdyż pośrednio ma ona wpływ na problematykę samorządu terytorialnego 
(w części dotyczącej Miasta Katowice). Projekt został uzgodniony w 2012 r. 

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków budżetu pań
stwa. Należy ponadto wskazać, że finansowanie omawianych zadań i obowiązków Prezesa Wyższego Urzę
du Górniczego jest zagwarantowane w ustawie budżetowej (w części dotyczącej Wyższego Urzędu Górni
czego), w ramach środków związanych z realizacją przepisów Pgg. 

Z wydaniem decyzji o dopuszczeniu wiąże się konieczność uiszczenia przez wnioskodawcę opłaty skar
bowej. Sprawy te reguluje obecnie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 783 i 1358). Zmiana katalogu wyrobów objętych obowiązkiem uzyskania decyzji w sprawie dopuszcze
nia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych, w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego, pocią
gnie za sobą konieczność wprowadzenia stosownych zmian w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej. 

W załączniku do tej ustawy w części I I I w ust. 26 przyjęto aktualnie następujące stawki opłaty skarbowej 
od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, dopuszczających 
wyroby do stosowania w zakładach górniczych": 

1) w przypadku decyzji dotyczących dopuszczenia elementów górniczych wyciągów szybowych: 

a) maszyn wyciągowych, wyciągarek [wciągarek] wolnobieżnych oraz urządzeń sygnalizacji i łączności 
szybowej — 654 zł, 

b) naczyń wyciągowych, kół linowych, zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych 
i odbojowych, zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych lub wyodrębnionych zespołów elementów 
wymienionych w niniejszym punkcie — 221 zł; 

2) w przypadku decyzji dotyczących dopuszczenia głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz z sys
temami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowanych w zakładach górniczych wydo
bywających kopaliny otworami wiertniczymi — 438 zł; 

3) w przypadku decyzji dotyczących dopuszczenia wyrobów stosowanych w wyrobiskach podziemnych 
zakładów górniczych: 

a) wozów do przewozu osób i wozów specjalnych oraz pojazdów z napędem spalinowym do przewozu 
osób lub maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu 
przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego, albo systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmo
wania oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych, a tak
że urządzeń do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych oraz wozów i po
jazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych — 654 zł, 
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b) urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów — 
438 zł, 

c) taśm przenośnikowych — 221 zł. 

Proponowana zmiana, zmniejszając katalog wyrobów, będzie miała wpływ na budżet Miasta Katowice. 
Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, organem podatko
wym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem podatko
wym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od m.in. zezwoleń jest organ podatkowy właści
wy ze względu na siedzibę m.in. organu, który wydał zezwolenie (art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listo
pada 2006 r. o opłacie skarbowej). W związku z tym, że siedzibą Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego — 
wydającego decyzję w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych (art. 113 ust. 2 
Pgg) jest miasto Katowice (poprzez usytuowanie w tym mieście urzędu obsługującego ów organ, tj. Wyż
szego Urzędu Górniczego, co zostało rozstrzygnięte w art. 166 ust. 3 Pgg), wpływy z tytułu opłaty skarbowej 
od decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dopuszczających wyroby do stosowania w zakładach gór
niczych są odprowadzane na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Katowicach. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 
lit. a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 513, z późn. zm.), wpływy z opłaty skarbowej są źródłami dochodów własnych gminy. 

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885, z późn. zm.), przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw oraz akty prawne, których skut
kiem finansowym może być zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów 
publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, jeżeli nie przewidują no
wych zadań tych jednostek, zawierają w uzasadnieniu: 

1) określenie wysokości tych skutków; 

2) wskazanie źródeł ich sfinansowania. 

Stosownie do dokonanych w Wyższym Urzędzie Górniczym, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, szacunkowych obliczeń: 

1) wpływy Urzędu Miasta Katowice z tytułu opłaty skarbowej za wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego decyzje o dopuszczeniu wyrobów do stosowania w zakładach górniczych wynoszą rocznie: 

a) w przypadku głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) z systemami sterowania, z wyłączeniem gło
wic podmorskich, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertni
czymi (opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 438 zł, a za wydanie decyzji zmieniającej — 
219 zł): ok. 7 000 zł, 

b) w przypadku urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich pod
zespołów, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych (opłata skarbowa za wyda
nie decyzji wynosi 438 zł, a za wydanie decyzji zmieniającej — 219 zł): ok. 30 000 zł, 

c) zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych, stosowanych 
w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych (opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 
654 zł, a za wydanie decyzji zmieniającej — 327 zł): ok. 60 000 zł; 

2) przewiduje się, iż od dnia 1 lipca 2016 r. — biorąc za podstawę obowiązujące obecnie stawki opłaty 
skarbowej od decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych — 
wspomniane wpływy uległyby zmniejszeniu o ok. 100 000 zł rocznie (w 2016 r. — ok. 50 000 zł). 

Podkreślenia jednocześnie wymaga, że docelowy spadek wpływów z tytułu opłaty skarbowej nastąpi 
wskutek obowiązywania regulacji nowej ustawy (art. 113 ust. 10 Pgg) przewidującej, że decyzję w sprawie 
dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych wydaje się na czas nieokreślony (do 31 grudnia 
2011 r. decyzje te były wydawane na okres do 5 lat), co powoduje brak konieczności ubiegania się o wyda
nie nowej decyzji w związku z przewidywanym upływem np. 5-letniego okresu obowiązywania dotychcza
sowych decyzji. 
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Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustalono, 
że ubytek z powodu zmniejszenia potencjalnych dochodów jedynej jednostki sektora finansów publicznych, 
na którą wpływają projektowane regulacje, powinien zostać uzupełniony przez odpowiednie podwyższenie 
stawek opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach 
górniczych. Zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej jest bowiem konieczna ze 
względu na zasygnalizowaną potrzebę jej dostosowania do projektowanego rozporządzenia. Ponadto aktual
nie obowiązujące wysokości tych stawek nie są adekwatne do kosztów ponoszonych przez budżet państwa. 
Nie uwzględniają bowiem czasochłonności i kosztochłonności postępowań w sprawach dopuszczenia wyro
bów do stosowania w zakładach górniczych. Wymaga to zatem zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie może wpłynąć na zatrudnienie w jednostkach dokonujących badania wy
robów pominiętych w jego nowej wersji, gdyż zniknie obowiązek każdorazowego przekazywania tym jed
nostkom wyrobu do badań. 

Aktualnie trudno oszacować, jak znaczący może być to wpływ. 

5. Wpływ regulacji na bezpieczeństwo użytkowania wyrobów w warunkach zagrożeń występują
cych w ruchu zakładów górniczych. 

Rozwiązania zamieszczone w projekcie utrzymają istniejący wysoki poziom bezpieczeństwa w omawia
nym zakresie. W przypadku wyrobów pominiętych w nowej wersji projektu za wystarczające uznano regula
cje określające zakres nadzoru i kontroli nad m.in. bezpieczeństwem technicznym w zakładach górniczych 
(art. 171 i art. 172 Pgg), a także docelowo określające wymagania dla tych wyrobów w przepisach wydanych 
na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg, wobec konstrukcji art. 113 ust. 1 tej ustawy. 

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi 
(Dz. U. poz. 812) zostały już wprowadzone (§ 191, § 192 i § 193) przepisy określające wymagania dla gło
wic eksploatacyjnych (wydobywczych), które będą również stosowane w zakresie gazu ze złóż niekonwen
cjonalnych. Pominięte regulacje nie obejmowały głowic stosowanych w ramach poszukiwania i rozpozna
wania gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Zmiana miejsca regulacji nie wpływa zatem na przedsiębiorców 
prowadzących aktualnie inwestycje w zakresie poszukiwania i rozpoznawania gazu ze złóż niekonwencjo
nalnych. 

Ujęcie wymagań dotyczących głowic eksploatacyjnych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospo
darki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywa
jących kopaliny otworami wiertniczymi zapewnia odpowiednią elastyczność przepisów dotyczących głowic 
eksploatacyjnych, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworową, 
tj. głowice będą posiadać odpowiednie cechy, zapewniające bezpieczeństwo pracy, a jednocześnie zostanie 
usunięta (po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia) bariera dla przedsiębiorców, w postaci braku 
możliwości dokonania zmian, w tym wpływających na bezpieczeństwo, bez uzyskania ponownego dopusz
czenia, nawet po uzyskaniu akceptacji producenta wyrobu. 

Podobnie pozytywne skutki przyniesie także pominięcie (wraz z przeniesieniem do aktualnej wersji pro
jektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górni
czych) w wykazie wyrobów: 

1) stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych: urządzeń transportu linowego, kolejek 
podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów (w poprzedniej wersji projektu określonych 
jako urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu do 45°: 
(a) urządzenia transportu linowego, (b) kolejki podwieszone i kolejki spągowe z napędem linowym, 
w tym trasy jezdne tych kolejek, (c) kolejki podwieszone i kolejki spągowe z napędem własnym, w tym 
trasy jezdne tych kolejek, (d) wyodrębnione zespoły elementów: urządzeń transportu linowego, kolejek 
podwieszonych i kolejek spągowych); 
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2) stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych: zintegrowanych systemów sterowania 
kompleksów wydobywczych i przodkowych. 

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 

Pominięcie niektórych wyrobów w katalogu wyrobów wymagających dopuszczenia nie powoduje rezy
gnacji z określania wymagań dla tych wyrobów (np. w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 
Pgg), ale eliminuje, uznaną w tym przypadku za nieuzasadnioną, barierę biurokratyczną w postaci obowiąz
ku ubiegania się o wydanie decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych, 
w tym ponoszenia opłaty skarbowej z tego tytułu. 

Wspomniane pominięcie jest działaniem korzystnym m.in. dla przedsiębiorców zamierzających prowa
dzić eksploatację gazu ze złóż niekonwencjonalnych, gdyż pozostawienie wymagań technicznych dla głowic 
eksploatacyjnych w projektowanym rozporządzeniu skutkowałoby zmniejszeniem konkurencyjności tego 
sektora gospodarki. 

Ze względu na brak zasadniczych zmian w stosunku do obowiązującego stanu prawnego w pozostałym 
zakresie, ocenia się, że projektowane zmiany nie wpłyną na wysokość kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej w przypadku pozostałych wyrobów. 

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Nie przewiduje się oddziaływania projektowanego rozporządzenia w powyższym zakresie. 

8. Źródła finansowania projektowanych rozwiązań 

Projektowana regulacja nie wymaga pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. 

strona 81 z 82 



WSTĘPNA OPINIA O ZGODNOŚCI P R O J E K T U 
Z PRAWEM UNII E U R O P E J S K I E J 

Na podstawie § 10 ust. 7 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy 
Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), w związku z § 170 uchwały nr 190 Rady Ministrów 
z dnia 29 października 2013 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979), przedstawia się nastę
pującą opinię: 

Wyroby wskazane w projektowanym rozporządzeniu, tj. podlegające dopuszczeniu do stosowania w za
kładach górniczych w drodze decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, nie są objęte przepisami okre
ślającymi wymagania dotyczące oceny zgodności, mającymi charakter ustawowy albo wydawanymi 
w szczególności na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1645, z późn. zm.), wdrażającymi tzw. dyrektywy nowego podejścia (od 20 kwietnia 2016 r. 
— na podstawie art. 10 projektowanej ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw), tj. m.in.: 

1) 89/686/EWG Wyposażenie ochrony osobistej (PPE); 

2) 93/15/EWG Wprowadzenie do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego (EXPLOSIVES), która z dniem 20 kwietnia 2016 r. zostanie zastąpiona przez dyrektywę 
2014/28/UE; 

3) 94/9/WE Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybu
chem (ATEX), która z dniem 20 kwietnia 2016 r. zostanie zastąpiona przez dyrektywę 2014/34/UE; 

4) 95/16/WE Dźwigi (LIFTS), która z dniem 20 kwietnia 2016 r. zostanie zastąpiona przez dyrektywę 
2014/33/UE; 

5) 97/23/WE Urządzenia ciśnieniowe (PED), która z dniem 18 lipca 2016 r. zostanie zastąpiona przez dy
rektywę 2014/68/UE; 

6) 2000/14/WE Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (NEE); 

7) 2004/22/WE Przyrządy pomiarowe (MID), która z dniem 20 kwietnia 2016 r. zostanie zastąpiona przez 
dyrektywę 2014/32/UE; 

8) 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), która z dniem 20 kwietnia 2016 r. zostanie 
zastąpiona przez dyrektywę 2014/30/UE; 

9) 2006/42/WE Maszyny (MAD); 

10) 2006/95/WE Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w niektórych granicach napięcia (LVD), 
która z dniem 20 kwietnia 2016 r. zostanie zastąpiona przez dyrektywę 2014/35/UE; 

11) 2009/105/WE Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPV), która z dniem 20 kwietnia 2016 r. zostanie zastąpiona 
przez dyrektywę 2014/29/UE. 

Odrębność tych dwóch grup wyrobów podkreśla jednoznacznie art. 113 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i . . . ) . 

W konkluzji należy stwierdzić, że projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów 
dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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