
Tadeusz Wróbel Strona 1 2007-11-27 

 
Mikroprocesorowe systemy pomiarowe i komputerowe  

systemy monitoringu 
w diagnostyce wyciągów górniczych. 

 
inŜ. Tadeusz Wróbel 1)  

 
 
 
Streszczenie. 

Przedmiotem niniejszego artykułu są rozwiązania techniczne do bezpośredniego pomiaru 
obciąŜeń lin wyciągów górniczych wielolinowych, produkowane przez firmę TEMIX, które 
wraz z programem do graficznej analizy sił w linach wyciągów i sprawdzonym w praktyce 
sposobem wyrównywania obciąŜeń stanowię nowe, praktyczne, dotychczas powszechnie nie 
stosowane narzędzie. Właściwe wykorzystanie tego narzędzia przez szybowe słuŜby utrzymania 
ruchu odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu górniczych wyciągów szybowych, umoŜliwia 
zmniejszanie ryzyka i eliminację zagroŜeń, które mają swoje źródło w zróŜnicowaniu wartości 
sił w linach wyciągów szybowych. 

Wyrównywanie sił w linach prowadzi, przede wszystkim, do podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa ich eksploatacji i równocześnie do: 

- równomiernego zuŜycia eksploatowanego kompletu lin wyciągu, a więc i przedłuŜenia 
okresu stosowania lin, 

- poprawy jakości prowadzenia naczyń wydobywczych, co bezpośrednio przekłada się na 
zmniejszenie zuŜycia elementów prowadnic tocznych naczynia, a w dłuŜszym czasie 
równieŜ prowadników szybowych i przedłuŜenie okresu ich eksploatacji. 

1. Wprowadzenie. 
Korzystna w chwili obecnej koniunktura na metale kolorowe i paliwa, w tym węgiel 

kamienny oraz  miedź,  mobilizuje  zakłady górnicze wydobywające w/w surowce do 
zwiększania wydajności ich pozyskiwania poprzez działania organizacyjne  
i techniczne. W przeciwieństwie do nieograniczonej (na miarę moŜliwości) modernizacji 
wyposaŜenia technicznego pól eksploatacyjnych, dołowej odstawy urobku oraz środków 
transportu dołowego, dla większości zakładów górniczych głębinowych wyciągi szybowe 
stanowią „wąskie gardło” ciągu technologicznego o ograniczonych moŜliwościach modernizacji. 
Prowadzone nieliczne inwestycje w  wyciągi górnicze muszą mieć uzasadnienie uzyskania  
w moŜliwie  krótkim czasie wymiernych efektów ekonomicznych w postaci np.: 

• zwiększenie ładowności naczyń (bez konieczności kosztownej wymiany całości urządzeń 
wyciągu).  

• wydłuŜenie efektywnego czasu pracy wyciągu, zmniejszenie czasu planowanych 
przeglądów i remontów. 

• zwiększenie pewności ruchowej wyciągu, zapobieganie stanom awaryjnym  
z równoczesną  poprawą warunków bezpiecznej eksploatacji wyciągu. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uŜytkowników oraz inwestorów firma TEMIX 

oferuje  sprawdzone w praktyce rozwiązania techniczne – narzędzia, które skutecznie stosowane 
przez słuŜby utrzymania ruchu urządzeń szybowych spełnią powyŜsze warunki 
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i przyniosą oczekiwane efekty ekonomiczne. Artykuł  zawiera opis przykładowych rozwiązań 
technicznych zastosowanych w:  

• wyciągach wielolinowych do okresowych pomiarów sił w linach nośnych naczyń 
wydobywczych, dostarczają wyników pomiarów do realizacji metody obsługowego 
zmniejszenia róŜnic sił – wyrównywania sił na całej drodze jazdy naczynia. Eliminacja 
zespołu nieskutecznych dźwigni wyrównawczych i zastąpienie ich elementami 
wielopunktowego zawieszenia naczyń z równoczesnym wdroŜeniem nowego sposobu 
korygowania sił skutkuje zwiększeniem o ok. 10 ÷ 15 % ładowności naczynia 
wydobywczego (skipu) przy niezmienionych podstawowych parametrach koncesyjnych 
wyciągu. (aktualnie eksploatowane są rozwiązania w  KGHM O/ZG Rudna; O/ZG 
Polkowice-Sieroszowice; KHW: KWK Wujek; KWK Wesoła; JSW KWK Pniówek; KWK 
Szczygłowice, LW Bogdanka) 

• urządzeniach technologicznych kubłowych wyciągów szybowych w szybach 
głębionych jako system ciągłego monitoringu obciąŜeń lin nośnych 
 i prowadniczo-nośnych umoŜliwiają kontrolę równomiernego ich naciągu, efektem czego 
jest znaczne usprawnienie operacji przemieszczania w szybie pomostu do wykonywania 
robót oraz moŜliwość obniŜenia współczynnika bezpieczeństwa dla lin prowadniczo-
nośnych z wartości 7 do 5. (Zastosowano rozwiązanie w szybie R XI zgłębiony przez 
PeBeKa Lubin dla KGHM O/ZG Rudna ) 

• wyciągach wielolinowych jako system ciągłego monitoringu jakości prowadzenia  
naczyń szybowych. (rozwiązanie w końcowym etapie realizacji dla KGHM O/ZG 
Polkowice –Sieroszowice i w połowie etapu dla LW Bogdanka)  

• zawieszeniach lin prowadniczych i odbojowych wyciągów górniczych  jako system 
ciągłego monitoringu naciągu lin. (jako oferta techniczna dla kopalń i biur 
projektowych). 

2. Historia rozwiązania. 
Genezą rozwiązania było poszukiwanie skutecznej metody pomiaru sił w linach nośnych 

wyciągów wielolinowych. Zjawisko nierównomierności obciąŜeń lin nośnych wielolinowych 
wyciągów górniczych jest znane z praktyki szybowej od  początku ich eksploatacji. DąŜenie do 
wyrównywania sił pomiędzy poszczególnymi linami zaowocowało rozwiązaniami technicznymi 
do samoczynnego zmniejszania róŜnic sił w linach jak równieŜ metodami do obsługowego 
zmniejszania tych róŜnic [4].  

Przykładem jednej z metod jest patent nr 155060 z 1992r. „Sposób korygowania sił  
w linach nośnych wielolinowego urządzenia wyciągowego”.[2]  Środkiem technicznym 
zapewniającym  moŜliwość   korygowania sił wg opisanego sposobu było rozwiązanie 
p.t.„Układ do kontroli sił w linach nośnych wielolinowych urządzeń wyciągowych” - patent nr 
153748 z 1991r. [1]  sprawdzone w praktyce i eksploatowane w II połowie lat 80-tych  jako 
urządzenie do pomiaru sił w linach nośnych naczynia wydobywczego (skipu) w szybie Janina III  
KWK „Janina”. 

NaleŜy nadmienić, Ŝe współautorem w/w opatentowanych rozwiązań oraz wdraŜającym 
w latach 80-tych wspólnie z pracownikami naukowymi Katedry Transportu Linowego AGH  
sposób korygowania sił,  jest autor niniejszego artykułu. 

Dalsze prace nad doskonaleniem rozwiązania były prowadzone w firmie  
TEMIX Sp. z o.o.  Wynikiem prac było wykonanie układu do pomiaru sił wraz z wkładkami 
pomiarowymi siły typu WPS, które w 1994r. uzyskały dopuszczenie WyŜszego Urzędu 
Górniczego z cechą: GM-83/94. Układ został zastosowany w następujących wyciągach 
górniczych: 1 kmpl. szyb Bartosz  KWK Katowice;  4 kmpl.  ZG Rudna w tym: 2 kmpl. w 
szybie RII – oba przedziały skipowe, 1 kmpl. w szybie RI, 1 kmpl. zestaw uniwersalny do 
pozostałych wyciągów; 1 kmpl. szyb Lechia KWK Wujek; szyb RXI głębiony przez PeBeKa 
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Lubin dla KGHM ZG Rudna - system ciągłego monitoringu obciąŜeń lin prowadniczo nośnych 
pomostu  wiszącego.    

Wygaśnięcie w 2004r. waŜności dopuszczenia wkładek pomiarowych WPS, rosnące 
potrzeby i wymagania potencjalnych uŜytkowników w zakresie dokładności pomiaru, 
wykonywania pomiarów w stanach dynamicznych (np. podczas hamowania), stosowania 
wkładek pomiarowych w systemach zdalnego i ciągłego monitoringu obciąŜeń lin nośnych 
naczyń wydobywczych, prowadniczych, prowadniczo-nośnych jak równieŜ konieczność 
modernizacji wkładek pomiarowych wynikająca z postępu techniki, były powodem opracowania 
nowego rozwiązania technicznego wkładki pomiarowej i uzyskaniem aktualnego dopuszczenia 
do stosowania.  

W opracowaniu nowej konstrukcji wkładek  i układu pomiarowego zebrano 
dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne  na podstawie których sformułowano  następujące 
wymagania : 

a. funkcjonalne: 
- mobilność urządzenia,  moŜliwość jego zastosowania w róŜnych wyciągach zakładu, 
- unifikacja wykonania,  dostosowanie do łączników producentów RYFAMA, SADEX,  
- minimalny  nakład pracy w przypadku wymiany uszkodzonej wkładki,  
- programowa kalibracja wzmocnienia oraz offsetu zera, 
- moŜliwość kalibracji wkładek pomiarowych w miejscu zainstalowania, 
- programowy wybór  filtru zakłóceń, 
- oprogramowanie narzędziowe do obsługi układu (kalibracja, diagnostyka układu), 
- oprogramowanie graficznej wizualizacji rozkładu sił w linach, 
- moŜliwość dostosowania funkcji układu do indywidualnych potrzeb uŜytkownika 
 zarówno na etapie opracowania załoŜeń jak i  eksploatacji, 
- udostępnianie  wyników pomiarów w sieciach przemysłowych oraz w sieci internet, 
- dokładność pomiaru > 0,2% 
b. środowiskowe 
- mały pobór  energii , 
- niezawodność działania, 
- standard  transmisji danych odporny na błędy i przekłamania  
- odporności na silne zakłócenia elektromagnetyczne, 
- odporność na znaczne róŜnice temperatur pracy. 
- odporność na wilgoć, drgania, wibracje,  uszkodzenia mechaniczne, 

Zgodnie z powyŜszymi wymaganiami opracowano w firmie TEMIX Wkładki Pomiarowe 
Siły z mikroprocesorowym układem Elektroniki z interfejsem cyfrowej transmisji typu 
WPS-Ec. Atestację wkładek pomiarowych przeprowadził Zakład Badań Atestacyjnych 
Centrum Mechanizacji KOMAG w Gliwicach. Badania wytrzymałościowe wykonano 
w Laboratorium Budownictwa Instytutu Budownictwa Politechniki Śląskiej.   

Wkładki uzyskały dopuszczenie WUG do stosowania w zawieszeniach górniczych 
wyciągów szybowych w marcu 2005r. z cechą WUG GM-14/05 do pomiaru sił:  
- w linach nośnych, prowadniczych i odbojowych wyciągów szybowych, 
- w linach nośnych i prowadniczo-nośnych urządzeń technologicznych kubłowych 
 wyciągów szybowych w szybach głębionych,  
 

Wkładki typu WPS-Ec przeznaczone są zarówno do okresowych pomiarów wartości sił, 
jak równieŜ w systemach do ciągłego monitoringu wartości sił w linach wyciągów szybowych.  
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3. Charakterystyka techniczna rozwiązań.  

3.1. Zestaw urządzeń do  okresowych pomiarów i wyrównywania sił w linach wyciągów 
górniczych  

Zestaw jest przeznaczony do stosowania w diagnostyce górniczych wyciągów 
szybowych i składa się z następujących elementów: 

• wkładki pomiarowe siły    typu WPS-Ec   rys.1; 2 
• skrzynka rozdzielcza     typu  SR,    rys. 3  
• zespół pomiarowo – rejestrujący,  typu ZPR-1   rys. 4   
• program do graficznej analizy sił ,  WizLin – ver.1.2   rys. 5 

 
WSP-Ec  
Zabudowane w zawieszeniu linowym naczynia stanowią adresowalne mikroprocesorowe moduły 
pomiarowe. Układ elektroniki zawiera mikrokontroler jednoukładowy, specjalizowany 24 
bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy do mostków tensometrycznych, interfejs 
komunikacyjny RS485. KaŜda wkładka posiada przypisany adres (identyfikator):  01; 02; 03; 04, 
05; 06; 07; 08. Wkładki są elementami rozproszonego systemu pomiarowego, komunikując się 
ze sterownikiem nadrzędnym poprzez magistrale RS485 wg firmowego protokołu komunikacji. 

 
SR  
Skrzynka rozdzielcza zamocowana w naczyniu (np. piętro nad skipem do jazd rewizyjnych),  
umoŜliwia poprzez wyprowadzone z niej kable połączenie zespołu ZPR-1 z wkładkami 
pomiarowymi siły WPS-Ec (w sposób dowolny bez przyporządkowania kabla do wkładki).      
 
ZPR-1 
Przenośny zespół pomiarowo – rejestrujący jest przeznaczony do zabudowy na naczyniu tylko na 
czas wykonywania pomiarów. Połączony poprzez skrzynkę rozdzielczą SR z wkładkami 
pomiarowymi WPS-Ec stanowi nadrzędny sterownik dla układu pomiarowego. Akumulator 
zasila własne  układy oraz  wkładki pomiarowe WPS-Ec. Steruje funkcjami pomiarowymi 
wkładek oraz zapisuje wyniki pomiaru sił do pamięci cyfrowej. Zespół ZPR-1 realizuje wybrane 
przez uŜytkownika funkcje pomiarowe. Wybór funkcji z MENU tekstowego dokonuje się 
ręcznie za pomocą prostej klawiatury. 

 
WizLin 
Program do graficznej analizy sił który umoŜliwia : 

� obsługę transmisji wyników pomiaru sił zarejestrowanych w zespole ZPR-1 do 
 komputera PC. 
� graficzne zobrazowanie wyniku pomiarów w postaci wykresu sił poszczególnych 
 lin wyciągu w funkcji drogi przejazdu naczynia wydobywczego, pomiędzy punktem 
 załadowczym naczynia  na dole a górną stacją rozładunku, 
� przeprowadzenie analizy rozkładu sił w poszczególnych linach i opracowanie  
 parametrów korekcji tych sił ( parametrów ilościowych dotyczących zmiany długości liny 
 lub  średnicy jej przewijania na bębnie pędnym maszyny wyciągowej), 
� archiwizację zarejestrowanych przebiegów. 

 
PowyŜsze zestawy pomiarowe zastosowano w wyciągach górniczych  kopalń KGHM: ZG 

Rudna; Polkowice - Sieroszowice oraz KWK: Wesoła, Pniówek,  Szczygłowice, Bogdanka. 
Ponadto na zlecenie kopalń firma TEMIX wykonywała pomiary i wyrównywanie obciąŜeń lin  
w następujących wyciągach zakładów górniczych : Bogdanka, Szczygłowice, Halemba, Budryk, 
Polkowice – Sieroszowice. 
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3.2. Wyrównywanie obciąŜeń lin w górniczych wyciągach szybowych na przykładzie 
 szybu SG-1 KGHM O/ZG Polkowice - Sieroszowice .  

 
W wyniku analizy rozkładu sił w linach na całej drodze przejazdu naczynia 

wydobywczego podejmuje się działania korygujące, które polegają na zmianie średnic 
przewijania lin na bębnie pędnym maszyny rys.6  oraz zmianę ich długości rys.7. 

W odróŜnieniu od dotychczas stosowanych metod, celem wyrównywania obciąŜeń 
pomiędzy poszczególnymi linami wyciągu wielolinowego jest osiągnięcie minimalnych róŜnic  
wartości sił w poszczególnych linach w stosunku do wartości średniej na całej drodze jazdy 
naczynia. W praktyce za wystarczający naleŜy uznać wynik korekcji w wyniku  której róŜnice 
nie przekraczają ±2 ÷ 3 %. Dotychczasowa praktyka stosowana przez firmę TEMIX 
w wykonywaniu pomiarów i wyrównywania obciąŜeń lin wskazuje na znacznie większą 
skuteczność tego sposobu niŜ z załoŜenia miały to zapewnić np. dźwignie wyrównawcze, gdzie 
nawet przy właściwej konserwacji elementów zawieszenia występujące róŜnice sił sięgały  
30 ÷ 40 %. 

  
3.3. System ciągłego monitoringu obciąŜeń lin prowadniczo-nośnych pomostu roboczego 

w szybie głębionym  R XI  przez PeBeKa Lubin dla KGHM O/ZG Rudna. 
 

System zawiera: 
• wkładki pomiarowe siły WPS-E w zawieszeniach linowych pomostu, rys. 12 
• sterownik lokalny na stanowisku sygnalisty, rys. 11 
• sterownik stacjonarny na stanowisku operatora wciągarek, rys. 9,10 

 
W zawieszeniu lin prowadniczo-nośnych pomostu zastosowano 16 szt. wkładek 

pomiarowych WPS-E (po 2 szt. w zawieszeniu jednej liny), zabudowano sterownik 
komputerowy na pomoście roboczym – na stanowisku sygnalisty i połączony z nim kablem 
(pętlą prądową) sterownik komputerowy na powierzchni na stanowisku operatora wciągarek 
bębnowych. Sterowniki specjalnej konstrukcji w wykonaniu przemysłowym przystosowane do 
bardzo trudnych warunków środowiskowych.  Wkładki pomiarowe WPS-E stanowiły 
niezaleŜne, inteligentne moduły pomiarowe, wyposaŜone w wyświetlacz cyfrowy wskazywały 
bieŜący wynik pomiaru siły,  nawet w przypadku uszkodzenia sterownika nadrzędnego. 
Monitory graficzne w obu sterownikach obrazowały poziom sił w linach nośnych pomostu 
w zakresie Fśr + 5%:  Fśr;  Fśr –5% a  wyświetlacze tekstowe wskazywały wartości cyfrowe 
mierzonych sił w poszczególnych wkładkach pomiarowych i linach.  

Zastosowanie rozwiązania znacznie usprawniło i skróciło operację przestawiania pomostu, 
szczególnie  na czas prowadzenia robót strzałowych a moŜliwość obniŜenia statycznego 
współczynnika bezpieczeństwa  dla lin przyniosła znaczne oszczędności inwestorowi bez 
pogorszenia warunków bezpieczeństwa. System został zabudowany w styczniu 2002r. na etapie 
głębienia  (na głębokości ok. 650m) i był eksploatowany do osiągnięcia docelowej głębokości 
1250m w grudniu 2004r.   System pracował bezawaryjnie z wyjątkiem przejściowych trudności 
geologicznych.  
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3.4. System monitoringu obciąŜeń lin nośnych wyciągu szybowego SG-1 O/ZG 
Polkowice –Sieroszowice oraz jakości prowadzenia naczyń wydobywczych szybu 
 S-1.3 LW Bogdanka.  

 
Istota rozwiązania polega na zastosowaniu radiowego łącza transmisji danych do 

przekazywania, wyników pomiarów waŜniejszych parametrów eksploatacyjnych wyciągu jak 
np.: wartości sił w linach wyciągu i pomiar  tzw „spokoju jazdy” naczynia – pomiar przyśpieszeń 
w dwóch osiach współrzędnych prostopadłych do kierunku jazdy naczynia. Za pośrednictwem 
łącza radiowego komputer przemysłowy IC steruje funkcjami sterownika mikroprocesorowego 
zlokalizowanego na naczyniu, na bieŜąco przekazuje dane serwisowe o jego stanie  pracy oraz 
dane pomiarowe mierzonych parametrów. Sterowanie i transfer danych oraz dostarczanie energii 
odbywa się w chwili ustawienia naczynia w górnej stacji załadunku. 

Łącza radiowe było testowane  w warunkach szybu RII ZG Rudna w 2001r. . Wynik 
pozytywny na całej głębokości szybu uzyskano dla dostępnych na rynku radiomodemów o mocy 
nie przekraczającej 10 [W]. Przy obniŜonej mocy do 0,5[W] testowano łącze w warunkach szybu 
ZG Lubin w 2003r i uzyskano zasięg do 300m.  

Do realizacji rozwiązania zastosowano łącze radiowe które funkcjonuje przy mocy 
modemów ok. kilkudziesięciu [mW] i w paśmie częstotliwości nie wymagającym zgody na 
przydział kanału częstotliwości (jest stosowna homologacja).     PowaŜnym ograniczeniem 
w chwili obecnej dla szerokiego zastosowania w tych warunkach łącza radiowego jest mała 
szybkość transmisji   19,2 KB/s.  

Nowatorski w tym rozwiązaniu jest sposób dostarczania energii do pracującego  
w sposób ciągły sterownika na naczyniu wydobywczym oraz sposób  zdalnego sterowania 
funkcjami pomiarowymi sterownika mikroprocesorowego na naczyniu. Sterowanie będzie 
moŜliwe z dowolnego terminala komputerowego  sieci przemysłowej zakładu pod warunkiem  
posiadania na tym terminalu stosownego uprawnienia administratora sieci i zainstalowanej 
aplikacji odpowiedniego oprogramowania. 

Jest to nowe rozwiązanie firmy TEMIX,  w chwili opracowania artykułu jest  na etapie 
wdraŜania i prowadzenia prób ruchowych. Z tego powodu nie mogą być publikowane  dalsze 
szczegóły rozwiązania technicznego i publikowane zdjęcia elementów systemu.   

Przyszłościowym rozwiązaniem ( z łączem radiowym o transferze minim. 2MB) jest np. 
pomiar przyśpieszeń z moŜliwością sprzęŜenia z rejestracją obrazu w tych miejscach drogi 
prowadzenia naczyń w których parametry przyśpieszeń znacznie odbiegają od wartości 
uznanych za normalne (dopuszczalne). Oraz moŜliwością archiwizowania pomiarów, ich analizy 
i sygnalizowania obsłudze kierunku zachodzących zmian jakościowych.  

Zainteresowanie rozwiązaniem wywołuje  równieŜ moŜliwość pomiaru cięŜaru urobku 
załadowanego do skipu. Przy dokładności wkładek pomiarowych siły > 0,2 % i przy załoŜeniu 
błędu zastosowanej metody pomiaru ok. 2 ÷ 3% ten sposób pomiaru moŜe okazać się  
dokładniejszy w porównaniu do stosowanych powszechnie tensometrycznych wag 
przenośnikowych dozujących urobek do zbiorników odmiarowych. 
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Rys. 1. Sposób zabudowy wkładek  WPS-Ec w zawieszeniu  

liny 
Rys. 2. MontaŜ wkładek WPS-Ec w zawieszeniach 

szybu S 1.3 LW Bogdanka 
  

 
 

 

 

SP SLX 

Naczynie 
wydobywcze 

 

 
 

 

 

  
Rys. 3. Skrzynka rozdzielcza 
 

Rys. 4. Zestaw pomiarowo - rejestrujący 

Zestaw urządzeń do okresowych pomiarów sił w linach wyciągów  górniczych 
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Rys. 5a. Wykres sił w linach wyciągu przed korekcją 

 (bezpośrednio po zabudowie lin) 
Rys. 5b. Wykres sił w linach wyciągu po pierwszym 

działaniu korekcyjnym 
 

  
Rys. 5c. Wykres sił w linach wyciągu po kolejnych 

działaniach korekcyjnym 
 

Rys. 5d. Wykres sił w linach wyciągu po korekcji. 

  
  

 
 

Rys.6. Zmniejszanie średnicy przewijania liny,  stanowisko 
do przetaczania rowków linowych bębna maszyny 

Rys.7. Regulacja długości liny wysokością stosu 
wkładek dystansowych  łącznika  

 

Wyrównywanie obciąŜeń lin  nośnych wyciągu klatkowego szybu SG-1 
KGHM O/ZG Polkowice - Sieroszowice 
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Rys. 8. WieŜa szybu RXI Rys. 9.  Stanowisko operatora wyciągu Rys. 10.  Sterownik powierzchniowy 

systemu na stanowisku operatora 

Maszyna Wyciągowa

 
 

  
Rys. 11. Sterownik na pomoście roboczym Rys. 12. Wkładki pomiaru siły WPS-e w zawieszeniu liny nośnej 

pomostu 

System monitoringu obciąŜeń lin pomostu roboczego w szybie głębionym  
R XI przez PeBeKa Lubin dla KGHM O/ZG Rudna 

Piętra pomostu 
roboczego 

Sterownik na 
stanowisku 
sygnalisty 

L1 L2 L3 L4 

L6 

L7 L5 

L8 

L1, L2, L3, L4 
Zawieszenia lin 
prowadniczo 
nośnych 
 
L5, L6, L7, L8 
Zawieszenia lin 
nośnych 
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Rys. 13  Rysunek poglądowy systemu  

Rys. 14  Schemat blokowy systemu 

System monitoringu jakości prowadzenia naczyń wyciągów górniczych  
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