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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wybrane techniki i urządzenia pomiarowe wspomagające prace geodezyjne 

prowadzone na podstawowych obiektach zakładów górniczych. Zaproponowane rozwiązania zostały 

opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa i są obecnie stosowane w górnictwie. Przedstawiono także 

specjalistyczne urządzenia pomiarowe, w tym laserowe czujniki, wskaźniki i sondy stosowane  

w nowoczesnych pomiarach i kontroli urządzeń wyciągowych szybów górniczych i innych obiektów 

zakładów górniczych. 

Technical methods of control of essential mine objects 

Abstract 
In this paper, chosen techniques and measuring devices were presented supporting geodetic works for 

essential mine objects. Proposed solutions were developed in Central Mining Institute and are presently 

applied in mining. Specialist measuring devices were also presented including laser sensors, indicators 

and probes used in modern measurements and control of hoisting devices of mine shafts and other mine 

objects. 

WPROWADZENIE 

Działalność górnicza ma istotny wpływ na pracę podstawowych obiektów znajdu-

jących się w zakładach górniczych, a także na powierzchnię terenu. Zwiększenie 

intensywności wydobycia skraca czas niezbędny do kontroli obiektów będących  

w ruchu ciągłym. Istotne jest więc stosowanie takich technik i sprzętu pomiarowego, 

aby zapewnić szybkie i dokładne wykonanie pomiarów, bez dezorganizacji pracy. 

W ostatnich latach obserwuje się znaczne zmiany i modernizowanie bazy pomia-

rowej; są wdrażane nowe technologie oraz wprowadzane niekonwencjonalne 

rozwiązania konstrukcyjne. 

Zmiany te są spowodowane między innymi zacieśniającą się współpracą między 

branżami przemysłowymi i jednostkami naukowymi. Przykładem zmian może być 

zwiększenie zakresu stosowania urządzeń laserowych w pomiarach geodezyjnych na 

powierzchni i pod ziemią oraz przyrządów elektronicznych. Lepsze parametry 

techniczne, dokładność pomiaru, powiększony zasięg pomiarów, zwiększanie pamięci 

zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń rejestrujących, mnogość i dostępność 

programów użytkowych – to tylko niektóre wdrożenia w ostatnim dziesięcioleciu. 

W niniejszym artykule przedstawiono opracowane technologie i stosowany sprzęt 

na przykładzie pomiarów prostoliniowości torów prowadzenia naczyń wykonywanych 

w szybach, jak i konstrukcjach wież szybowych. 
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Wdrożenie konkretnego rozwiązania lub technologii jest podyktowane bezpie-

czeństwem pracy, dokładnością i ilością wygenerowanych informacji oraz kosztami. 

1. ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE W TECHNICE POMIAROWEJ 

Wdrożenie nowych rozwiązań w miernictwie górniczym i geodezji można po-

dzielić na dwie podstawowe grupy: 

 wdrażanie techniki pomiarowej, 

 wdrażanie sposobów pomiarów mierniczych i geodezyjnych. 

W poniższych dwóch zestawieniach przedstawiono wybrane i najczęściej stoso-

wane, w ostatnim dziesięcioleciu, przyrządy (tabl. 1) i rodzaje pomiarów, w których 

znajdują one zastosowanie (tabl. 2). 

Tablica 1. Rodzaje przyrządów stosowanych w miernictwie górniczym 

Przyrządy Zastosowanie na powierzchni Zastosowanie w miernictwie górniczym 

GPS 
pomiary osnów wysokościowych  
i sytuacyjnych 

orientacja osnów na powierzchni 

badanie stałości punktów 

Dalmierze pomiary długości boków osnów poziomych 

pomiary długości w ciągach kopalnianych  
i na powierzchni 

orientacja wysokościowa 

pomiary deformacji w szybach 

Teodolity 
elektroniczne 

pomiary kątów poziomych i pionowych  
w sieciach sytuacyjnych 

pomiary kątów poziomych i pionowych w ciągach 
kopalnianych 

Dalmierze 
ultradźwiękowe 

pomiary długości 
pomiary komór i niedostępnych pustek  

odbiory robót 

Giroteodolity pomiary azymutów w osnowach poziomych 

orientacja sytuacyjna kopalni 

pomiary azymutów w ciągach przebitkowych 

pomiary zdeformowanych szybów kopalnianych 

Lasery 

tyczenie kierunków poziomych i pionowych 

sterowanie maszynami np. budowlanymi 

geometria suwnic 

sygnalizacja punktów 

pionowość konstrukcji 

tyczenie kierunków 

stabilizacja osi szybu 

kontrola prostoliniowości np. ścian 

pomiary pionowości szybu 

sterowanie maszynami 

sygnalizacja punktów 

Grawimetry pomiary wektora przyśpieszenia ziemskiego 

wykrywanie pustek przemysłowych i zaburzeń 
geologicznych 

pomiary zmian naprężeń w górotworze 

Skanery 
laserowe 

pomiary inwentaryzacyjne obiektów 
przemysłowych i zabytkowych 

inwentaryzacja komór, szybów, szybików 

pomiary odkształceń 

Interferometry 
radarowe 

inwentaryzacja obiektów na powierzchniach 
stałych i ruchomych 

rejestracja zjawisk osówiskowych 

próby rejestracji niecek obniżeniowych  
i granicy wpływu 
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Tablica 2. Rodzaje prac pomiarowych 

Rodzaj pomiaru Przyrządy 

Osnowy poziome GPS, dalmierze elektroniczne, teodolity elektroniczne, giroteodolity, stacje totalne 

Osnowy wysokościowe niwelatory elektroniczne, dalmierze elektroniczne, GPS, stacje totalne, grawimetry 

Osnowy sytuacyjne tachimetry elektroniczne, stacje totalne 

Kompleksowy obiektu tachimetry elektroniczne, stacje totalne, lasery, giroteodolity 

Deformacje powierzchni terenu 
i wyrobisk górniczych 

dalmierze elektroniczne, stacje, lasery, kamery fotogrametryczne, urządzenia 
telemetryczne 

2. SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA POMIAROWE 

W Głównym Instytucie Górnictwa od wielu lat są opracowywane i wdrażane  

do badań przemysłowych specjalistyczne urządzenia pomiarowe, z przeznaczeniem do 

współpracy z konwencjonalnymi urządzeniami geodezyjnymi. Poniżej przedstawiono 

takie urządzenia do pomiarów urządzeń wyciągowych i szybów. 
 

2.1. Tortester szybowy 

Opracowana w Głównym Instytucie Górnictwa, w latach 90. XX wieku, metoda 

tortester szybowy i metoda pomiaru toru prowadzenia naczyń wyciągowych, została 

wdrożona do badań przemysłowych. Przeprowadzono pomiary w ponad 200 wycią-

gach szybowych, co pozwoliło na jej udoskonalenie. 

Pomijając dyskusyjność dopuszczalnych wartości odchyłek montażu zbrojenia 

szybowego, można zauważyć, że zmontowany ciąg prowadniczy stanowi tor złożony 

z odcinków prostych (rys. 1) o załamaniach na wysokości dźwigarów. 
 

reference lines, 3, 4 – contour lines of guide lines

1 2

43

 

Rys. 1. Schemat fragmentu zarysów naprzeciwległych ciągów prowadniczych: 1, 2 – linie odniesienia, 3, 4 – linie 
zarysów ciagów prowadniczych 

Fig. 1. Layout of fragments of contours of opposite guide lines: 1, 2 – reference lines,  
3, 4 – contour lines of guide lines 
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Aby obydwa ciągi spełniały założone wymagania (Bura, Kawulok 1994; Rozpo-

rządzenie… 2002) odnośnie do przyrostu ich odciętych, musi zachodzić 

 mm3d)1(d)()1( 3d1d1 grxjxjxjx  (1) 

Jeżeli w szybie jest mierzony kąt z między sąsiednimi odcinkami prostymi toru,  

to dla przyjętych założeń kąt ten można określić na podstawie przyrostów dx 

 
h

jxjx
jz

)2()1(
)1(

2)1
)1

dd
 (2) 

Sprawdzenie, czy pierwsza nierówność jest spełniona można zastąpić określe-

niem, czy kąt załamania z(j + 1) nie przekracza granicznej wartości. Tę graniczną 

wartość zgr można obliczyć podstawiając maksymalne dopuszczalne wartości 

przyrostów, z uwzględnieniem ich znaku, do wzoru 

 rad,
6

h
zgr

6

h
 (3) 

Kąty załamania na każdym dźwigarze powinny więc spełniać nierówność 

 grzjz z)(  (4) 

Czołowe płaszczyzny naprzeciwległych ciągów prowadniczych powinny być tak 

usytuowane w szybie, by dopuszczalna wartość ich tolerancji nie przekraczała 

dopuszczalnych wartości określonej powyżej. Przyrosty odciętych zarysu torów 

dx(j + 1) na dwóch sąsiednich dźwigarach oraz rozstaw między nimi są współzależne. 

Ogólnie warunek sprzężenia wyraża wzór 

 )()()()( 21 jrjpjxjx ororpx  (5) 

gdzie: 

j  – numer kolejny dźwigara, 

x1, x2 – odcięte zarysów ciągów, 

p(j)  – rozstaw ciągów, 

ro(j)  – lokalny rozstaw linii odniesienia. 

Przyjmuje się, że lokalne rozstawy linii odniesienia na sąsiednich dźwigarach są  

w przybliżeniu równe 

 )1()( )1jrjr oo  (6) 

Zapisując warunki sprzężenia dla dwóch sąsiednich dźwigarów w postaci: 

 )()()()( 21 jrjpjxjx ororpx  (7) 

 )1()1()1()1( 21 )1)1)1)1 jrjpjxjx o  (8) 

oraz określając przyrosty przez odcięte zarysu układem równań: 
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a także dodając do siebie równania układu, otrzymuje się 

 )()1()1()1( 21 jpjxjxjp p)1)1)1 dd  (10) 

Następnie biorąc pod uwagę, że: 

 PS ljljp PlPSlS )()(  (11) 

 PS ljljp PlPSlS )1()1(  (12) 

gdzie: 

p(j) – rozstaw ciągów 

lp  – rozstaw prowadnic ślizgowych, 
ls(j) – luz sumaryczny, 

otrzymuje się warunek sprzężenia przyrostów dx z luzami sumarycznymi 

 )()1()1()1( 21 jljxjxjl SS lSl)1)1)1 dd  (13) 

Jeżeli nierówności ciągów prowadników są opisane za pomocą kątów załamania  
z, otrzymuje się zależności: 
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dd
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gdzie: 

h – pionowy odstęp między dźwigarami, 
dx1, dx2 – przyrosty zarysów. 

Wykorzystując układ równań (14) dla poziomów j, j + 1, j + 2 i zależności (13) 

otrzymuje się wyrażenie określające sprzężenie kątów załamania naprzeciwległych 

ciągów prowadników z luzami sumarycznymi, w postaci 

 )1()1(
2

)1(
2
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2
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h
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h
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gdzie sls – średni luz sumaryczny na poziomach sąsiednich dźwigarów 
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2
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Analiza uzyskanych danych i określanie korekt nierówności i rozstawu ciągów 

prowadniczych są przeprowadzane w układzie trójkątnym kolejno na poziomach 

wszystkich dźwigarów w szybie. W badaniach został wykorzystany także układ, 

którego podstawą jest trójkąt równoboczny o długości boku, będący parametrem 

układu O1, O2 (rys. 2). Wierzchołki O1, O2, O3 odpowiadają zerom osi współrzędnych 
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y1, y2, y3. W układzie takim każdy punkt A ma trzy współrzędne y1A, y2A, y3A, których 

suma jest parametrem układu 

 021321 0OOyyy AAA  

Aby uzyskać dane do wyznaczenia zarysów torów prowadzenia naczyń i nierów-

ności prowadników, jest wykorzystywany tortester typu TS-2 lub TS-3 (rys. 2, fot. 1). 

Kontrola torów prowadzenia naczyń w szybach i wyznaczanie koniecznych korekt 

tych torów polega na automatycznym, jednoczesnym sprawdzeniu nierówności na 

czołowych i bocznych płaszczyznach obu ciągów prowadników danego naczynia 

wyciągowego i rozstawu między nimi, dla kolejnego poziomu pomiaru „i” oraz  

w funkcji sygnałów „Dz” od kolejno mijanych dźwigarów w szybie. 
 

3

2

1

pro

       

Rys. 2. Schemat tortestera typu TS-3:  
1 – platforma, 2 – tortester, 3 – prowadnik 

Fig. 2. Layout of track tester type TS-3:  
1 – platform, 2 – track tester, 3 – guide 

Fot. 1. Tortester typu TS-3 

Phot. 1. Track tester  
type TS-3 

 

Badanie prostoliniowości ciągów prowadników odbywa się w czasie jazd pomia-

rowych naczynia z prędkością rewizyjną (1 m/s). Pomiary są wykonywane 

automatycznie. Wyniki są następnie przeliczane na składowe rozstawu p1 i p2 

prowadników oraz kąty z1 i z2 załamania między sąsiednimi odcinkami siecznych toru 

prowadzenia po czołowych płaszczyznach ciągów prowadników 3 i 4 oraz kąty z3 i z4 

załamania między sąsiednimi odcinkami siecznych toru prowadzenia po bocznych 

płaszczyznach tych ciągów. Wykonuje się przynajmniej trzy jazdy pomiarowe 

każdym naczyniem. Wyniki pomiarów są rejestrowane cyfrowo. Dane pomiarowe są 

analizowane komputerowo w laboratorium, przy użyciu opracowanego do tego celu 

oprogramowania. Rezultatem są zalecenia dla kopalni, odnośnie do wymaganych 

korekt prowadników. 
 



Górnictwo i Środowisko 

 85 

2.2. Laserowy monitoring konstrukcji górniczych 

Laser górniczy typu GL-3BM i jego późniejsze – doskonalsze wersje – są stoso-

wane już ćwierć wieku, do prowadzenia wyrobisk korytarzowych, prostoliniowego 

prowadzenia ścian, szybików, upadowych, rektyfikacji przenośników i torów kolejki. 

Obecnie jest stosowany laser typu EW-3 produkowany w Głównym Instytucie 

Górnictwa (rys. 2). Jest on o połowę lżejszy od poprzednich, wyjściowa wiązka ma 

moc 1 mW, przy znacznie mniejszej rozbieżności (10 mm na 150 m). Stanowi on też 

zasadniczą część pionownika laserowego, stosowanego do kontroli obudów szybo-

wych, rektyfikacji prowadników szybowych czy, jak w latach ubiegłych, do 

pionowania drążonych szybów (PRG Mysłowice). 
 

   

Fot. 2. Laser górniczy typu EW-3 (prod. GIG) i pionownik z laserem typu Nd:YAG 

Phot. 2. Type EW-3 mine laser (producer: CMI) and laser plumbing device with Nd:YAG laser type 

Obecnie są testowane w kopalniach – opracowane i zbudowane w GIG – wskaź-

niki kierunku i pionowniki o nowych konstrukcjach (fot. 2 po prawej). Do ich budowy 

zastosowano laser krystaliczny na granacie itrowo-aluminiowym (YAG) domieszko-

wanym neodymem i pracujący na drugiej harmonicznej, czyli długości fali 

odpowiadającej barwie zielonej. Lasery te są pompowane za pomocą lasera półprze-

wodnikowego. Oprócz zmniejszenia gabarytów i masy urządzenia uzyskano lepszą 

propagację wiązki laserowej, szczególnie w wyrobiskach z parą wodną (Szade 2002). 

Możliwa jest także ciągła i automatyczna kontrola wież szybowych i obmurzy 

szybowych z zastosowaniem iskrobezpiecznej wersji laserowych czujników drgań  

i wychyleń, opracowanych w Głównym Instytucie Górnictwa. W pierwszym 

przypadku czujnik montowany jest na słupach trzonu wieży szybowej, a w drugim na 

elemencie pośrednim między strefami ścięcia obmurza szybowego (rys. 3). 

Sposób ciągłego pomiaru wychyleń, odkształceń lub drgań konstrukcji jest ściśle 

związany z budową i zasadą działania laserowego czujnika drgań i wychyleń, który 

jest opatentowanym rozwiązaniem Głównego Instytutu Górnictwa. Czujnik ten został 

opatentowany (Szade i in. – Patent P-322933) i na 53. Targach Wynalazczości, Badań 

Naukowych i Nowych Technik Brussels EUREKA’2004, nagrodzony złotym 

medalem. 
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Laserowy czujnik drgań i wychyleń budowli pozwala na dokładny i ciągły pomiar 

wielkości wychyleń  obiektu, zapewniając automatyzację pomiarów geodezyjnych. 

Wynik w formie graficznego wydruku komputerowego (lub zapisu na taśmie 

rejestratora) daje pełny obraz zmian zarówno wartości wychyleń (w milimetrach 

wychylenia na każdy metr wysokości), ich kierunków (np. względem stron świata), 

jak i czasu, w którym wystąpiły. Pomiar polega na rejestrowaniu odchylenia wiązki 

laserowej od jej wyjściowego – pionowego położenia zerowego – po przejściu przez 

klin cieczowy (rys. 3). 
 

a) b) 

   

Rys. 3. Zasada działania czujnika wychyleń z klinem cieczowym (a) i przemieszczenie plamki na fotodetektorze (b) 

Fig. 3. Principle of operation of tilt sensor with a liquid wage (a) and spot displacement on photodetector (b) 

Sygnał z każdej części krzemowego fotodetektora jest funkcją oświetlonej po-

wierzchni. Wzmocniony jest wprowadzany za pomocą karty A/D do komputera, gdzie 

następuje programowa analiza i rejestracja sygnału (Bochenek i in. 2002b). 

Wielomiesięczne analizy wskazań czujników zainstalowanych na wieżach wycią-

gowych (rys. 4) wskazują niejednokrotnie na wyraźną okresowość zmian wartości 

wychyleń i kierunków. Najczęściej zmiany długookresowe są związane z porami roku, 

z czego wynika, że warunki hydrogeologiczne mogą być przyczyną niestabilności 

położenia wieży. Ich wpływ może się ponadto sumować z odkształceniami górotworu 

spowodowanymi wpływami dokonanej eksploatacji górniczej. 

Na chwilowe wychylenie wieży wpływają też takie czynniki, jak obciążenie  

eksploatacyjne wieży, czy wygięcie spowodowane czynnikami termicznymi (nasło-

necznienie). Pomimo, że są one okresowe w czasie doby i nie mają wpływu na zmianę 

wypadkowego statycznego wychylenia wieży, nie mogą być bagatelizowane. Są one 

wyraźne (np. do 2 mm/m dla wież stalowych), a niekorzystne nałożenie wszystkich 

wskazanych czynników może spowodować przekraczanie kątów granicznych natarcia 

liny wyciągowej. W związku z powyższym do zdalnej kontroli przesunięcia poziome-

go pomostu na wysokości kół linowych w kierunku prostopadłym do osi ciągnienia, 

zastosowano również system laserowy. 

Podobnie, jak na wieży wyciągowej, czujniki wychyleń o dokładności pomiaru 

0,01 mm/m mogą być stosowane do kontroli stabilności obmurzy szybowych. I tak 
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spektakularnym zastosowaniem czujnika była instalacja w strefie ścięcia obudowy, na 

głębokości 260 m szybu kopalni „Morcinek”. Powstała deformacja była nadzorowana  

w sposób ciągły. W obu przypadkach rejestratory cyfrowe, monitory i sygnalizatory 

znajdowały się w sterowniach maszyn wyciągowych, a za pomocą laserowych 

systemów pomiarowych bezpośrednio było nadzorowane bezpieczeństwo eksploatacji 

urządzeń wyciągowych. 
 Fig.4. Monitoring of shafts and shaft supports with the use of

laser sensors – layout of elements: 1 – sensor in IP-54 box, 2 –

spark-proof power supply, 3 – computer recording and data

processing, 4 – telephone cable, 5 – receiver with opto-electrical

insulation

4 5

3

1

2

 

Rys. 4. Monitoring wież i obmurzy szybowych z zastosowaniem laserowych czujników – rozmieszczenie elementów: 
1 – czujnik w skrzynce IP-54, 2 – zasilacz iskrobezpieczny, 3 – komputerowa rejestracja i analiza danych, 4 – kabel 
telefoniczny, 5 – odbiornik z izolacją optoelektryczną 

Fig. 4. Monitoring of shafts and shaft supports with the use of laser sensors – layout of elements: 1 – sensor in IP-54 
box, 2 – spark-proof power supply, 3 – computer recording and data processing, 4 – telephone cable, 5 – receiver 
with opto-electrical insulation 

Laserowe systemy pomiarowe wyposażone w opisane czujniki służą również do 

ciągłego i automatycznego minitoringu wielu obiektów na powierzchni (budynki 

mieszkalne, wieże, kościoły, kominy itp.), które podlegają wpływom eksploatacji 

górniczej (Bochenek i in. 2002b). 

Węglowe zbiorniki retencyjne w kopalniach są elementem systemu transportu 

węgla na powierzchnię, w których może następować istotna zmiana jakości węgla 

(sortymentu). Dzieje się tak, gdy w zbiorniku nie utrzymuje się określonego poziomu 

wypełnienia. Ta minimalna wielkość wypełnienia (tzw. „poduszka”) wpływa również 

w zasadniczy sposób na trwałość okładziny w dolnej partii zbiornika, zaś ewentualna 

jej wymiana pociąga za sobą znaczne koszty. Do ciągłej kontroli wypełnienia 

zbiorników stosowano dotąd urządzenia akustyczne lub radarowe, jednak trudne 

warunki eksploatacji tych urządzeń w zbiorniku sprawiały, że pewność ich działania 

była dyskusyjna. Do rozwiązania tego problemu zaproponowano wykorzystanie 

urządzeń laserowych, będących połączeniem automatycznego laserowego dalmierza 

paralaktycznego z laserowym czujnikiem drgań i wychyleń. 

Sondy będące połączeniem granulometru laserowego z głowicami ultradźwięko-

wymi zastosowano w badaniach składu ziarnowego górniczych zawiesin wodno- 

-mułowych. Mogą one pracować w automatycznych systemach sterowania „on line” 

procesami sedymentacji wymuszonej (rys. 5). 
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Rys. 5. Laserowo-akustyczne sondy w procesach sedymentacji wymuszonej: 1 – nadawa, 2 – sonda optyczna,  
3 – sonda ultradzwiękowa, 4 – wylew, 5 – dozowanie flokulanta, 6 – sterownik, 7 – komputer 

Fig. 5. Laser-acoustic probes in processes of forced sedimentation: 1 – feed, 2 – optical probe, 3 – ultrasonic probe, 
4 – outflow, 5 – flocculent feeding, 6 – controller, 7 – computer 

Prace badawcze prowadzone w GIG z zastosowaniem granulometru laserowego 

własnej konstrukcji pozwoliły na opracowanie metody szybkiej analizy skuteczności 

różnych flokulantów stosowanych w procesach wodno-mułowych zakładów przerób-

czych. 

Na podstawie wyników badań zostały sformułowane następujące wnioski: 

 opisane urządzenia wspomagają konwencjonalne metody i sprzęt geodezyjny, 

 urządzenia charakteryzują się dużą dokładnością pomiarową i w istotny sposób 

skracają czas pomiarów, i poprawiają bezpieczeństwo ich wykonywania, 

 uzyskane certyfikaty pozwalają na stosowanie ich w podziemnych zakładach 

górniczych. 
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