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Safe work at maintenance and repairing of mining equipment

• Effective blocking of power points before starting work

• Performing tasks according to a given command or procedure

Main goal
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START

Wyłącznik odbierający WL2:
PRACA

Wyłącznik podający WL1:
STOP

 OW – zasilanie włączone 
 przełącznik na sterowniku 
„diament” ustawiony na 1 
Zraszacz z niesprawną dyszą 
– zawór wyłączony 

Przenośnik nr 2 – odbierający  – w ruchu

Warunki wstępne

Przenośnik nr 1 – podający – zatrzymany

Działania niezależne
od scenariusza

Włączenie zaworu powoduje uruchomienie tryskacza 

Aby włączyć przenośnik podający przy ustawieniach wstępnych 
należy:
- Wl1włączyć na PRACA
- Nacisnąć zielony przycisk na sterowniku “diament” 
(monostabilny typu NO). Po naciśnięciu przycisku rozlega 
się buczek a następnie startuje przenośnik 

 wejście na przenośnik w ruchu skutkuje wypadkiem 
i nie zaliczeniem zadania 
(porwanie przez przenośnik i uderzenie o przejście) . 

Kolejność zadań 

- Wyłączenie (zamknięcie) zaworu zraszacza
 
- wywieszenie tabliczki “Nie otwierać zaworu”:

1
TAK

NIE
Adnotacja w raporcie:

NIE UKOŃCZENIE ZADANIA

2
Wyłączenie i zabezpieczenie stanu wyłączenia 
przenośnika nr 1 (podającego);

- 

- Powiesić tabliczkę nr 2  

Wyłącznik podający Wl1 - 
- wyłącznik OW w pozycji „0” 

STOP
(wyłącz) 

„Nie załączać”.

NIE
Adnotacja w raporcie:

NIE UKOŃCZENIE ZADANIA

3
Wyłączenie i zabezpieczenie stanu wyłączenia 
przenośnika nr 2 (odbierającego);

- Wyłącznik odbierający Wl2 - 
-Zadzwonić na napęd przenośnika odbierającego 
w celu zabezpieczenia stanu wyłączenia

STOP
NIE

Po wejściu na przenośnik 
przenosnik rusza

 i dochodzi do wypadku

TAK

A fragment of the VR training

application scenario

Nozzle replacement for 

conveyor belt transfers
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Registration name and mode selection:

training or exam 
A work instruction is available

Features of the application
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Warning signs Individual report from the 

course of the task

Features of the application
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Realism of 

work 

environment 

Features of the application
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Summary

• Reconstructing the natural environment of the workplace

• Creating any scenarios and registering the behavior of the training

participants in non-standard situations

• Making mistakes does not result in injuries or damage to the 

equipment

• An attractive form of training, addressed to younger generations of 

employees of PGG S.A.

Features of VR training:
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Thank you very much 

for attention


