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Bezpieczna realizacja prac konserwacyjno-naprawczych przy 

urządzeniach górniczych

• Skuteczne zablokowanie punktów zasilania w media przed 

przystąpieniem do pracy

• Wykonywanie zadań zgodnie z wydanym poleceniem lub procedurą

Obszar problemowy:
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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

Fragment scenariusza 

aplikacji szkoleniowej VR: 

Wymiana dyszy na 

przesypie przenośników 

taśmowych
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Podanie imienia oraz wybór trybu:

Szkolenie lub egzamin
Dostępna jest instrukcja wykonania pracy

Cechy aplikacji
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Imienne tabliczki ostrzegawcze Indywidualny raport 

z przebiegu wykonania zadania

Cechy aplikacji
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Realizm 

środowiska 

pracy

Cechy aplikacji



7

Podsumowanie

• Odtworzenie naturalnego środowiska stanowiska pracy

• Kreowanie dowolnych scenariuszy oraz rejestracji zachowań

uczestników szkolenia w niestandardowych sytuacjach

• Popełnianie błędy nie skutkują urazami lub zniszczeniem sprzętu

• Atrakcyjna forma szkolenia, adresowana dla młodszych pokoleń 

pracowników PGG S.A.

Cechy szkolenia w technologii VR: 
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Dziękuję bardzo 

za uwagę


