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Na potrzebę penetracji wyrobiska na głębo-
kości 1050 m wykorzystano kamerę do za-
dań specjalnych produkcji Emitech. Została 
zaprojektowana z uwzględnieniem wszelkich 
założeń i uwarunkowań koniecznych do wy-
konania tego konkretnego działania – to zinte-
growany układ wizualizacji, zasilania i przesyłu 
obrazu na bardzo duże odległości bez użycia 
pośredniczących urządzeń wzmacniających.
Urządzenie składa się z kamery o podwyższo-
nej odporności na uszkodzenia mechaniczne, 
iskrobezpiecznego zespołu zasilania i przesy-
łu sygnału na długości fali LD 1310 nm oraz 
zespołu ogniw elektrycznych zasilania urzą-
dzenia 3,9 Ah i obudowy podzespołów. 
W urządzeniu wykorzystano kamerę analo-
gową o podwyższonej odporności na uszko-
dzenia mechaniczne o klasie szczelności 
IP66. Doświetlenie światłem podczerwonym 
pozwoliło ograniczyć pobór energii. Zastoso-
wano kamerę z obiektywem o szerokim ką-
cie widzenia („rybie oko”) i stałej ogniskowej 
2,6  mm, generującą obraz o rozdzielczości 
obrazu 900 TVL. 
Firma Emitech, producent urządzenia, zadba-
ła, aby zintegrowany zespół zasilania i  trans-
misji obrazu był iskrobezpieczny. Spełnia 
on funkcję elektronicznego zabezpieczenia 
ogniw elektrycznych niezbędnego do prac 
w  warunkach, jakie miały miejsce podczas 
tej trudnej akcji (m.in. duże stężenie metanu). 
Zespół ten gwarantuje bezpieczne zasilanie 
całego urządzenia, wymagającego poboru 
prądu na poziomie 270 mA. Zapewnia rów-
nież przesył obrazu do stanowiska operatora 
poprzez światłowód jednomodowy 9/125 μm. 
Zastosowano tu nadajnik o mocy -9 dBm 
(9/125 μm). 
Do utrzymania prawidłowych parametrów za-
silania wykorzystano trzy ogniwa elektryczne 
o pojemności 1,3 Ah każde, połączone w jede-
nukład dostarczający energię do podzespo-
łów,  tj. kamery i zespołu nadawczego. Przy 
pełnym obciążeniu zapewniają one sprawność 

na ok. 8 godz. – to czas niezbędny do wykona-
nia operacji opuszczenia kamery na głębokość 
1050 m, uwzględniając prędkość kołowrotu.  
Po testach warsztatowych obudowa urządze-
nia była kilkakrotnie modyfikowana. Ostatecz-
ne rozwiązanie miało kształt pocisku o średni-
cy ok. 80 mm.
W kamerze zastosowano obiektyw szero-
kokątny z doświetleniem zamontowanym 
w  obudowie pod kątem zapewniającym 
odpowiednie parametry optyczne i mecha-
niczne. Ponad kilometr pod ziemią panują 
ekstremalne warunki – duże ilości wody z osa-
dami skalnymi i zasolenie. Aby nie doszło do 
zabrudzenia obiektywu, pokryto go (metodą 
nanotechnologii) powłoką zabezpieczającą 
przed zanieczyszczeniem. W przeciwnym ra-
zie jakość obrazu byłaby niedostateczna już 
po przebyciu kilkunastu metrów w odwiercie. 
Środkową część urządzenia stanowi rura 
o  średnicy 75 mm, wewnątrz której zostały 
zainstalowane zespoły zabezpieczające i prze-
syłowe oraz zestaw ogniw elektrycznych. Tak 
przygotowany moduł obudowy, po testach 
funkcjonalności, został wewnętrznie zalany 
środkami na bazie żywic poliuretanowych. 
W  ten sposób  zapewniono bezpieczeństwo 
pracy urządzenia w ekstremalnie trudnych wa-
runkach.
W górnej części obudowy o stożkowym 
kształcie, po wykonaniu spawania ułożono 
zapas światłowodów oraz wpust kablowy EX 
z uchwytem na linę stalową. Ten element obu-
dowy został specjalnie profilowany, aby nie 
dopuścić do zakleszczenia się urządzenia po 
wyjściu z odwiertu pod ziemią.
Obudowa zmontowana z trzech części zosta-
ła w końcowej fazie odpowiednio wyważona, 
by zapewnić idealne ułożenie kamery w od-
wiercie i nie dopuścić do niekontrolowanych 
rotacji urządzenia. Na koniec całość skręcono 
i uszczelniono, co zapewniło odporność ka-
mery na wodę również w całkowitym zanu-
rzeniu. (M.K.) Q

KAMERA 
DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Kamerę wykorzystaną w akcji ra-
towniczej w  KWK Wujek należało do-
stosować do specyficznych warunków 
panujących głęboko pod ziemią, a tak-
że do samego procesu opuszczania jej 
wąskim i długim na ponad kilometr 

szybem.

W sobotę, 18 kwietnia w Kopalni Wujek Ruch Śląsk doszło do silnego wstrząsu na głębokości 
1050 m. Rozpoczęto akcję ratowniczą i poszukiwania dwóch pracowników przebywających pod 
ziemią. W akcji wykorzystano specjalistyczną kamerę CCTV Emi-Explorer 2.0, która została spuszczona 
otworem wywierconym na ponad kilometr pod ziemię. – Obraz z kamery pokazuje w sposób bardzo 
dobry tamtą przestrzeń, widać ścianę, widać stojaki, widać obudowę – relacjonował Zygmunt Łukasz-
czyk, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego. Niestety do czasu zamknięcia tego wydania  
nie udało się odnaleźć zaginionych górników.


