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1. Przeznaczenie i zakres zastosowań

Moduł Wyświetlacza MW-2 do Systemu Monitorowania Głowicy Urabiającej Kombajnu 
Chodnikowego jest przeznaczony do stosowania w górniczych kombajnach chodnikowych.

Dwa czujniki  kąta  CK-1,  czujnik  niwelacji  CN-1,  czujnik  położenia  kombajnu  CPK-2 
wraz  z  modułem  wyświetlacza  MW-2  stanowią  System  Monitorowania  Głowicy  Urabiającej 
Kombajnu  Chodnikowego  MINOS-2.  Moduł,  po  podłączeniu  czujników,  wyświetla  na 
graficznym,  kolorowym  wyświetlaczu  ciekłokrystalicznym  położenie  głowicy  urabiającej 
względem chodnika,  wraz  z  zaznaczonym przekrojem poprzecznym drążonego  chodnika  oraz 
pochylenie wzdłużne i poprzeczne kombajnu względem poziomu. Sygnalizuje również zbliżanie 
się organu do granicy, określonej założonym przekrojem poprzecznym chodnika. 

Monitor Wyświetlacza MW-2 jest funkcjonalnym odpowiednikiem monitora wyświetlacza 
MW-1 i może go zastępować w starszych instalacjach. 

2. Dane techniczne

Dokładność teoretyczna wskazań: 20 mm
Napięcie zasilania: 12 V
Maksymalny prąd zasilania: 0,5 A
Temperatura otoczenia: -10 °C +40°C
Wilgotność względna: maks. 95%
Waga: 3 kg
Stopień ochrony obudowy: IP 65
Cecha budowy przeciwwybuchowej: I M2 Ex ib I
Parametry wejściowe i wyjściowe MW-2:

Parametry 
wej./wyj. 

wejście 
zasilania

wyjście  do urządzenia zewnętrznego
(zasilanie)

wyjście/wejście  do/z urządzenia zewnętrznego
(RS485)

nr gniazda -nr 
styku

G1-1 i G1-4 G2-1 i G2-4; G3-1 i G3-4
G4-1 i G4-4; G5-1 i G5-4; G6-1 i 

G6-4

G2-2 i G2-3; G3-2 i G3-3; G4-2 i G4-3
G5-2 i G5-3; G6-2 i G6-3

IO - 2A 0,139 A
UO - 16V 4,94 V
CO - 2,6μF 4mF (sumarycznie dla wszystkich styków 2 i 3 

złącz G2-G5)
LO - 30μH 10 mH
PO - -   0,167W
II 2 A - -
UI 16V - 5,9 V
CI ~ 0 - 185uF
LI ~ 0 - ~ 0
Pi - - 3,13W (sumarycznie dla wszystkich styków 2 i 3 

złącz                   G2-G5)



3. Budowa

Schemat blokowy systemu MINOS-2 przedstawia rysunek MIN2–2.0.0.1. Układ składa się 
następujących modułów: 

− Modułu wyświetlacza  MW-2 w stalowej osłonie, umieszczonego na pulpicie operatora 
kombajnu.

− Czujnika kąta CK-1 organu na osi y (pionowej), umieszczonego w osi obrotu organu.
− Czujnika kąta CK-1 organu na osi x (poziomej) umieszczonego w osi obrotu obrotnicy 

kombajnu.
− Czujnik niwelacji CN-1 umieszczonego na poziomej płaszczyźnie ramy kombajnu.
− Czujnik położenia kombajnu CPK-2 (w certyfikacji)
− Opcjonalnie skrzynki rozgałęźnej iskrobezpiecznej.

Obudowa  modułu  MW-2  jest  wykonana  z  blach  stalowych  nierdzewnych  lub  zwykłych, 
cynkowanych. 

W module, za szybą z poliwęglanu, jest umieszczony graficzny wyświetlacz LCD. Układ 
mikroprocesorowy wylicza położenie  organu na podstawie danych odczytanych  z czujników i 
wyświetla współrzędne na wyświetlaczu LCD.

Moduł MW-2 jest zasilany z dowolnego zasilacza iskrobezpiecznego kategorii co najmniej 
I  M2,  o  parametrach  wyjściowych  Uo=16V  Io=2A  (Un=15V  i  In=1,5A)  i  poziomie 
zabezpieczenia  ib.  Kabel  łączący  zasilacz  z  modułem  jest  prefabrykowany  przez  producenta. 
Maksymalna długość kabla nie może przekraczać 20 m

Aby  zwiększyć  uniwersalność  urządzenia,  funkcję  skrzynki  rozgałęźnej  może  przyjąć  moduł 
wyświetlacza MW-2

Połączenie  czujnika  CK-1,  CN-1  i  CPK-2  ze  skrzynką  rozgałęźną  lub  z  modułem 
wyświetlacza MW-2:

Czujniki są połączone przewodami czterożyłowymi, przystosowanymi do użytkowania w 
górnictwie w obwodach iskrobezpiecznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Typy kabli:
Producent Tele-Fonika:
1. YnSLY-G 3 × SR + SR
2. YnSLYkonyn-G 3 × SR + SR
3. YnSLYekżi-G 3 × SR + SR

Producent Drutplast:
1. YnKGSLY 3 × SR + SR
2. YnKGSLYkon 3 × SR + SR
3. YKGSLYkonyn 3 × SR + SR

Producent Helukabel:
1. OZ-BL-CY 4 × SR



2. OZ-BL  4 × SR
3. MOZ-BL 4 × SR

Gdzie: „SR” = „1,5”; „1”; „0,75” - oznacza przekrój żyły kabla w mm2 

Połączenie moduł wyświetlacza (lub skrzynka rozgałęźna) - zasilacz
Moduł wyświetlacza jest  połączony przewodem czterożyłowym wymienionym powyżej 

lub dwużyłowym, dopuszczonym do stosowania w górnictwie w obwodach iskrobezpiecznych, 
zabezpieczonym przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Typy kabli: wszystkie wymienione powyżej oraz:
Producent Tele-Fonika:
1. YnSLY-G 2 × SR + SR
2. YnSLYkonyn-G 2 × SR + SR
3. YnSLYekżi-G 2 × SR + SR
Producent Drutplast:
1. YnKGSLY 1 × SR + SR
2. YnKGSLYkon 1 × SR + SR
3. YKGSLYkonyn 1 × SR + SR

Producent Helukabel:
1. OZ-BL-CY 2 × SR
2. OZ-BL 2 × SR
3. MOZ-BL 2 × SR

Gdzie: „SR” = „1,5”; „1”; „0,75” – oznacza przekrój żyły kabla w mm2 

4. Montaż

Urządzenie  jest  dostarczane  przez  producenta  kompletne,  gotowe  do  montażu  na 
kombajnie.

Rozmieszczenie elementów, oraz ich mocowanie jest uwidocznione na dołączonych rysunkach.

Kolejność czynności montażowych:
1. Pozycjonowanie i mocowanie elementów łączących osłonę MW-2 z pulpitem operatora.
2. Montaż osłony MW-2 do pulpitu.
4. Wykonanie połączeń kablowych zgodnie z rysunkiem montażowym MIN2-2.0.0.1.
5. Montaż MW-2 do osłony.

5. Obsługa

5.1 Kalibracja



Przed rozpoczęciem drążenia  chodnika,  każdorazowo po zakończonym montażu łuku 
obudowy należy przeprowadzić kalibrację zgodnie z poniższą procedurą:

- Ustawić kombajn chodnikowy w pozycji na wprost, czyli równolegle do podłoża na 
którym stoi kombajn oraz w osi symetrii drążonego tunelu.
- Ustawić organ urabiający kombajnu w osi symetrii kombajnu, w maksymalnym, górnym 
położeniu  (tak,  aby  górna  płaszczyzna  urabiająca  noży  wskazywała  maksymalne  
wychylenie organu przy danym przekroju drążonego chodnika.
- Nacisnąć boczny, czerwony przycisk „CAL”.

Po wykonanej kalibracji urządzenie jest gotowe do pracy.

5.2 Obsługa klawiatury

Klawiatura składa się z 5 przycisków: 4 w kolorze czarnym i 1 w kolorze czerwonym, na 
bocznej, prawej stronie obudowy.

Opis przycisków (od lewej):
1.  Strzałka  w  górę  „↑”:  przesunięcie  pozycji  menu  w  górę  lub  zwiększenie  wprowadzanej  

wartości cyfrowej.
2. Strzałka w dół „↓”: przesunięcie pozycji menu w dół lub zmniejszenie wprowadzanej wartości 

cyfrowej.
3. Kalibracja „CAL” (czerwony): służy do kalibracji urządzenia.
4.  Wyjście  „ESC”:  anulowanie  dokonanego wyboru  lub  przejście  do  poprzedniego  poziomu  

menu.
5. Zatwierdzenie  „ENTER”: wejście do menu, zatwierdzenie dokonanego wyboru lub przejście  

do następnego poziomu.

5.3. Opis wyświetlacza LCD

Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawia się logo producenta i 
znak systemu MINOS. Po ok. 2 s. jest widoczny ekran główny,składający się z 4 okien:
- okno „Urabianie”
- okno „Niwelacja”
- okno „Diagnostyka”
- okno „Oś wyrobiska”

W oknie „Urabianie” są widoczne następujące parametry:
- Typ obudowy aktualnie wybranej np. ŁP9
- Typ kombajnu np. AM75
- Współrzędne środka głowicy organu urabiającego: 

„Czujnik X:   65 [mm]”
„Czujnik Y: 145 [mm]”

-  Odległość  głowicy  organu  w  poziomie  i  pionie  od  krawędzi  wzorcowego  przekroju  
poprzecznego:
„Odległość X:     30 [mm]”
„Odległość Y: 1498 [mm]”

W  centralnej  części  omawianego  okna  znajduje  się  graficzny  symbol  przekroju 
poprzecznego wyrobiska wraz z symbolem głowicy organu, poruszającym się zgodnie z ruchami 
rzeczywistego organu.



Gdy organ zbliża się do teoretycznej granicy wyrobiska, jego piktogram zmienia kolor na 
błękitny. Po zetknięciu się głowicy organu z granicą wyrobiska, piktogram  zmienia się na kolor 
czerwony a w miejscu podawanych odległości X i Y pojawia się czerwony napis STOP.

W oknie „Niwelacja” są widoczne następujące parametry:
- Kąt nachylenia osi wzdłużnej kombajnu względem poziomu: 

„Wzdłużna=1.2º ”
- Kąt docelowy nachylenia osi wzdłużnej kombajnu względem poziomu: 

„Zadana= 0.0º ”

W  centralnej  części  omawianego  okna  znajduje  się  graficzny  symbol  kombajnu, 
zmieniającego swoje nachylenie zgodnie z nachyleniem rzeczywistej maszyny.

W oknie „Diagnostyka” są widoczne parametry mające na celu szybsze zdiagnozowanie stanu 
systemu i lokalizację ewentualnego uszkodzenia.

Okno „Oś wyrobiska” będzie aktywne po podłączeniu czujnika położenia kombajnu CPK-2.  

5.4. Opis i obsługa menu

Po  naciśnięciu  klawisza  „ENTER”  pojawia  się  dodatkowe okno  „Menu”,  pozwalające 
zmieniać lub testować najważniejsze parametry i funkcje urządzenia:

Menu urządzenia jest podzielone na następujące pozycje:
1. Wybór kombajnu
2. Wybór obudowy
3. Ustawienia

3.1. Jasność LCD
3.2. Wersja
3.3 . Niwelacja

3.3.1 Kalibracja
3.3.2 Progi
3.3.3 Zadana

Do przemieszczania się po poszczególnych pozycjach menu służą klawisze „↑” oraz „↓”. 
Akceptacja  wpisywanych  lub  odczytywanych  wartości  oraz  aktywacji  niższego  poziomu 
poszczególnych opcji menu  następuje po wciśnięciu klawisza „ENTER”. 

Anulowanie wpisywanych wartości lub przechodzenie na wyższy poziom menu następuje 
po wciśnięciu klawisza „ESC”.

Opis poszczególnych pozycji menu:

1. Wybór kombajnu:

Po wybraniu tej  opcji i  naciśnięciu klawisza „ENTER”pojawia się lista kombajnów dla 
których  przygotowano  system  MINOS.  Aktualny  numer  kombajnu  z  dostępnej  listy  jest 
wyświetlony w najniższym wierszu tekstu. 



Nową wartość można ustawić naciskając klawisze „↑” lub „↓” oraz zatwierdzić klawiszem 
„ENTER”.

2. Wybór obudowy:

Po  wybraniu  tej  opcji  i  naciśnięciu  klawisza  „ENTER”  pojawia  się  lista  obudów  dla 
których  przygotowano  system  MINOS.  Aktualny  numer  obudowy  z  dostępnej  listy  jest 
wyświetlony w najniższym wierszu tekstu. 

Nową wartość można ustawić naciskając klawisze „↑” lub „↓” oraz zatwierdzić klawiszem 
„ENTER”.

Obudowy są zdefiniowane wg szeregu ŁP/V25/A z normy PN-93/G-15000/02 oraz PN-93/
G-15000/02. Możliwy jest wybór  od ŁP08/V25/A do  ŁP13/V25/A. 

3.Ustawienia:

Po  wybraniu  tej  opcji  i  naciśnięciu  klawisza  „ENTER”  pojawia  się  lista  następnego 
poziomu menu. W „Ustawieniach” można wybrać klawiszami „↑” lub „↓”  następujące pozycje:

3.1. Jasność LCD 
Po naciśnięciu klawisza „ENTER” jest wyświetlana aktualna wartość jasności 
podświetlania z przedziału 0 - 100.
Powrót z trybu przeglądania następuje po naciśnięciu klawisza „ESC”. 
Naciśnięcie klawisza „ENTER” spowoduje przejście do trybu edycji:
Aktualną wartość można zmienić naciskając klawisze „↑” lub „↓”
oraz zatwierdzić klawiszem „ENTER”. 

3.2. Wersja 
Po naciśnięciu klawisza „ENTER” jest wyświetlana aktualna wersja 
oprogramowania. Powrót  następuje po naciśnięciu klawisza „ESC”. 

3.3. Niwelacja 
Po wybraniu tej opcji i naciśnięciu klawisza „ENTER” pojawia się lista następnego 
poziomu menu. W opcjach „Niwelacja” można wybrać klawiszami „↑” lub „↓”  
następujące pozycje:

3.3.1. Kalibracja
Opcja ta powinna być używana wyłącznie przez producenta i nie należy 
zmieniać ustawionych wartości.

3.3.2. Progi
Opcja ta pozwala na zmianę wartości pochylenia wzdłużnego, przy którym 
piktogram kombajnu w oknie „Niwelacja” pochyla się w dół lub w górę.
Po naciśnięciu klawisza „ENTER” są wyświetlane aktualne kąty zmiany 
piktogramów kombajnu
Powrót z trybu przeglądania następuje po naciśnięciu klawisza „ESC”. 
Naciśnięcie klawisza „ENTER” spowoduje przejście do trybu edycji:
Aktualną wartość można zmienić naciskając klawisze „↑” lub „↓”
oraz zatwierdzić klawiszem „ENTER”. Wartość podaje się w dziesiątych  
częściach stopnia kątowego

3.3.3. Zadana



Opcja ta pozwala na zmianę wartości docelowego pochylenia wzdłużnego 
chodnika. Przyjmuje się, że pochylenie chodnika w stopniach kątowych jest 
równe pochyleniu kombajnu.  
Po naciśnięciu klawisza „ENTER” są wyświetlane aktualne kąty zadane 
(docelowe).
Powrót z trybu przeglądania następuje po naciśnięciu klawisza „ESC”. 
Naciśnięcie klawisza „ENTER” spowoduje przejście do trybu edycji:
Aktualną wartość można zmienić naciskając klawisze „↑” lub „↓”
oraz zatwierdzić klawiszem „ENTER”. Wartość podaje się w dziesiątych  
częściach stopnia kątowego

6. Obsługa serwisowa urządzenia

Nie przewiduje się żadnych czynności serwisowych przez użytkowników urządzenia. Wszelkie 
naprawy mogą być wykonywane przez producenta lub autoryzowany serwis.

7. Transport i przechowywanie

Urządzenia  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  lokomocji.  W  czasie 
transportu  urządzenia  powinny  być  zabezpieczone  przed  opadami  atmosferycznymi  i  silnymi 
udarami mechanicznymi. Dopuszcza się transport w temperaturze -25°C do 40°C. 

Moduł  MW-2  powinien  być  przechowywany  w  pomieszczeniach  zamkniętych  o 
wilgotności  względnej  do  75%  i  temperaturze  od  -20°C  do  40°C,  bez  oparów  aktywnych 
związków chemicznych.

8. Wyposażenie

W skład kompletu MW-2 wchodzi:
- Moduł wyświetlacza MW-2.
- Osłona modułu
- Komplet elementów sprzęgających moduł z kombajnem.
- Instrukcja obsługi modułu MW-2.

W skład kompletnego systemu MINOS-2  wchodzi:
- Moduł Wyświetlacza MW-2.
- 2 czujniki CK-1 w obudowach ognioszczelnych z wyprowadzonymi kablami.
- Czujnik CN-1 z wyprowadzonym kablem.
- Czujnik CPK-2 z wyprowadzonym kablem.
- Instrukcja obsługi modułu MW-2  oraz czujników CK-1, CN-1 i CPK-2.
- Kabel do połączenia  MW-2  z zasilaczem iskrobezpiecznym. 
- Komplet elementów sprzęgających moduł i czujniki z kombajnem.



9. Zagrożenia stwarzane przez urządzenie dla otoczenia i obsługi

Według  wymogów  Dyrektywy  Europejskiej  2002/96/WE  oraz  Ustawy  o  zużytym  sprzęcie 
elektrycznym  i  elektronicznym  z  dnia  29.07.2005  urządzenie  jest  oznaczone  symbolem 
przekreślonego kontenera na odpady.  Oznacza to,  że  wyrób,  po okresie jego użytkowania  nie 
może  być  umieszczany  z  innymi  odpadami.  Zobowiązuje  się  Użytkownika  do  oddania  go 
prowadzącym  zbieranie  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  gdyż  właściwe 
postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych skutków dla środowiska naturalnego, wynikających z niewłaściwego składowania i 
przetwarzania takiego sprzętu. 

Szczegółowe  dane  dotyczące  masy  urządzeń  produkcji  Zakładu  Montażu  Urządzeń 
Elektronicznych znajdują się na stronie internetowej: www.zmue.eu

10. Dane producenta

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych
ul. Fabryczna 3
43-100 Tychy
telefon: 032 217 58 74, 032 217 58 75
faks: 032 217 58 79
e-mail: zmue@zmue.com.pl



Projektował Sprawdził Zatwierdził Plik

ZAKŁAD MONTAŻU 
URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Tychy, ul. Fabryczna 3, tel.: 032 2175874

Schemat polaczen systemu MINOS-2 wer. 2
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ZACISK

2
31

NR3
ZACISK

SR-16 BELMA

Skrzynka rozgalezna
ognioszczelna

PK

WERSJA I ZASILANIA

WERSJA II ZASILANIA

WERSJA III ZASILANIA

Un=15V; In>=1,5A

Polaczenia w zależności od wersji

PK

PK +24V
GND
EKRAN

Reflektor
kombajnu

J3:3
J3:4

J3:1
J3:2

Płyta glowna

Czujnik Połozenia Kombajnu CPK-2

Glowica obrotowa CPK-2

PK1

J3
:1

J3
:2

J3
:3

J3
:4

Plyta transmitera

Czujnik Kata CK-1 (os X)

J3
:1

J3
:2

J3
:3

J3
:4

Plyta transmitera

Czujnik Kata CK-1 (os Y)

1 32 4 1 32 4 1 32 4 1 32 4
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MW-2 Moduł wyświetlacza - rysunek zestawczy

MW2-1.0.0.1

ZAKŁAD MONTAśU URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH Tychy ul.Fabryczna 3

tel.0-32 217 58 75

mgr inŜ. K.Stępka mgr inŜ J.Łubko mgr inŜ.W.Jaworski 2009-08-20

3

Zaprojektował: Sprawdził: Zatwierdził Data

1 / 1 
Wydanie Arkusz

Materiał

 

 Amortyzator metalowo-gumowy410
PN-82006Podkładka okrągła płaska M849
 Nakrętka M848
 Złączka  GE16-SR57
PN-82008Podkładka spręŜynująca M886
PN-82302Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym  M6x1645
PN 82008Podkładka spręŜynująca M544
PN-82302Śruba z gniazdem imbusowym M5x1043
MIN2-1.0.0.0Moduł wyświetlacza12
MIN2-1.0.0.2Osłona MW-211
Numer rysunku/ normyTytuł/Nazwa, materiał, wymiary itp.IlośćPozycja

25
6,

00

155,00

368,00

7
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7
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9

10



Projektowa³

Iloœæ Tytu³/Nazwa, wymiary itp.

Sprawdzi³ Zatwierdzi³

Materia³ Nr rysunku, normy

Data Skala

Edycja Arkusz

Plik

Pozycja

ZAK£AD MONTA¯U
URZ¥DZEÑ ELEKTRONICZNYCH
Tychy, ul. Fabryczna 3 tel. 48 (32) 217-58-75

http:// www.zmue.com.pl  e-mail:  zmue@zmue.com.pl

mgr I. Jaworska mgr in¿. J. Lubko mgr W. Jaworska MW2-3100 06.05.2009r

MW-2 tabliczka znamionowa

MW2 - 3.1.0.0 A4

1:1

1

Blacha M63 0,5 mm.

ZMUE 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 3

20__MW-2

TYP ROK PROD. NR FABR.

FTZU 08ATEX0257X IP65

ex I M2 Ex ib I1026


