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w układach pomiaru obci e lin
górniczych wyci gów szybowych

Stosowanie wkładek pomiarowych siły typu WPS-Ec oraz dodatkowego wyposa enia
pomiarowego wraz z aparatur rejestruj c i programem do graficznej wizualizacji rozkładu sił
w linach na drodze przejazdu naczynia oznacza u ycie dodatkowego rodka bezpiecze stwa podczas
eksploatacji lin wyci gów szybowych o szerokich mo liwo ciach do wykorzystania. Powy szy rodek
stanowi praktyczne, dotychczas powszechnie nie stosowane, narz dzie. Wła ciwe wykorzystanie tego
narz dzia przez szybowe słu by utrzymania ruchu, odpowiedzialne za bezpiecze stwo ruchu
górniczych wyci gów szybowych, umo liwia zmniejszanie ryzyka i eliminacj zagro e , które maj
swoje ródło w zró nicowaniu warto ci sił w linach wyci gów szybowych. [6]
Wyrównywanie sił w linach prowadzi do podniesienia poziomu bezpiecze stwa ich eksploatacji
i równocze nie do:
- równomiernego zu ycia eksploatowanego kompletu lin wyci gu, a wi c i przedłu enia okresu
stosowania lin,
- poprawy jako ci prowadzenia naczy wydobywczych, co bezpo rednio przekłada si na
zmniejszenie zu ycia elementów prowadnic tocznych naczynia, a w dłu szym czasie równie
prowadników szybowych i przedłu enie okresu ich eksploatacji.
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