M ení zatížení d lnich lan u t žních za ízení
Tadeusz Wróbel1
Úvod
Nerovnom rnost zatížení nosných t žních lan u vícelanových t žních za ízení je
známo z praxe od po átku jejich zavedení do provozu. Snaha vyrovnávání sil mezi
jednotlivými lanami zavedla k technických ešením k samo inné minimalizaci rozdílu sil
v lanech jak rovn ž k technickým ešením a zp sobu k minimalizaci t chto rozdílu b hem
údržby. [4]
P edm tem tohoto lánku jsou technická ešení použitá u vícelanových t žních
za ízení k p ímému m ení sil v nosných lanech. Výsledký m ení umož ují realizaci metody
minimalizace rozdílu b hem údržby. Použivání tohoto systému v nosných a nosných-vodicích
lanech t žních technologických za ízení s okovem p i hloubení jám nebo v vodících
a distan ních lanech t žních za ízení umož ují kontrolu rovnom rného nap tí.
P íkladem jedné z t chto metod je patent . 155060 z roku 1992 „Zp sob korekce sil
v nosných lanech vícelanového t žního za ízení“. [2] Technickým prost edkem umož ujícím
korekci sil podle popsaného zp sobu bylo ešení: „Systém pro kontrolu sil v nosných lanech
vícelanových t žních za ízení“ – patent . 153748 z roku 1991. [1] ov ený v praxi
a prozozovaný ve 2 pol. 80. let jako za ízení pro nep etržitou kontrolu sil v nosných lanech
dopravní nádoby (skipu) na jám Janina III KWK „Janina“.
Základní sou ásti toho za ízení byly tensometrické idla pro m ení síly zabudované
v zav su dopravní nádoby (v míst spojení ke zm n délky lana) a elektronický m ící systém
zabudovaný v dopravní nádob . Systém neustále provád l m ení sil v nosných lanech
t žního za ízení. P ekro ení ur ité maximální hodnoty síly v jednotlivých lanech vzhledem
k jejich pr m rné hodnot zp sobilo zapnutí rádiového výsila e. Následkem toho na
stanovišti strojmistra se rozsvítila kontrolka upozor ující na nerovnom rné zatížení nosných
lan t žního za ízení. Byl to výstražný znak pro provozovatele o nutnosti nasazení innosti
podle vypracovaného zp sobu korekce sil.
Za ízeni bylo napájeno akumulátorem, pravideln nabíjeným podle zp sobu
popsaného v patentu . 157643 z roku 1992 „Systém pro dálkové dobíjení akumulátoru“. [3]
Technické ešení m icího systému mohlo zp sobovat od vodn né pochybnosti týkající se
p esností m ení, které vyplývaly z nedost pností (v této dob ) k nejnov jším technologím
v elektronice. I p es to použivání za ízení a praktické provád ní korekce sil podlé popsaného
zp sobu p ineslo výrazné technické efekty (prodloužení doby provozování lan o 80%)
a vyplývající z toho ekonomické efekty. Spoluautorem výše uvedených patent
a implementace zp sobu korekce sil v 80. letech spole n s vedeckými pracovníky Katedry
Transportu Linowego AGH je autor tohoto lánku.
Pozitivní ekonomické efekty vyplývající z použivání systému v t žním za ízení na
KWK „Janina“, jak rovn ž dostupnost na po átku 90. let k nejnov jším elektronicným
obvod m profesionálních firem a vým na zkušenosti s vedeckými pracovníky Instytutu
Technicznego Wojsk Lotniczych ve Varšav byly podstatou pro firmu Temix k dalšímu
zdokonalování tohoto ešení.
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Popis použivaných ešení
Nejv tším v této oblasti technickým problémem pro tv rce nového ešení bylo vytvo ení
m icího p evodníka (m ni e) síly. Z ohledem na pracovní prost edí, jak rovn ž z d vodu
zajišt ní vyžadovaného statického bezpe nostního koeficientu pro idlo (jako pro sou ást
záv su t žního za ízení) hodnoty m ených nap tí jsou n kolikrát nižší n ž pro typické
váhové p evodníky. Výžádalo to zajišt ní stability m ení nap tí na úrovní mirkovolt .
A proto vnikla speciálni konstrukce samotného p evodníka, vhodné ešení m icí soustavy,
zp sob navrhování elektronických obvod a nutnost použivání zvláštních elektronických
systému s vysokou stabilitou parametr ve vojenském provedení. Výsledkem vedených prací
bylo vytvo ení firmou Temix Spol. s r. o. systému pro m ení sil spolu s m icími vložkami
typu WPS, které v roce 1994 získaly schválení Wy szego Urz du Górniczego s ozna ením:
GM-83/94.
V letech 1994 – 2001 bylo zhotoveno a zabudováno 6 sad m ících soustav: 1 sada na
jám „Bartosz“ KWK Katowice, 4 sady pro ZG Rudna (2 sady na jám RII – skipy, 1 sada na
jám RI a 1 univerzální sada k použivání v poz stalých t žních za ízení) a 1 sada na KWK
„Wujek“ – jáma „Lechia“.

Foto 1. ZG „Rudna”, pohled na m ící soustavu

Foto 2. M ící soustava po zabudování

M ící soustava vyráb nych vložek typu WPS obsahovala analogové elektronické
sou ásti. Z toho d vodu nutné bylo provád ní pravidelné korekce parametru v soustav
elekrtoniky tzv. p esunutí nuly a koeficientu zesílení, parametru nastav ných pomocí
potenciometru. Byla to nevýhoda, která pro uživatele znamenala nutnost provád ní
pravidelných prohlídek za ízení ve výrobním servisu.
Intenzivní rozvoj digitální m ící techniky a p ístup k ešením v oblasti mikrokontroléru
na vysoké úrovni, m ících mikrosoustav ve spojení se znalostni a dovednostmi mladého
inženýrského týmu firmy umožnil na konci roku 2001 vyvinutí systému pro nep etržité
minitorování zatížení nosných a vodících-nosných lan záv sného povalu ve hloubené šacht
R-XI p ez PeBeKa pro KGHM o/ZG „Rudna“.
V záv su vodících-nosných lan povalu bylo zabudováno: 16 ks. m icích vložek WPS-E
(2 kusy na záv s jednoho lana), po íta ový ovlada na povalu a propojený s nim po íta ový
ovlada na povrchu. M ící vložky WPS-E stanoví nezávislé, inteligentní m ící moduly,
vybavené digitálním displayem zobrazujícím sou asný výsledek m ení síly, dokonce
i v p ípad poškození nad azeného ovlada e. Grafické monitory v obou ovlada ích zobrazují
úrov sil v lanech v rozsahu Fpr m.+5%; Fpr m.; Fpr m.-5% a textový display zobrazuje
íslicové hodnoty m ených sil v jednotlivých m ících vložkách a lanech.
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Foto 3. Vložka pro m ení síly WPS-E

Foto 5. Ovlada systému (d lní)
Stanovišt signálního (d lníka) na povalu

Foto 4. Vložka pro m ení síly v lanovém záv su

Foto 6. Ovlada systému (povrchový)
Stanovišt operátora bubnových vrátku

Systém i p es velmi obtížné podmínky prost edí pracoval bezporuchov po dobu
1,5 roku od doby instalace. Krátkodobé problémy s odvod ováním jámy zp sobily pot ebu
technické prohlídky vložek pro m ení síly WPS-E, p esto systém pracuje nep etržit dál.
M ící vložky podle výše popsaného ešení byly rovn ž instalovány na skipovém t žním
za ízení na jám „Lecha“ KHW KWK „Wujek“ v roce 2002.

Nové m ící vložky WPS-Ec
Ukon ení doby platností schválení k provozování m ících vložek WPS, nar stající
pot eby i nároky potenciálních uživatel v oblasti p esností m ení, provád ní m ení
v dynamických stavech (nap . b hem brzd ní), použivání m ících vložek v systémech
dálkového i nep etržitého monitorování zatížení nosných lan dopravních nádob, vodicích
a nosných-vodicích lan, jak rovn ž nutnost modernizace m icích vložek vyplývající
z rozvoje techniky, byly d vodem pro vypracování nového technického ešení m ící vložky
a získaním aktuálního schválení k provozu.
Ve vzniku nové konstrukce vložek a m icího systému byly brány v úvahu dosavadní
provozní zkušenosti, na základ kterých ur eno následující požadavký:
a. funk ní
- mibilita za ízení, možnost použití v r zných t žních za ízení podniku,
- unifikace provedení, p ísp sobení ke spojkám (místo v záv su ke zm n délky lana)
vyrobených firmou RYFAMA o velikosti W3÷W6,
- minimální pracovní vklad v p ípad vým ny poškozené vložky,
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-

programová kalibrace zesílení a ofsetu nuly,
možnost kalibrace m ících vložek v míst instalace,
sofware pro obsluhu systému (kalibrace, diagnostika systému),
sofware pro grafickou vizualizaci rozložení sil v lanech,
možnost p íspusobení funkce systému k individuálním pot ebám uživatele, jak na
etapu zpracování vstupních parametr , tak i b hem provozu,
poskytnutí výsledk me ení do pr myslových sítí a také do sít internet,

b. v prost edí aplikace
- níská spot eba energie,
- spolehlivost provozu,
- standard transmise dat odolný na chyby (magistalrála CAN),
- odolnost na vlivý silného elektromagnetického rušení, digitální filtrace rušení,
- teplotní odolnost pro zna né rozdíly teplot,
- odolnost proti vlhkosti, kmitání, vibracím a mechanická odolnost.
V souladu s výše popsanými požadavky zhotoveno ve firm Temix vložky pro m ení síly
s mikroprocesorovým elektronickým obvodem vybaveným interfejsem digitální transmise dat
typu WPS-Ec.

Obr. 1.

Zp sob zabudování
vložek WPS-Ec

Foto. 7.

Vložky WPS-Ec zabudované ve spojce sloužící
ke zm n délky lana (L W „Bogdanka“)

Vložky získaly schválení WUG k provozu v hornických záv sech t žních za ízení
v b eznu 2005 s ozna ením WUG GM-14/05. Atestaci m ících vložek provedl Zakład Bada
Atestacyjnych Centrum Mechanizacji KOMAG v Glivicích. Pevnostní zkoušky provedeno
v Laboratorium Budownictwa Instytutu Budownictwa Politechniki l skiej.
Provedené zkoušky potvrdily, že m ící prvky použivané ve vložkách pro m ení síly typu
WPS-Ec charakterizují se velkou odolností proti p etížení tla nými sílami. Tla ná síla
1500 kN odpovidající 10-násobku nominálního p etížení idla, jak i tla ná síla 2250 kN
odpovidající 10-násobk provozního statického namáhání p ipadající na jeden m ící prvek
použitý v nejv tším záv su (velikost 6 pro síly do 450 kN) zp sobila (p edpokládanou
konstruktérem) trvalou deformaci idla. Avšak tyto deformace nep sobí poškození idla
v oblasti jeho funce jako distan ní vložky. [7]
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Foto 8. Zkoušené idla pro m ení síly

Foto 9.

idlo pro m ení sílý a distan ní vložky
po zkouškách

Obdržené výsledky zkoušek ukazují, že použití m ících vložek WPS-Ec nezhoršuje
pevnostních vlastností hornických záv s t žních za ízení a také nesnížuje bezpe nostní
úrove prvk d lního t žního za ízení v provozu.[6]
Provád ní m ení, vyrovnavání zatížení lan
Ve druhé pol. roku 2004 pracovníci firmy Temix provedli 3 série m ení sil v nosných
lanech t žního za ízení S 1.3 v LW „Bogdanka“ s vyrovnáním zatížení. V roku 2004 firma
Temix zhotovila pro KHW KWK „Wesoła“ sadu m ících vložek WPS-Ec spolu s mibilním
za ízením pro m ení a zápis dat a také s softwarem pro grafickou vizualizaci sil
v nosných lanech t žních za ízení. Pracovníci firmy byli p i instalaci vložek do záv s
t žního za ízení a také provedli serii m ení a korekce síly. V dubnu roku 2005 vykonali
m ení sil a vstupní vyrovnávání zatížení lan t žního za ízení v KWK „Halemba“.
Vyrovnavání sil mezi jednotlivými lanami vícelanového za ízení dosahujeme zm nou
délky lan a zm nou pr m ru p evíjení lan na p dním kotou i t žního stroje. Tyto innosti
m žeme provád t na základ analýzy rozložení sil v lanech na celé dráze pr jezdu težní
nádoby s využitím po íta ového programu pro grafickou vizualizaci. D ležité je, aby pr jezd
dopravní nádoby obsahoval i napln ní nádoby, pon vadž p ináší d ležitou informaci
o eventuelních rozdílech
tuhosti mezi jednotlivými lanami (rozdíl v p írustu sil
v jednotlivých lanech p ed a po napln ní skipu).
S velkým zjednodušením m žeme p edpokládat následující zp sob postupování:
kdybychom vyrovnali hodnoty sil v lanech t žního za ízení v podmínkách nádoby nacházející
se v dolní náložní stanici, tak v p ípad stejné tuhosti lan a také p i stejných pr m rech
p evíjení na p dním kotou í stroje, síly m lyby být taktéž stejné i po výjezdu nádoby na
povrch. Pokud vzniknou rozdíly sil, je nutné skorigovat tyto rozdíly zm nou pr m r
p evíjení na p dním kotou í stroje podle následujicích zásad:
• soustružení za ináme od lana, které má nejv tší hodnotu síly p i dojezdu nádoby na
povrch,
• soustružíme do v tší hloubky drážku lana s v tší tuhostí.
Doporu uje se aby tyto innosti byly provád ny postupn tzn. po každé korigující innosti
je zapot ebí provést „kontrolní pr jezd“ dopravní nádoby (plný cyklus jízdy) se záznamem sil
v lanech a následn provést další analýzu rozložení sil a ov it zda obdržené výsledky
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prodedených korigujicích innosti mí í k cíli. Získané skušenosti v vyrovnavání sil dovolují
na dosažení cílového efekt v n kolika (1÷3) krocích. Netýka se to prvních zásahu na daném
t žním stroji. P i nedostatku zkušenosti nejv tším problém je s ur ením hloubky soustružení
lanových drážek. Pozorovatelé se ptají zda tato hloubka se pohybuje do jednoho nebo více
milimetr . Zkušenosti v provád ní korekce sil v LW „Bogdanka“, KWK „Janina“, „Wesoła“,
„Halemba“ ukazují, že výrazné efekty dostaváme už po sesoustružení t ísky o tlouš ce asi
0,2÷0,3 mm na úseku obvodu p dního kotou e, který zpravidla vykazuje oválnost.
V mentalit pracovník (osob s mnoholetou praxi) zabývajících se udržbou t žního
za ízení, panuje chybné p esv d ení, že pokud je nezbytné soustružení lanových drážek, tak je
možno sostružit pouze „všechny drážky stejn " a proto asto nesouhlasí s naším pracovním
postupem. P ímá a aktivní ú ast oponent v pracovním postupu m ení, korekce a nejvíce
kone ný efekt tohoto procesu p sobí tak, že provád né innosti jsou pro n srozumitelné
a tyto osoby stávají se zastánci tohoto zp sobu vyrovnavání sil. Metodiku postupu podstatn
snadn ji pochopí dozorce s vysokoškolským vzd láním a nejlépe jsou na tom ú astníci
podiplomového studium v oblasti provozu t žních za ízení organizovaného na KTL AGH.
Výsledek t chto innosti zobrazují následující ásti výkresu záznamenaného cyklu jízdy
dopravní nádoby – jízda nádoby sm rem nahoru.
KWK „Wesoła“ – výkresy rozložení zatížení lan skipového t žního za ízení na jám „Karol“

Obr 2. Plný cyklus jízdy

Obr 3. ást - jízda sm rem nahoru p ed korekci

Obr 4. Výsledek innosti 1

Obr 5. Výsledek innosti 2

Obr 6. Výsledek innosti 3

Obr 7. Kontrolní jízda, bez nákladu
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LW „Bogdanka“ – výkresy rozložení zatížení lan skipového t žního za ízení na jám S1.3

Obr 8.

Plný cyklus jízdy

Obr 10. Výsledek innosti 1

Obr 9.

ást - jízda sm rem nahoru p ed korekci

Obr 11. Výsledek innosti 2

KWK „Halemba“

Obr 12. Plný cyklus jízdy p ed korekci

Obr 13. Jízda sm rem nahoru p ed korekci

Obr 14. Cyklus jízdy po innosti 1

Obr 15. Výsledek innosti 1, jízda sm rem
nahoru
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Požadavky týkající se p edpis
Zápis odst. 1 § 478 na ízení Ministra Hospodá ství ze dne 28. ervna 2002 – Zákon
. 139, poz. 1169 – týkající se bezpe nosti a hygieny práce, provozu a zvláštního
protipožárního zabezpe ení v dole na izuje uživateli povinnost udžování rovnom rného
rozložení zatížení nosných lan u vícelanových t žních za ízení.
Zatímco zápis dle bod 5.6.3 p ílohy . 4 na téma „Podrobné zásady vedení provozu
v chodbách“ tohoto na ízení dovoluje na snížení bezpe nostního koeficient z hodnoty 7 na
5 pro nosná lana u technologických za ízení a také pro nosná-vodící lana, pod podmínkou
zajištení rovnom rného tahu v lanech ov ovaného pravideln .
Provád ní pravidelných m ení hodnot sil v lanech je realizováno s použitím m icích
vložek WPS-Ec a dodate né m ící výbavy spolu se záznamovou aparaturou p i spln ní
podmínek provád ní m ení elektrických i neelektrických veli in (bod 7.15. p ílohy
. 4 k na ízení Ministra Hospodá ství ze dne 28. ervna 2002 – Zákon . 139, poz. 1169 –
týkající se bezpe nosti a hygieny práce, provozu a zvláštního protipožárního zabezpe ení
v dole). [8]
Zatímco trvalé minitorivání hodnot sil v lanech s použitím m ících vložek typu WPS-Ec,
dodate né m ící výbavy a po íta e je realizováno na základ podmínek zvláštního
rozhodnutí P edsedy Wy szego Urz du Górniczego. Toto rozhodnutí povoluje použivání
dodate né m ící výbavy a po íta e.[8]
Dále jsou popsané provozní zkušenosti vyplývající z použivání vložek WPS-Ec k m ení
síly, mobilní aparatury k m ení a záznamu sil spolu se softwarem pro grafickou vizualizaci
jako technického prost edku – jako nástroje ke spln ní zde popsaných požadavk . Tento
nástroj je produktem firmy Temix Spol. s r. o.
Provozní zkušenosti
Neustálý provoz vložek pro m ení síly (od roku 1988 dodnes) zabudovaných v t žním
za ízení na jám RII v KGHM S.A. o/ZG „Rudna“ potvrzuje zaru enou výrobcem životnost
t chto vložek. Provozní zkušenosti vyplývající z použivání za ízení pro m ení sil a provád ní
korekce sil v nosných lanech d lních t žních za ízení s vícebodovým zav šením nádob v ZG
„Rudna“ jsou dále popsány v [5].
Provozní zkušenosti pracovník zabývajících se udržbou t žního za ízení v KHW KWK
„Wujek“, KWK „Wesoła“, KWK „Halemba“ potvrzují, že zavedení do provozu vložek pro
m ení síly a vyrovnávání zatížení b hem provád ní periodických m ení sil v nosných
lanech u vícelanových t žních za ízení s vyrovnávacími páky výrazn zv tšuje ú innost toho
zp sobu vyrovnavání zatížení než v p ípad použivání pouze vyrovnavacích pák.
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Jáma „Lechia“ na KWK „Wujek“

Obr 13. Rozložení zatížení lan bez korekce
sil v lanech t žního za ízení

Obr 14. Rozložení zatížení lan jako výsledek
provád ní periodických m ení a korekce

Instalace systému monitorování zatížení vodících lan a vodících nosných lan v hloubené
šacht výrazn zlepšilo innosti spojené s p estav ním povalu (plošiny) a významn zvýšilo
bezpe nost. Velmí d ležitým ekonomickým aspektem pro investora byla možnost snížení
bezpe nostního koeficientu pro vodící nosná lana z hodnoty 7 na hodnotu 5.
Provedení sérii m ení sil a vyrovnání zatížení nosných lan výtahu v jám S 1.3 v LW
„Bogdanka“ ve druhé pol. roku 2004 výrazné (okolo 30%) snížilo opot ebení sou ástí
valivého vedení dopravní nádoby.
Shrnutí
Vyrovnavání sil v lanech vede p edevším ke zvýšení úrovn bezpe nosti v provozu
a rovn ž k:
- rovnom rnému opot ebení sady lan v provozu, ili k prodloužení jejich doby
použitelnosti,
- zvýšení kvality vedení dopravních nádob, co je spojeno se snížením opot ebení
sou ástí valivého vedení dopravní nádoby a dlouhodob rovn ž se snížením
opot ebení pr vodnice jámy a prodloužením jejich provozní doby.
Použivání vložek pro m ení sil typu WPS-Ec s dodate ným m icím vybavením spolu
se záznamovou aparat rou a softwarem pro grafickou vizualizaci rozložení sil v lanech na
dráze pr jezdu dopravní nádoby znamená zavedení dodate ného b zpe nostního prvk b hem
provozování lan v t žních za ízení se širokou škálou použitelností. Tento prost edek stanoví
praktický, do této doby všeobecn nepoužvaný nástroj. Správné využití tohoto nástroje
provozovatelem, který odpovídá za bezpe ný provoz t žních za ízení, umož uje snížení rizika
a eliminaci nebezpe í, které mají sv j p vod v diferenciaci hodnot sil v lanech t žních
za ízení. [6]
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