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Obsah
Za ízení fy Temix pro periodická m ení tah v nosných lanech vícelanových t žních stroj se
zabudovanými (permanentn v záv su nádoby) vložkami pro m ení tah a mobilním digitálním
záznámníkem instalovaným na nádob pouze b hem m ení jsou již v sou asnosti známa
a použivána. Použivané jsou také systémy non-stop monitoring pro m ení tah se zabudovaným
na t žní nádob m ícím systémem pracujím v neustálém provozu. ízení systému a p enos dat
z dopravní nádoby je realizován rádiovými vlnami behem normalního cyklu práce težního stroje.
Tento systém m že být obsluhován prost ednictvím po íta ového stanovišt nap . v kancelá i
dozoru provozu. lánek obsahuje exploata ní zkušenosti uživatel obou ešení a uvádí mezi
jinými: dosud neznáme dynamické síly v lanech nov zprovozn ného t žního stroje na KWK
Szczygłowice, efekt destabilizace tah v lanech zp sobený vytla ováním o osazováním maziva na
t ecím kotou i t žního stroje na O/ZG Polkowice-Sieroszowice, postup vyrovnánání tah po
vým n lan t žního stroje s vyrovnavacími nosníky na KWK Wujek, výsledky záznamu zrychlení
skipu t žního stroje na LW Bogdanka.
Úvod
Za ízení fy Temix pro periodická m ení tah v nosných lanech vícelanových t žních stroj
a zavedená metoda pro vyrovnávání tah jsou velmi pomocná pro technické služby k udžování
provozu t žních stroj a jsou im dál více použivaná v polských uhelných a m ných dolech.
Díky jednoduché obsluze m icího za ízení vybaveného po íta ovým programem WizLin pro
analýzu tah v lanech vyskytující se jevy v jednotlivých lanech (zaznamenané hodnoty tah ) jsou
srozumitelné na celé dráze pr jezdu doravní nádoby. Jednoduchý postup p i vyrovnávání tah
v lanech, se kterým se setkávájí pracovníci udržující provoz, a jejich p ímá ú ást p i implantaci
tohoto za ízení zp sobuje, že rychle se p esv d í o efektivnosti této metody a bez problému si ji
osvoji.
Kvalitativním skokem ve vývoji ešení byla modernizace sp sobu bezkontaktního
dodávání energie k napájení m icího za ízení na dopravní nádob . Tato aplikace technicky
umožnila fungování systému non-stop monitoring pro m ení tah v nosných lanech, ve kterém
ízení systému a p enos dat z dopravní nádoby je realizován rádiovými vlnami behem normalního
cyklu práce težního stroje. Systém m že být obsluhován prost ednictvím po íta ového stanovišt
nap . v kancelá i dozoru provozu nebo z libovolného dopušt ného stanovišt v síti. Takovýto
systém je v provozu na KGHM O/ZG Polkowice – Sieroszowice jáma SG-1. Aktueln probíha
implantace systému na dole LW Bogdanka na jám S1.3, kde na požadání uživatele systém
rozší eno o m ení zrychlení v sou adnicovych osách kolmých ke sm ru jízdy nádoby (tzv. klidná
jízda) – je to diagnostický systém v oblasti kvality vedení dopravní nádoby.
Krom toho, je d ležité zd raznit na praktickou poznámku znalce firmy Autorytet, který
zjistil, že u vícelanových t žních stroj , ve kterých se aplikuje vyrovnavání tah v nosných lanech
se v menším rozsahu vyskytují praskliny svar t ecího kotou e.
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1. T žní stroj, jáma III KWK Szczygłowice
Na jám III, oddíl východ, se nachází t žní stroj typu skip-klec. Nádoba je zav šená na
4-lanech o pr m r 40mm s vícebodovým p ipevn ním, úrove nákladky -880m. Maximální
tíha plné nádoby na horním stanovišti na vykládce (tíha záv su, skipu a vyrovnávacích lan) je
zhruba 520kN. V záv su jsou zabudovány vložky pro m ení tah WPS-Ec. Periodická m ení
tah v lanech jsou provád ny pomocí mobilní sestavy pro m ení a záznám ZPR-1, instalované
na nádob pouze na dobu m ení. Výkres tah v lanech po zprovozn ní t žního stroje
znázor uje obr. 1a. Viditelné jsou zna né maximální rozdíly v tah mezi zatiženými lanami . 3
a 4 nap . p esahující 100% pro sou adnici x=6250 ( íslo m iciho vzorku). U takové úrovn
diferenciace tah lehce si m žeme p edstavit efekt nasledného provozu v delším asovém úseku.
Na za átku p ed asnému opot ebení podlehnou gumové b houny a ložiska valivého vedení, dále
nerovnom rné a p ed asné opot ebení lan a dlouhodob i pr vodnice v jám . Zcela nový
v dosavadní praxi m ení tah v lanech je zvýrazn ný fragment na výkrese 1a, který po rozší ení
škály x p edstavuje obr. 1b. Dynamické zm ny tah v lanech vyskytují se v 1-vte inové period
a nap . pro lano . 3 maximální amplituda kmitání p esahuje 350% ustálené hodnoty p ed
nakládkou. P edstavená na výkrese úrove tah v lanech vyžadovala okamžitý zásah vyrovnání
tah . Analýza výkres ukazala, že lano . 3 má o n co menší pr m r p etá ení na t ecím kotou i
a proto bylo zapot ebí sesoustružit lanové drážky u lan . 1, 2 a 4. Efekt této innosti p edstavuje
výkres na obr. 1c. M žeme si všimnout, že p ír stky tah v jednotlivých lanech (na úseku
b hem jízdy nahoru) jsou p ibližn stejné a vyskytující se rovnob žné p esunutí jednotlivých
tah v lanech jsou zp sobené rozdílem v délce lan. Dalším samoz ejmým krokem je zkráceni lan
. 1, 2 a 4 o 100mm. Výsledek této innosti je znázorn n na obr. 1d, na kterém je viditelné
snížení rozdílu tah v lanech. Není to ješt výsledek uspokojivý a pr beh tahu v lanech . 2 a 4
ukazuje na pot ebu jejich dalšího zkrácení. Takže další korigujicí innosti je zkrácení lana . 2 o
50mm a lana . 4 o 100mm. Dosáhnutý výsledek p edstavený na výkrese obr. 1e z stal uznán
uživatelem jako uspokojivý. Je t eba také zd raznikt, že po vyrovnání tah v lanech výrazn
kleslo dynamické kmitání v dob nakládky skipu.
2. T žní stroj SG-1 KGHM O/ZG Polkowice – Sieroszowice
Je to t žní stroj s velkou klecí a protiváhou, zav šenou na 4 lanech o pr m r 46mm
s vícebodovým p ipevn ním. Nádoba má rohové lanové vedení o pr m r lana 52mm. Jízda
nádoby se koná od úrovn +10m do -1027m. Od po átku zprovozn ní (asi 1,5 roku) je
systematicky provád no vyrovnavání tah v lanech. Na za átku bylo to provád no periodicky
s použitím systému k periodickým m ením tah , ale od po átk tohoto roku se tam používá
systém non-stop monitoring pro m ení tah v lanech. Blokové schéma systému zobrazuje
obr. 5 a sou ástí systému se nachází na obr. 6. kde na fot. 1 p edstavuje záv s nádoby se
zabudovanými vložkami pro m ení tah WPS-Ec a rádiovou anténu. Na fot. 2 je viditelný
lokální oláda umíst ný ve hlav nádoby. Dodávka energie k napájení ovlada e na nádob se
realizuje cyklicky, v dob kdy nádoba se nachází na horním stanovišti výstupu pracovník . Po
zastavení nádoby viditelné okno vysíla e na horním t žním povalu a p ijíma e na nádob (fot. 3)
se nachází naproti sob v bezp né technologické vdálenosti fot. 4. P enos energie je realizován
prost ednictvím elektromagnetického pole. Fot. 6 zobrazuje nezávislé za ízení k soustružení
lanových drážek pro každé lano. Systémový server se nachází ve strojovn t žního stroje fot. 6.
Server spolupracuje s centrálním ovlada em systému, nacházejícím se na 3 pat e horního
t žního povalu, který ídí systém, zaznamenává výsledky m ení a zp istup uje je uživatel m
po ita ové sít . Na fot. 8 je znázorn no po íta ové stanovišt pro obsluhu systému v d lní
kancelá i se zapnutým programem pro ízení systémém RadioLin, kterého hlavní panel
zobrazuje fot. 7.
Popsaný v úvod zp sob obsluhy m icího systému a individuální za ízení
k soustružení každé lanové drážky (fot. 6) stanovi komfortní podmínky pro technické služby p i
udržování stejného a p ímo idealního rozložení tah v lanech na celé dráze pr jezdu nádoby což
je zobrazeno na obr. 2a. Známy jev, vytla ování lanového maziva a osazování se v lanových
drážkách t ecího kotou e zv tšuje pr m r p etá ení lana a tím zp sobuje destabilizaci dosáhnuté
rovnováhy. Doposud rozsah tohoto problém byl pomíjený a nej ast ji neznámý. Výsledky

provedených m ení byly p ekvapením pro pracovníky z této oblasti. Na obr. 2b nejv tší rozdíl
tah mezi lanami . 2 a 4 vychází kolem 100% a na obr. 2c mezi lanami . 3 a 1 p esahuje
100%. Nejvetší rozdíl se vyskytuje p i dojížd ní klece do horního stanovišt a špatn p sobí na
vedení nádoby (obzvláš v p i „vjezdu ” na pevné uhlové vedení) a zna ná p etížení lan na
krátkém úsek . Tento proces je asov rozložen a trva již p ez p l roku s krátkodobým zesílením
v jednotlivých lanech. Díky astým m ením tah a odstra ováním maziva p etížení lan nejsou
dlouhodobá a jsou pod trvalou kontrolou. Všechny innosti jsou archivizované v dokumentaci
(soubory zapsány v po íta i jak rovn ž všechny výtisky výkres tah s naneseným komentá em
o popisem korek ních innosti). Správné využití technických prost edk , komfortní podmínky
provád ní m ení a vyrovnávání (korekce) a také dokonalá znalost po íta ové techniky mladých
pracovník dozoru a jejich velká determinace, dysciplína a systemati nost v zabývání se touto
problematikou je zárukou obdržení racionálních technických a ekonomických efekt .
3. T žní stroj, jáma Lechia KWK Wujek
Na jám Lecha se nacházi 4-lanový t žní stroj. Skipová nádoba je zav šená na lanech
o pr m r 36mm s jednobodovým p ipevn ním a váhovými pákami, nakládka se nachází na
úrovni 613m. Maximální tíha plné nádoby na horním stanovišti na vykládce (tíha záv su, skipu
a vyrovnávacích lan) je zhruba 580kN. V záv su jsou zabudovány vložky pro m ení tah WPSEc. T žní stoj je vybaven sestémem pro periodická m ení tah . Obr. 3a-c zobrazují výkresy tah
v lanech po nasledných korek ních innostech, které souvisí p ímo s vým nou nosných lan. Je
t eba zd raznit na obr. 3a, který znázor uje výkres tah p ímo po vým n lan. P estože existují
opravené a dob e ud ované váhové páky, statické a dynamické rozdíly tah se nadále vyskytují
a dosahují rozdíl až 45%, což znamená, že vahové páky nespl ují svou roli. Když podrobíme
další analýze výkresy na obr. 3 m žeme si všimnout, že nejsiln jší zv tšení tah se vyskytuje
v lan . 1 na úseku behem jízdy nádoby nahoru. A proto bylo bylo zapot ebi sesoustružit lanovou
drážku u tohoto lana. Výsledek této innosti je znázorn n na obr. 3b. Po další analýze (obr. 3b)
bylo zjist no, že p ír stky tah v lanech . 1, 2, 3 jsou p ibližn stejné a dalším krokem bylo
sesoustružení jejich lanových drážek tak, aby je srovnat s lanem . 4, výsledek p edstavuje
obr. 3c. P ír stky tah v lanech z staly srovnané a cíl vyrovnávání byl dosažen po prodloužení
lana . 2 o 100mm.
4. T žní stroj S1.3 na LW Bogdanka
Je to t žní skipový stroj, nádoby jsou zav šené na 4 lanech o pr m r 52mm s vícebodovým
p ipen ním. Stroj je provozován na od úrovn +28m až na -970m. Maximální tíha plné nádoby
na horním stanovišti na vykládce (tíha záv su, skipu a vyrovnávacích lan) je zhruba 1200kN. Na
za átku m ení bylo provád no periodicky s použitím systému k periodickým m ením tah
a sou asn je provád ná implementace systému monitorování kvality vedení nádoby (se stejným
vybavením jako na dole v Polkowicach – Sieroszowicach). Dozor a brigády udržení provozu na
tomto oddíle správn zachází se za izeními a dob e ovládají metodu vyrovnávání tah , p íkladem
je obr. 4a, znázor ující výkresy tah p ed korekci, a dále na obr. 4b je p edstaven tém ideální
výkres obdržený po korekci tah v lanech kde na libovolném míst jízdy nádoby rozdíl tah
nep ekra uje 2%. Jednou z funkcí systému monitorování je m ení zrychlení v sou adnicovych
osách kolmých ke sm ru jízdy nádoby (tzv. klidná jízda). Systematicky provád ná m ení,
archvizace výsledk a dále jejich po íta ová analýza dovoli na lokalizaci opakovaných
nepravidelnosti a na ur ení tendencí nástávajících zm n ve kvalit vedení dopravní nádoby. Je to
obzvláš d ležitý problém pro uživatele z d vodu geologických podmínek p i exploataci jámy.
Krom toho p íkladem odhalení a záznamenaní nepravidelnosti je zvýrazn ná situace na obr. 4c,
která byla zp sobená nedbalým spojením nov vym n ného vodi e se „starým“, lokalizace na 70
nosník . Analýzu výkres provádí se na po íta i pomoci programu WizAcc, kde sou adnice dráhy
ur uje „marker“, který po ítá nosníky.

5. Shrnutí
Známá ešení použivané v 80tých letech XX stol. na KWK Janina jako je: „Systém ke
kontrole tah v nosných lanech vícelanových t žních stroj ” - patent . 153 748 p ihlášený dne 13
ledna 1986; „Zp sob korigování tah v nosných lanech vícelanového t žního stroje” - patent nr
155 060 p ihlášený dne 24 ervna 1987 a „Systém dálkového nabíjení akumulátor ” - patent nr
157 643 p ihlášený dne 5 ervna 1989, teprve po 20 letech se uplatnily jako ná ádí podporující
služby udržující provoz t žních stroj . Jako anekdotu stojí za to uvést z této doby slova prof. J.
Hansla „... toto raj e ur it bude dlouho zrát ... „.
Technologický skok v 90tých letech XX stol. v elektronice, mikroprocesorové m ící
a po íta ové technice vytvo il podmínky k realizaci profesionalního m icího systém . Poslední
ekonomické efekty p esv d ují osoby z managementu provozu závod a znalosti i dovednosti
pracovník dozoru a také odborník opravarenských brygád p i obsluhování tohoto na adí
zp sobily, že tprve v obecné dob toto ešení se dostalo na správnou cestu k aplikaci.

T žní stroj, jáma III KWK Szczygłowice

Obr. 1a . Výkres tah v lanech nov zprovozn ného t žního stroje

Obr. 1b. Výkres tah v lanech v dob pln ní skipu, detail z obr. 1a

Obr. 1c. Výkres tah v lanech po sesoustružení lanové drážky íslo 1; 2; 4 asi o 0,4 mm

Obr. 1d. Výkres tah v lanech po zkrácení lana íslo 1; 2; 4 asi o 100mm

Obr. 1e. Výkres tah v lanech po zkrácení lana . 2 o 50mm, . 4 asi o 100mm

2. T žní stroj, jáma SG-1 O/ZG Polkowice-Sieroszowice

Obr. 2a. Kone ný stav vyrovnávání tah v lanech t žního stroje

Obr. 2b. Výkres tah v lanech po osazení maziva na t ecím kotou i u lana . 4, a 1; 3

Obr. 2c. Výkres tah v lanech po osazeni maziva na t ecím kotou i u lana .3 a 2

3. T žní stroj, jáma Lechia KWK Wujek

Obr. 3a. Výkres tah v lanech p ímo po jejich vým n . Jízda prázdným skipem

Obr. 3b. Výkres tah v lanech po sesoustružení lanové drážky . 1. Jízda prázdným skipem

Obr. 3c. Výkres tah v lanech po p esoustružení lanové drážky íslo 1,2,3. Jízda plným
skipem

4. T žní za ízení, jáma S1.3. LW Bogdanka

Obr. 4a. Výkres tah v lanech t žního stroje S1.3 v LW Bogdanka p ed provedením korekce

Obr. 4b. Výkres tah v lanech po provedení korekce (przesousrtužení lanové drážky . 2 a
zkrácení lana . 1; 3)

Obr. 4c. Výkresy zrychlení nádoby – fragment mezi 69 a 86 nosníkem

Obr 5. Blokové schéma systému

Monitorovací systém tah v nosných lanech t žní nádoby
v jám SG-1 KGHM O/ZG Polkowice-Sieroszowice

Obr 6. Sou ásti monitorovacího systému tah v nosných lanech t žní
nádoby v jám SG-1 KGHM O/ZG Polkowice-Sieroszowice

Fot.1. Záv s nádoby vybavený vložkami pro m ení tah
a anténou umíst nou na hlav nádoby

Fot. 3

Fot. 5

Vysíla a p ijíma (energie) p ed zabudováním

Server nacházející se ve strojovn , školení obsluhy

Fot. 7 Hlavní panel programu pro obsluhu systemu

Fot. 2 Lokální ovláda umíst ný ve hlav nádoby

Fot.4

Provozní zkoušky zabudování vysíla e a p ijíma e

Fot. 6 Za ízení k soustružení lanové drážky u lana . 4

Fot. 8. Po íta ové stanovišt pro obsluhu
systému v d lní kancelá i

