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Streszczenie 

Znane i stosowane są urządzenia  firmy Temix do okresowych pomiarów sił w linach nośnych 
górniczych wyciągów szybowych wielolinowych  z wkładkami pomiarowymi siły   zabudowanymi na 
stałe w zawieszeniach naczyń i przenośnym rejestratorem cyfrowym instalowanym na naczyniu  tylko 
na czas wykonywania pomiarów. Stosowane są  równieŜ  systemy ciągłego monitoringu obciąŜeń lin z 
zabudowanym na naczyniu wydobywczym i działającym w sposób ciągły układem  pomiarowym. 
Sterowanie jego funkcjami pomiarowymi oraz transmisja danych z naczynia odbywa się drogą  
radiową podczas trwania normalnego cyklu pracy wyciągu. Obsługa systemu moŜe odbywać się  
poprzez terminal komputerowy np. z biura dozoru ruchu. 
Artykułu zawiera doświadczenia eksploatacyjne uŜytkowników obu rozwiązań. Przedstawia między 
innymi: dotychczas nieznane zjawiska dynamiczne sił w linach nowo uruchomionego wyciągu w 
KWK Szczygłowice,  efekt destabilizacji  sił w linach  spowodowany wyciskaniem smaru z lin i jego 
odkładaniem na linopędni  wyciągu w O/ZG Polkowice-Sieroszowice, proces wyrównywania 
obciąŜeń po wymianie lin wyciągu z dźwigniami wyrównawczymi w KWK Wujek, wyniki rejestracji  
przyspieszeń naczynia skipowego wyciągu w LW Bogdanka.   

Wstęp 

 Urządzenia firmy Temix do okresowych pomiarów sił w linach nośnych górniczych wyciągów 
szybowych wielolinowych oraz wdroŜona metoda ich wyrównywania   stanowią narzędzie 
wspomagające słuŜby techniczne utrzymania ruchu urządzeń szybowych,  które znajduje coraz szersze 
zastosowanie w polskich zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny i rudy miedzi. 
Łatwa obsługa urządzenia pomiarowego, przejrzysty graficzny program komputerowy WizLin do 
analizy rozkładu sił w linach powodują, Ŝe zjawiska zachodzące w poszczególnych linach 
(zarejestrowane wartości sił) na całej drodze przejazdu naczynia są zrozumiałe. Prosta metoda 
wyrównywania obciąŜeń lin kierowana do pracowników szybowych brygad remontowych i ich 
bezpośredni udział we wdraŜaniu urządzenia powoduje, Ŝe szybko przekonują się do skuteczności tej 
metody i bez trudu ją przyswajają.  

 Skokiem jakościowym w rozwoju rozwiązania było zmodernizowanie sposobu bezstykowego 
dostarczania energii do zasilania urządzenia  pomiarowego  na naczyniu wydobywczym. Jego 
zastosowanie  stworzyło moŜliwości techniczne do realizacji ciągłego systemu monitoringu sił w 
linach nośnych, w którym sterowanie funkcjami pomiarowymi oraz transmisja danych pomiarowych z 
naczynia odbywa się drogą  radiową podczas trwania normalnego cyklu pracy wyciągu. Obsługa 
systemu moŜe odbywać się poprzez terminal komputerowy w biurze dozoru ruchu lub z dowolnego 
uprawnionego terminala sieci. Taki system funkcjonuje w KGHM O/ZG Polkowice – Sieroszowice 
szyb SG-1. Jest aktualnie wdraŜany w kopalni LW Bogdanka w szybie S1.3, gdzie po uwzględnieniu 
potrzeby uŜytkownika został  rozszerzony o  pomiar przyśpieszeń  w osiach współrzędnych 
prostopadłych do kierunku jazdy naczynia, (tzw. spokój jazdy) stanowiąc  system diagnostyczny w 
zakresie jakości prowadzenia naczynia wydobywczego.  

Ponadto, w tym miejscu, za zasadne naleŜy uznać  przytoczenie praktycznego spostrzeŜenia 
rzeczoznawcy firmy Autorytet, który stwierdził, Ŝe w wyciągach górniczych wielolinowych w których 
stosuje się wyrównywanie obciąŜeń lin nośnych w mniejszym zakresie występują pękania spoin bębna 
pędnego.  
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1. Wyciąg  górniczy   szybu III  KWK Szczygłowice 

Wyciąg górniczy szybu III przedział wschód jest wyciągiem skipowo-klatkowym. Naczynie  
zawieszone na 4-linach o średnicy lin 40mm z wielopunktowym mocowaniem, poziom załadunku 
880m. Maksymalny cięŜar załadowanego naczynia w górnej stacji rozładunku (cięŜar zawieszeń, 
skipu, lin wyrównawczych) wynosi ok. 520kN. W zawieszeniach naczyń są zabudowane wkładki 
pomiarowe siły WPS-Ec. Okresowe pomiary sił w linach są wykonywane za pomocą przenośnego 
zestawu pomiarowo- rejestrującego ZPR-1, instalowanego na naczyniu tylko na czas wykonywania  
pomiarów. Wykres sił w linach po uruchomieniu wyciągu przedstawia rys. 1a. Widoczne są znaczne 
róŜnice sił  pomiędzy skrajne obciąŜonymi linami nr 3 a 4. np. przekraczające  nawet 100% dla 
współrzędnej  x = 6250 (nr próbki pomiarowej) . Przy takim poziomie zróŜnicowania sił łatwo 
moŜna sobie wyobrazić efekt  prowadzonej eksploatacji w dłuŜszym okresie czasu. Na początek 
przedwczesnemu zuŜyciu będą ulegały bieŜniki gumowe i łoŜyska prowadnic tocznych, następnie 
nierównomierne i przedwczesne  zuŜycie lin a w znacznie dłuŜszym okresie czasu równieŜ 
i prowadniki szybowe. Niespotykanym w dotychczasowej praktyce pomiarów sił w linach jest 
wyróŜniony fragment na wykresie 1a. który po rozszerzeniu skali x przedstawia rys. 1b. Zmiany 
dynamiczne sił w linach  występują  z okresem 1sek. a np. dla liny nr 3 maksymalna amplituda drgań 
przekracza 350 % wartości ustalonej przed załadunkiem. Przedstawiony na wykresie poziom sił w 
linach wymagał podjęcia niezwłocznych działań  zmierzających do wyrównania obciąŜeń. W 
wyniku analizy wykresu  moŜna stwierdzić, Ŝe lina nr 3 posiada znacznie mniejszą średnicę 
przewijania na bębnie pędnym  niŜ pozostałe liny i dlatego została podjęta decyzja   o przetoczeniu 
rowków linowych lin nr 1; 2; i 4  a efekty działania przedstawia wykres sił na rys 1c. Jak moŜna 
zauwaŜyć, przyrosty sił w poszczególnych linach ( na odcinku jazdy naczynia w górę) są zbliŜone a 
występujące równoległe przesunięcia wykresów sił w poszczególnych linach są spowodowane 
róŜnicami w długości lin. Kolejnym, oczywistym krokiem było skrócenie lin nr 1; 2 i 4. o 100mm. 
Wynik działania przedstawia rysunek 1d na którym jest widoczne zmniejszenie róŜnic sił. Nie jest to 
jeszcze wynik zadowalający a przebieg sił w linach 2 i 4 wskazywał na potrzebę ponownego ich 
skrócenia. W kolejnym działaniu korygującym została skrócona lina nr 2 o 50mm a lina nr 4 o 
100mm. Osiągnięty wynik przedstawiony na wykresie 1e został uznany przez uŜytkownika za 
zadawalający. NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę,  Ŝe po wyrównaniu obciąŜeń zostało znacznie 
ograniczone zjawisko drgań dynamicznych w  chwili załadunku skipu.     

2. Wyciąg górniczy SG-1   KGHM  O/ZG Polkowice – Sieroszowice  

Jest to wyciąg szybowy z klatką wielkogabarytową i przeciwcięŜarem, zawieszoną na 4 linach o 
średnicy 46mm z wielopunktowym mocowaniem. Naczynie są prowadzone w naroŜach po 4 
prowadnikach linowych o średnicy 52 mm  Ruch wyciągu odbywa się od poziomu +10 m do 
poziomu -1027 m. Od początku jego eksploatacji (ok. 1,5 roku.) są systematycznie prowadzone 
korekcje sił w linach, początkowo z wyposaŜeniem do okresowych pomiarów sił  a od początku br. 
jest stosowany system  ciągłego monitoringu obciąŜeń lin. Schemat blokowy systemu przedstawia 
rys. 5  a  elementy systemu rys.6 - fot. 1 przedstawia  zawieszenia  naczynia z zabudowanymi 
wkładkami pomiarowymi siły WPS-Ec oraz zestaw antenowy łącza radiowego. Na fot.2 jest 
widoczny sterownik lokalny systemu zlokalizowany w konstrukcji głowicy naczynia. Dostarczanie 
energii do zasilania sterownika na naczyniu odbywa się w sposób cykliczny w chwili ustawienia 
naczynia w górnej stacji wysiadania załogi w taki sposób, Ŝe po zatrzymaniu naczynia widoczne 
okna w nadajniku znajdującym się na nadszybiu  i odbiorniku na naczyniu (fot. 3)  są  naprzeciw 
siebie w dopuszczalnej odległości technologicznej fot. 4. Przekazywanie energii odbywa się za 
pośrednictwem  pola elektromagnetycznego. Fot. 6 – przedstawia niezaleŜne dla kaŜdej liny 
urządzenie do przetaczania rowków. Serwer systemu zlokalizowany w pomieszczeniu maszyny 
przedstawia fot. 6. Serwer współpracuje ze sterownikiem centralnym systemu na poz. 3 nadszybia 
steruje systemem zapisuje dane pomiarowe i udostępnia dla uŜytkowników sieci komputerowej. Fot. 
8 przedstawia terminal obsługi systemu w biurze sztygarów z uruchomioną aplikacją programu 
sterowania systemem RadioLin, którego główną plansze przedstawia fot. 7. 

Opisany na wstępie sposób obsługi systemu  pomiarowego oraz  indywidualne dla kaŜdego 
rowka linowego urządzenie do przetaczania (fot. nr 6.) stanowią  komfortowe warunki dla słuŜb 
technicznych  w  utrzymaniu równego a wręcz idealnego rozkładu sił w linach na całej drodze 
przejazdu naczynia co obrazuje wykres sił na rys 2a. Znane  zjawisko wyciskania smaru z lin i 
odkładanie w rowkach linowych bębna pędnego  zwiększa średnicę przewijania  liny, powodując 
destabilizację  osiągniętej równowagi. Dotychczas zakres  problemu był niedoceniany a najczęściej 



nieznany. Wyniki przeprowadzonych pomiarów były zaskoczeniem dla słuŜb szybowych.  Na 
rysunku 2b róŜnica sił pomiędzy skrajnie obciąŜonymi linami nr 2 a nr 4 wynosi ok. 100% a na 
rysunku 2c pomiędzy linami nr 3 a nr l przekracza 100%. Największe zróŜnicowanie sił  występuje  
przy dojeździe klatki do górnej stacji i wpływa  niekorzystnie  na  prowadzenie naczynia 
(szczególnie w chwili „wchodzenia” w prowadniki kątowe) i znaczne przeciąŜenia lin na krótkim 
odcinku. Jest to proces rozłoŜony w czasie i trwa  juŜ ponad pół roku z przejściowym nasileniem w  
poszczególnych linach. Często wykonywanie pomiarów sił i zdejmowanie smaru z pędni bębna 
powoduje, Ŝe przeciąŜenia lin nie są długotrwałe i są pod ciągłą kontrolą. Wszystkie działania są 
archiwizowane w  dokumentacji (zarejestrowane pliki w komputerze jak równieŜ wydruki wykresów 
sił z naniesionymi komentarzami i opisami podejmowanych działań korekcyjnych). Umiejętne 
wykorzystanie posiadanych środków technicznych,  komfortowe warunki wykonywania pomiarów i 
przeprowadzania korekcji, równieŜ doskonała znajomość   techniki komputerowej przez młodą kadrę 
dozoru szybowego oraz ich duŜa determinacja, dyscyplina  i systematyczność w zajmowaniu się 
opisaną problematyką  jest gwarancją uzyskania wymiernych efektów technicznych i 
ekonomicznych.   

3. Wyciąg górniczy szybu  Lechia  KWK Wujek 

 Wyciąg górniczy szybu Lechia jest wyciągiem 4-linowym. Naczynie skipowe  jest zawieszone 
na linach o średnicy lin 36 mm z jednopunktowym mocowaniem i dźwigniami wyrównawczymi, 
poziom załadunku 613m. Maksymalny cięŜar załadowanego naczynia w górnej stacji rozładunku 
(cięŜar zawieszeń, skipu, lin wyrównawczych) wynosi ok. 580 kN. W zawieszeniach linowych są 
zabudowane wkładki pomiarowe siły WPS-Ec. Wyciąg jest wyposaŜony w zestaw do pomiarów  
okresowych. Rysunki 3a; b; c przedstawiają wykresy sił w linach po kolejnych działaniach 
korekcyjnych związanych z wymianą lin nośnych.. NaleŜy zwrócić uwagę na rys. 3a, który  
przedstawia  wykres sił w linach bezpośrednio po wymianie. Pomimo istnienia dźwigni 
wyrównawczych wyremontowanych i niewątpliwie odpowiednio zakonserwowanych, statyczne i 
dynamiczne róŜnice sił  w linach nadal występują  a poziom tych róŜnic zawiera się w granicach 45%, 
co oznacza Ŝe dźwignie wyrównawcze nie spełniają swojej roli. Analizując dalej wykresy na rys. 3 
moŜna zauwaŜyć, Ŝe  największy przyrost siły na  odcinku  jazdy naczynia w górę występuje w linie nr 
1 i dlatego rowek tej liny został przetoczony. Wynik działania przedstawia  rys. 3b, po analizie którego 
moŜna stwierdzić, Ŝe  przyrosty sił w linach nr 1; 2; 3 są juŜ zbliŜone i kolejnym działaniem było 
przetoczenie ich rowków tak by zrównać z liną nr 3, wynik działania przedstawia rys. 3c. Przyrosty sił 
w linach zostały wyrównane a cel korekcji został osiągnięty po wydłuŜeniu liny nr 2 o 100mm.  

4. Wyciąg górniczy S1.3 w LW Bogdanka 

Jest to wyciąg szybowy skipowy, naczynia są zawieszone na 4 linach o średnicy 52mm 
z wielopunktowym mocowaniem.  Ruch wyciągu odbywa się od poziomu +28 m do poziomu -970 m. 
Maksymalny cięŜar załadowanego naczynia w górnej stacji rozładunku (cięŜar zawieszeń, skipu, lin 
wyrównawczych) wynosi ok. 1200kN.  Prowadzono korekcje sił w linach, początkowo z 
wyposaŜeniem do okresowych pomiarów sił a obecnie jest wdraŜany system monitoringu  jakości 
prowadzenia naczynia (z wyposaŜeniem jak wyŜej opisany w Polkowicach – Sieroszowicach). Dozór 
oraz brygady remontowe oddziału szybowego  umiejętnie posługują się  urządzeniami i  metodą 
wyrównywania obciąŜeń lin, czego przykładem jest  rys.4a, przedstawiający wykresy sił przed 
korekcją,  natomiast po korekcji wykres sił  w linach jak na  rys. 4b moŜna uznać za wzorcowy 
poniewaŜ  w dowolnym odcinku  jazdy naczynia zróŜnicowanie sił nie przekracza 2%. Jedną z funkcji 
pomiarowych systemu monitoringu jest pomiar przyśpieszeń naczynia mierzonych w dwóch 
współrzędnych prostopadłych do kierunku jazdy naczynia, pomiar tzw. „spokoju jazdy”. 
Systematycznie przeprowadzane pomiary, archiwizacja wyników a następnie ich komputerowa analiza 
pozwoli na lokalizację powtarzanych nieprawidłowości i określi tendencje zachodzących zmian  w 
jakości prowadzenia naczynia wydobywczego.  Jest problem szczególnie istotny dla uŜytkownika z 
uwagi na warunki geologiczne eksploatacji szybu. Ponadto przykładem wykrycia i doraźnego 
zarejestrowania  nieprawidłowości jest oznaczone na rys. 4c zdarzenie, które było spowodowane  
nierzetelnym połączeniem nowo wymienionego prowadnika ze „starym”, zlokalizowane na  70 
dźwigarze.   Analizy wykresów dokonuje się w programie komputerowym WizAcc dla  których  
współrzędną  drogi  stanowi „marker” zliczający dźwigary szybowe. 

 

 



5. Podsumowanie 

Znane rozwiązania stosowane w  latach 80-tych w KWK Janina  jak:  „Układ do kontroli sił w 
linach nośnych wielolinowych urządzeń wyciągowych” - Patent nr  153 748 zgłoszony w dniu  
86.02.13; „ Sposób korygowania sił w linach nośnych wielolinowego urządzenia wyciągowego” - 
Patent nr 155 060 zgłoszony w dniu 87.06.24  oraz  „Układ do bezprzewodowego ładowania 
akumulatorów” Patent nr  157 643 zgłoszony w dniu  89.06.05, dopiero po 20 latach  znalazły swoje 
miejsce jako narzędzia wspomagające słuŜby utrzymania ruchu urządzeń szybowych. Jako anegdotę 
warto przytoczyć z tych czasów prorocze słowa prof. J. Hansla „ …. ten pomidor  z pewnością długo 
będzie dojrzewał ….. „. 

Skok technologiczny lat 90-tych w elektronice, mikroprocesorowej technice pomiarowej i 
komputerowej stworzył warunki do realizacji profesjonalnego systemu pomiarowego. Osiągane efekty 
ekonomiczne przekonują osoby kierownictwa ruchu zakładu a wiedza i umiejętności kadry dozoru 
oraz fachowców brygad remontowych w posługiwaniu się tymi narzędziami sprawiły, Ŝe dopiero w 
chwili obecnej rozwiązanie znajduje  właściwy grunt do stosowania.       

 
Wyciąg  górniczy  szybu III  KWK Szczygłowice 
 

 
Rys. 1a . Wykres sił w linach uruchomionego nowego wyciągu 

 

Rys. 1b. Wykres sił w linach w chwili załadunku skipu, wyŜej oznaczony fragment w 
powiększeniu 

 
 



 
 

 
Rys. 1c. Wykres sił w linach po przetoczeniu rowka liny nr 1; 2; 4  o ok. 0,4 mm 

 
Rys. 1d. Wykres sił w linach po skróceniu  liny nr 1; 2; 4 o ok. 100mm 

 
Rys. 1e. Wykres sił w linach po skróceniu  liny nr 2 o 50mm, nr 4 o ok. 100mm 



 
2. Wyciąg górniczy szybu SG-1 O/ZG Polkowice-Sieroszowice 

 
Rys. 2a.  Stan  docelowy wyrównania obciąŜeń sił w linach wyciągu 

 
Rys. 2b.  Wykres sił w linach  po odłoŜeniu smaru na  linopędni   liny nr 4, oraz  1; 3 

 
Rys. 2c. Wykres sił w linach  po odłoŜeniu smaru na  linopędni   liny nr 3 i 2  



 
3. Wyciąg górniczy szybu Lechia  KWK Wujek     

 
Rys. 3a.  Wykres sił w linach bezpośrednio po ich wymianie. Przejazd skipem pustym 

 
Rys. 3b.  Wykres sił w linach  po przetoczeniu rowka  liny 1.  Przejazd skipem pustym 

 
Rys. 3c.  Wykres sił w linach po przetoczeniu rowków  lin 1,2,3. Przejazd z załadunkiem 



 
4. Wyciąg górniczy szybu S1.3.  LW Bogdanka 

 
Rys. 4a. Wykres sił w linach wyciągu S1.3  w LW Bogdanka przed korekcją   

 
Rys. 4b. Wykres sił w linach  po korekcji  (przetoczeniu rowka liny 2 i skróceniu liny nr 1; 3)  

 
Rys. 4c. Wykresy przyśpieszeń naczynia – fragment  pomiędzy 69 a 86 dźwigarem  
Rys 5. Schemat blokowy systemu 



 



 
Rys 6.    Elementy systemu monitoringu obciąŜeń lin nośnych naczynia 
wydobywczego  w szybie SG-1 KGHM  O/ZG Polkowice- Sieroszowice 

  
Fot.1. Zawieszenie  naczynia  z wkładkami pomiarowymi siły, 

i  zespołem antenowym na głowicy naczynia. 
Fot. 2 Sterownik lokalny w konstrukcji  głowicy naczynia 

  
Fot. 3     Nadajnik i odbiornik energii przed zabudową Fot.4    Próby ruchowe zabudowy nadajnika  i odbiornika 

  
Fot. 5     Serwer systemu w pomieszczeniu maszyny, 

szkolenie obsługi 
Fot. 6   Urządzenie do przetaczania rowków linowych, 

przetaczanie rowka linowego liny nr 4 

  
Fot. 7  Plansza główna programu obsługi systemu Fot. 8. Terminal obsługi systemu w biurze sztygarów  

 


