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 NOVÉ VLOŽKY PRO M��ENÍ SÍLY V LANECH  
D�LNÍCH T�ŽNÍCH ZA�ÍZENÍ 

 
Jan Małecki1, Andrzej Meder2, Tadeusz Wróbel3 

 
 Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG je Výzkumn�-vývojovou jednotkou notyfikovanou 
Evropskou komisi v oblasti: 
 - direktivy 98/37/EC týkající se strojních za�ízení, 
 - direktivy 73/23/EEC týkající se elektrických za�ízení, 
 - direktivy 94/9/EC týkající se za�ízení a ochranných systém� ur�ených  
  k provozu v oblastech s nebezpe�ím výbuchu. 
 Závod atesta�ních zkoušek, který p�sobí v rámci centra KOMAG je jedinou jednotkou 
oprávn�nou k provád�ní zkoušek a kontrol výrobk� podléhajících schválení k provozu v d�lním 
podniku na základ� rozhodnutí P�edsedy Wy�szego Urz�du Górniczego. Déle než 30 let provádí 
kontrolu d�lních t�žních za�ízení. Základním cílem práce závodu je oce�ování výrobk� z hlediska 
pot�eby zajišt�ní bezpe�ností v podmínkách d�lního podniku. 
 V poslední dob� v naším závodu byly provedeny zkoušky a kontrola vložek typu WPS-Ec pro 
m��ení síly v lanech u t�žních za�ízení, které vyrábí Jednostka Innowacyjno-Wdro�eniowa TEMIX 
Spol. s r. o. v �arkach (Polsko).  
 Znalost faktických hodnot sil v lanech je d�ležitá pro bezpe�ný provoz t�žních za�ízení, zvlášt� 
t�ch, ve kterých se použivají vícelanové záv�sy dopravních nádob nebo záv�sných poval�. Umož�uje 
to nasazení �innosti k vyrovnávání zatížení lan. Výhody plynoucí z použivání vložek jsou nepochzbné. 
Provád�né zkoušky ukazují, že použivání vložek v míst� pro distan�ní podložky u záv�s� nijak 
nep�sobí na práci záv�s�. Vzhledem k hlavním� cíli, kterým je bezpe�nost, od�vodn�né je rozší�ení 
použivání m��ících vložek u t�žních za�ízení. 
 Ozna�ení WPS-Ec pro m��ící vložku znamená: Wkładka Pomiarowa Siły z układem Elektroniki  
i cyfrow	 transmisj	 (vložka pro m��ení síly s elektronickým systémen a digitálním p�enosem dat). 
Tyto vložky jsou p�ízp�sobené k použivání v záv�sech d�lních t�žních za�ízení.  
Vložky typu WPS-Ec jsou použivané k m��ení sil v lanech: 

- nosných, vodících a distan�ních u t�žních za�ízení, 
-  nosných a vodících-nosných u t�žních technologických za�ízení s okovem p�i hloubení 

šachet, 
-  nosných u pomocných t�žních za�ízení s okovem p�i hloubení šachet. 

Vložky WPS-Ec jsou ur�ené jak pro periodická m��ení tak i pro nep�etržité monitorování hodnot sil 
v lanech u t�žních za�ízení. 
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Periodická m��ení hodnot sil v lanech se provádí s použitím p�edm�tných m��ících vložek  
a dodate�ného m��icího vybavení spolu se záznamovou aparat�rou podle podmínek provád�ní 
zkoušek a m��ení elektrických a neelektrických veli�in. 

Zatímco nep�etržité monitorování hodnot sil v lanech se provádí s použitím p�edm�tných 
m��ících vložek a dodate�ného m��icího vybavení spolu s vypo�etní technikou. 

M��ící vložky typu WPS-Ec pat�í k novým technickým �ešením, ale jeho podstata je stejná jako 
v p�ípad� dosud použivaných m��ících vložek typu WPS. D�ív�jší verze m��ících vložek, �ili vložky 
typu WPS se použivají k m��ení sil v nosných lanech na t�žních za�ízení na jám� R II a jám�  
R I d�lního podniku „Rudna“ KGHM Polska Mied
 S. A., k nep�etržitému monitorování sil ve  vodících-
nosných a nosných lanech záv�sného povalu na jám� R XI d�lního podniku „Rudna“ KGHM Polska 
Mied
 S. A. a k m��ení sil v nosných lanech t�žních za�ízení na jám� KWK „Wujek“. 

Vložky WPS-Ec zajiš�ují m��ení síly s rozhodn� vyžší p�esností než je tomu u m��ících vložek 
typu WPS. 

  
Obr 1.Vložky WPS-Ec zabudované v záv�su Foto 1. Vložky WPS-Ec zabudované v záv�su ve 

ve spojce ke zm�n� délky lana    spojce ke zm�n� délky lana (spojka 
(spojka vyrobena firmou RYFAMA)   vyrobena firmou RYFAMA) 
 
 
B�hem kontroly m��ící vložky byly podrobeny mezi jiné stla�ovacím zkouškam, které byly 

provedeny Laboratorium Budownictwa Politechniki �l	skiej. P�i zkoušce byl stla�ován prvek pro 
m��ení síly nacházející se mezi podložkami (shora a zdola). Jako podložky byly použity byly originální 
distan�ní podložky o tloš�ce 30 mm do záv�s� dopravních nádob, které jsou použivané ve spojce 
záv�su ke zm�n� délky nosných lan u dopravních nádob. 

Po provedené stla�ovací zkoušce tohoto prvku nominálním tlakem 150 kN bylo zjišt�no, že 
tento prvek odolal trvalé deformaci (foto 2 prvek zleva), a na podložkach se neobjevily stopy 
spolupráce. Zkošuka tlakem 1500 kN  ukázala, že u �idla došlo k trvalé deformaci v rozsahu výšky  
a došlo také ke stla�ení spáry. 

 

  
Foto 2. Zkoušené �idla pro m��ení síly  Foto 3.  idlo pro m��ení síly spolu s distan�ními 
    podložkami po provedení zkoušek 
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Zdeformované �idlo sílou 1500 kN pak bylo dále podrobeno stla�ovací zkoušce na 2250 kN co 
vedlo k další deformaci (foto 2: pohled zprava a foto 3). 

Provedené zkošky potvrdily, že m��ící sou�ásti použivané ve vložkách pro m��ení síly typu 
WPS-Ec vyzna�ují se vysokou odolností na p�etížení stla�nými silami. Zárove� stla�ná síla 1500 kN 
odpovidající 10-násobku nominálního p�etížení �idla, jak i stla�ná síla 2250 kN odpovidající  
10-násobku provozního statického namáhání zp�sobily trvalou deformaci �idla. P�etížení b�hem 
zkoušek zp�sobilo deformaci, která se projevila stla�ením mezer (spáry) a snížením výšky o 4 mm. 
Tyto deformace nep�sobí poškození �idla v oblasti jeho funkci jako distan�ní podložky. 

Obdržené výsledky zkoušek ukazují, že použití t�chto m��ících vložek nezhoršuje pevnostní 
vlastnosti záv�s� u d�lních t�žních za�ízení a nesnižuje bezpe�nostní úrove� provozovaných �ástí 
d�lního t�žího za�ízení. 

Vložky pro m��ení síly typu WPS-Ec mají povolení, k provozu v d�lním podniku na základ� 
rozhodnutí P�edsedy Bá�ského Ú�adu ze dne 7. b�ezna roku 2005 
L.dz.GEM/4707/0002/05/03112/AZ, v d�lních záv�sech u vodících a distan�ních lan a také v nosných 
záv�sech dopravních nádob. 

Použivání vložek pro m��ení síly typu WPS umož�uje získani informací týkajicích se reálních 
hodnot sil v lanech: 

-  nosných dopravních nádob, což umož�uje nasazení ur�ité �innosti k vyrovnání hodnot sil 
v jednotlivých lanech. Efektem je nap�. zjíšt�ní rozdílu tuhosti lan, pr�m�r� p�evíjení 
nosných lan na p�dním kotou�í t�žního stroje a také jako pom�cka k ocen�ní technického 
stavu sou�ástí záv�s� s vyrovnavacími páky. 

-  nosných a vodících-nosných u t�žních technologických za�ízení s okovem p�i hloubení 
šachet, což umož�uje vyrovnání hodnot sil v jednotlivých lanech. Výsledkem je zlepšení 
operace p�estav�ní v jám� pracovního poval� a také možnost snížení bezpe�nostního 
koeficientu pro vodící-nosná lana z hodnoty 7 na 5. 

 
Vyrovnavání sil v lanech vede, p�edevším,  ke zvýšení bezpe�nostní úrovn� b�hem provozu  
a také k: 

-  rovnom�rnému opot�ebení provozované sady lan t�žního za�ízení, co vede k prodloužení 
doby provozování lan, 

-  zlepšení kvality vedení dopravních nádob, což má p�ímy vliv na snížení opot�ebení sou�ástí 
valívého vedení dopravní nádoby a dlouhodob� také snížení opot�ebení jámových 
pr�vodnic a probloužení doby jejich provozování. 

Použivání vložek pro m��ení síly typu WPS-Ec znamená aplikování dodate�ného bezpe�nostního 
prost�edk� b�hem provozování lan u t�žních za�ízení o rozsáhlých možnostech využití. Tetno 
prost�edek stanoví praktický, dosud obecn� nepouživaný, nástroj. Správné využití tohoto nástroje 
provozovatelem, který odpovídá za bezpe�ný provoz t�žních za�ízení, umož�uje snížení rizika  
a eliminaci ohrožení, které mají sv�j p�vod v diferenciaci hodnot sil v lanech t�žních za�ízení a také 
výrazn� prodlužuje dobu provozování lan. 
 
P�íklady použití vložek pro m��ení sil v lanech t�žních za�ízení: 
1. Monitorování zatížení vodících-nosných lan a nosných lan povalu p�i hloubení šachty firmou 
 PeBeKa S.A. Lubin pro KGHM S.A. ZG „Rudna“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4. Vložky WPS v záv�su pracovního povalu Foto 5. Vizualizace sil v lanech  
 na stanovišti vrátku  
 (Fprum+5%; Fprum; Fprum-5% ) 
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2. Periodická m��ení sil v nosných lanech dopravní nádoby v jám� 1.3 Lubelski W�giel „Bogdanka” 

Foto 6. Vložky WPS-Ec v záv�su dopravní nádoby  Obr 2. Výkres sil v lanech b�hem 
  na jám� 1.3   jednoho cyklu dopravní nádoby 

Obr 3. Výkres sil v lanech p�ed korekcí pr�m�r� p�evíjení lan na p�dním kotou�i t�žního stroje 
(zleva), po provedené korekci (zprava) b�hem jízdy dopravní nádoby nahoru 

 
3. m��icí soustava sil v nosných lanech t�žních za�ízení R II odd�l�ní sever a jih ZG „Rudna“ 
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Obr 4. Pohled na sestavu WPS (zleva naho�e), po zabudování v lanovém záv�su dopravní nádoby 
(zprava naho�e). Výkresy sil v lanech (zprava) p�ed a (zleva) po provedení korekce (zm�na 
délky lan a pr�m�r� p�evíjení lan na p�dním kotou�í t�žního stroje) 
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