NOWE WKŁADKI DO POMIARU SIŁY W LINACH
GÓRNICZYCH WYCI GÓW SZYBOWYCH
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Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG jest Jednostk Badawczo-Rozwojow notyfikowan
przez Komisj Europejsk w zakresie:
dyrektywy 98/37/WE dotycz cej maszyn,
dyrektywy 73/23/WE dotycz cej sprz tu elektrycznego,
dyrektywy 94/9/WE dotycz cej urz dze i systemów ochronnych przeznaczonych do u ytku
w przestrzeniach zagro onych wybuchem.
Zakład Bada Atestacyjnych działaj cy w ramach centrum KOMAG jest jedn z jednostek
upowa nionych do przeprowadzania bada i oceny wyrobów podlegaj cych dopuszczeniu do
stosowania w zakładach górniczych w drodze decyzji wydanej przez Prezesa Wy szego Urz du
Górniczego. Od ponad 30 lat dokonujemy oceny maszyn wyci gowych górniczych wyci gów
szybowych. Podstawowym celem działalno ci zakładu jest ocena wyrobów ze wzgl du na potrzeb
zapewnienia bezpiecze stwa w warunkach ruchu zakładu górniczego.
W ostatnim czasie w naszym zakładzie przeprowadzone zostały badania i ocena wkładek do
pomiaru siły w linach wyci gów szybowych typu WPS-Ec, których producentem jest Jednostka
Innowacyjno-Wdro eniowa TEMIX Sp. z o.o. w arkach.
Znajomo
warto ci rzeczywistych sił w linach jest istotna dla prowadzenia bezpiecznej
eksploatacji wyci gów szybowych, zwłaszcza tych, w których stosowane s wielolinowe zawieszenia
naczy wyci gowych i pomostów wisz cych. Umo liwia to podjecie działa powoduj cych
wyrównania obci e
lin. Zalety wynikaj ce ze stosowania wkładek s
bezsprzeczne.
Przeprowadzone badania wykazały, e stosowanie ich w miejsce wkładek dystansowych ł czników
zawiesze nie wpływa na prac zawieszenia. Wobec powy szego, maj c na uwadze nadrz dny cel,
jakim jest bezpiecze stwo, uzasadnionym jest rozpowszechnienie stosowania wkładek pomiarowych
w wyci gach szybowych.
Symbol wkładki pomiarowej WPS-Ec oznacza - Wkładka Pomiarowa Siły z układem Elektroniki
i cyfrow transmisj . Wkładki te przewidziane s do stosowania w zawieszeniach górniczych
wyci gów szybowych.
Wkładki typu WPS-Ec stosowane s do pomiaru sił w linach:
no nych, prowadniczych i odbojowych wyci gów szybowych,
no nych i prowadniczo-no nych urz dze technologicznych kubłowych wyci gów szybowych
w szybach gł bionych,
no nych urz dze pomocniczych kubłowych wyci gów szybowych w szybach gł bionych.
Wkładki typu WPS-Ec przeznaczone s zarówno do okresowych pomiarów warto ci sił, jak
i do ci głego monitoringu warto ci siły w linach wyci gów szybowych.
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Wykonywanie okresowych pomiarów warto ci sił w linach realizowane jest z wykorzystaniem
przedmiotowych wkładek pomiarowych oraz dodatkowego wyposa enia pomiarowego wraz
z aparatur rejestruj c na warunkach prowadzenia bada i pomiarów wielko ci elektrycznych
i nieelektrycznych.
Natomiast wykonywanie ci głego monitoringu warto ci siły w linach przewidziane jest do
realizowania z wykorzystaniem przedmiotowych wkładek pomiarowych oraz dodatkowego
wyposa enia pomiarowego i sprz tu komputerowego.
Wkładki pomiarowe typu WPS-Ec s nowym rozwi zaniem technicznym, których istota nie
uległa zmianie w stosunku do dotychczas stosowanych wkładek pomiarowych typu WPS. Poprzednia
wersja wkładek pomiarowych, wkładki typu WPS, stosowana jest do pomiaru sił w linach no nych
wyci gów szybowych szybu R II i szybu R I Zakładu Górniczego „Rudna” KGHM Polska Mied S. A.,
do ci głego monitoringu sił w linach prowadniczo-no nych i no nych pomostu wisz cego w wyci gu
szybowym szybu R XI Zakładu Górniczego „Rudna” KGHM Polska Mied S. A. i do pomiaru sił
w linach no nych wyci gów szybowych szybu „Lechia” KWK „Wujek”.
Wkładki WPS-Ec zapewniaj zdecydowanie dokładniejszy pomiar warto ci siły ni wkładki
pomiarowe typu WPS.

Foto 1. Wkładki WPS-Ec zabudowane w ł czniku
do zmiany długo ci lin produkcji RYFAMA
Rys. 1 Wkładki WPS-Ec zabudowane w ł czniku do zmiany długo ci lin produkcji RYFAMA
Podczas oceny wkładki pomiarowe m. in. poddano próbom ciskania, które zostały
przeprowadzone w Laboratorium Budownictwa Politechniki l skiej. Próby te polegały na ciskaniu
elementu pomiarowego siły znajduj cego si pomi dzy podkładkami (z góry i z dołu). U yte podczas
bada podkładki były oryginalnymi wkładkami dystansowymi o grubo ci 30 mm do zawiesze naczy
wyci gowych, które stosowane s w ł cznikach do zmiany długo ci lin zawiesze no nych naczy
wyci gowych.
W wyniku przeprowadzenia próby ciskania elementu pomiarowego jego nominaln sił
tj. 150 kN stwierdzono, e nie uległ on trwałemu odkształceniu (foto 2 element z lewej strony),
a na podkładkach, górnej i dolnej, nie wyst piły zauwa alne lady współpracy. Próba ciskania
elementu pomiarowego sił 1500 kN wykazała, e czujnik uległ trwałemu odkształceniu w zakresie
wysoko ci i zmniejszenia szczelin.

Foto 2. Badane czujniki siły

Foto 3. Czujnik siły i wkładki dystansowe
po badaniach
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Zdeformowany sił 1500 kN czujnik został dodatkowo ci ni ty sił 2250 kN i uległ dalszemu
odkształceniu (foto 2 element z prawej strony i foto 3).
Przeprowadzone badania potwierdziły, e elementy pomiarowe stosowane we wkładkach
pomiarowych siły typu WPS-Ec charakteryzuj si du
odporno ci na przeci enia siłami
ciskaj cymi. Zarówno siła
ciskaj ca 1500 kN odpowiadaj ca 10-krotnemu przeci eniu
nominalnemu czujnika, jak i siła ciskaj ca 2250 kN odpowiadaj ca 10-krotnemu ruchowemu
napr eniu statycznemu spowodowały trwałe odkształcenia czujnika. Odkształcenia spowodowane
przeci eniem podczas bada sprowadzaj si do zaci ni cia szczelin i zmniejszenia jego wysoko ci
o 4 mm. Odkształcenia te nie powoduj zniszczenia czujnika w zakresie jego funkcji jako wkładki
dystansowej.
Uzyskane wyniki badania dowodz m. in., e zastosowanie tych wkładek pomiarowych nie
pogarsza własno ci wytrzymało ciowych zawiesze górniczych wyci gów szybowych i nie obni a
poziomu bezpiecze stwa eksploatowanych elementów górniczego wyci gu szybowego.
Wkładki pomiarowe siły typu WPS-Ec s dopuszczone, do stosowania w podziemnych
zakładach górniczych decyzj Prezesa Wy szego Urz du Górniczego z dnia 7 marca 2005r.
L.dz.GEM/4707/0002/05/03112/AZ, do zawiesze lin wyci gowych prowadniczych i odbojowych oraz
do zawiesze no nych naczy wyci gowych.
Dotychczasowe zastosowanie wkładek pomiarowych siły typu WPS umo liwia pozyskanie
informacji o rzeczywistych warto ciach sił w linach:
- no nych naczy wyci gowych, co umo liwi podj cie działa w celu wyrównania warto ci sił
w poszczególnych linach, efektem czego jest np. wykrycie ró nic w sztywno ci lin, rednic
przewijania lin no nych na b bnie p dnym maszyny wyci gowej oraz wydatna pomoc w ocenie
stanu technicznego elementów zawieszenia z d wigniami wyrównawczymi,
- no nych i prowadniczo-no nych urz dze technologicznych kubłowych wyci gów szybowych
w szybach gł bionych, co umo liwi wyrównanie warto ci sił w poszczególnych linach, efektem
czego jest znaczne usprawnienie operacji przemieszczania w szybie pomostu do wykonywania
robót oraz mo liwo obni enia współczynnika bezpiecze stwa dla lin prowadniczo-no nych
z warto ci 7 do 5.
Wyrównywanie sił w linach prowadzi, przede wszystkim, 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.
Stosowanie wkładek pomiarowych siły typu WPS-Ec oznacza u ycie dodatkowego rodka
bezpiecze stwa podczas eksploatacji lin wyci gów szybowych o szerokich mo liwo ciach do
wykorzystania. rodek ten 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,
a tak e znacznie wydłu a czas eksploatacji lin..
Przykłady zastosowania wkładek do pomiaru sił w linach górniczych wyci gów szybowych:
1. Monitoring obci e lin prowadniczo-no nych i lin no nych pomostu wisz cego w szybie gł bionym
przez PeBeKa S.A. Lubin dla KGHM S.A. ZG „Rudna”

Foto 4. Wkładki WPS w zawieszeniu pomostu
wisz cego

Foto 5. Wizualizacja poziomu sił w linach
na stanowisku sterowania wci garek (F r + 5%; F r; F r - 5%)
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2. Okresowe pomiary sił w linach no nych naczynia wyci gu w szybie 1.3 Lubelski W giel „Bogdanka”

Foto 6. Wkładki WPS-Ec w zawieszeniu naczynia
wyci gowego szybu 1.3

Rys 2. Wykres sił w linach podczas
cyklu jazdy wyci gu

Rys 3. Wykres sił w linach przed korekcj
rednic przewijania lin na b bnie p dnym maszyny
(z lewej), po wykonanej korekcji (z prawej) podczas jazdy naczynia w gór
3. Układ pomiarowy sił w linach no nych wyci gów szybowych R II przedział płn. i płd. ZG Rudna

Rys 4. Widok zestawu WPS (z lewej u góry), po zabudowaniu w zawieszeniu linowym naczynia
(z prawej u góry). Wykresy sił w linach (z lewej) przed i (z prawej) po wykonaniu działa
koryguj cych (zmiana długo ci lin oraz rednic przewijania lin na b bnie p dnym maszyny)
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