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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób eksploatacyjnego monitorowania i lokalizacji uszkodzeĔ
zbrojonej taĞmy przenoĞnika materiaáów sypkich lub kawaákowatych, wykorzystywany szczególnie
w transporcie urobku w kopalniach podziemnych i odkrywkowych.
TaĞmy wysokoobciąĪonych przenoĞników, o duĪej dáugoĞci i nachyleniu, mają budowĊ wzmocnioną przez zawulkanizowane lub wklejone w elastyczne tworzywo zbrojenie ze stalowych linek, ukierunkowanych wzdáuĪnie i równolegáych do siebie. Dla wyjątkowo trudnych warunków kopalnianych,
gdzie - oprócz wysokiej wytrzymaáoĞci na zerwanie, maáej wydáuĪalnoĞci pod obciąĪeniem, odpornoĞci
na Ğcieranie, dziaáanie atmosferyczne, niepalnoĞci i antystatycznoĞci - wymaganymi są równieĪ odpornoĞü na uderzenia i przebicie, taĞmy wzmacniane są dodatkowym zbrojeniem poprzecznym
w postaci uáoĪonej na wzdáuĪnych linkach stalowej siatki z drutu lub z linek poprzecznych. Caákowita
dáugoĞü taĞmy przenoĞnika utworzona jest z wielu odcinków poáączonych na koĔcach przez zakáadkowe wulkanizowanie lub klejenie, z mijającymi siĊ stalowymi linkami.
WystĊpujące podczas eksploatacji drobne uszkodzenia, które na etapie początkowym mogą
byü szybko i áatwo naprawione przez miejscową wulkanizacjĊ lub klejenie, w warunkach dynamiki
ruchu pod obciąĪeniem gwaátownie rozprzestrzeniają siĊ a eskalacja uszkodzeĔ prowadziü moĪe do
nienaprawialnego juĪ zniszczenia, koniecznoĞci wymiany caáego odcinka taĞmy, znacznych przerw
produkcyjnych i wysokich strat ekonomicznych. Koniecznym jest eksploatacyjne monitorowanie wystĊpujących uszkodzeĔ taĞmy i wykonywanie bieĪących napraw eliminujących gwaátowne narastanie
szkody.
Znane są róĪne sposoby badania uszkodzeĔ przenoĞnikowych taĞm zbrojonych. Oprócz sposobów wykorzystujących promienie Rentgena, zjawiska rozproszenia magnetycznego i prądów wirowych, znanymi są równieĪ sposoby polegające na ciągáym wytwarzaniu - podczas ruchu taĞmy - staáego pola magnetycznego o obwodzie zamykającym siĊ przez zbrojenie na odcinku pomiarowym N-S
wzdáuĪ taĞmy oraz w páaszczyĨnie prostopadáej do powierzchni taĞmy. Pomiar natĊĪenia pola magnetycznego wystĊpującego bezpoĞrednio nad odcinkiem N-S i kolejne przetwarzanie tego sygnaáu pomiarowego poprzez filtrowanie, rejestracjĊ i analizĊ impulsów uszkodzeĔ wzdáuĪ dáugoĞci taĞmy, dokonywane przy uĪyciu Ğrodków elektronicznej techniki przetwarzania danych - odzwierciedla uszkodzenia elementów zbrojenia w taĞmie. Przykáadowo, sposób taki realizowany jest urządzeniem przedstawionym polskim opisem patentowym nr 142267. Analiza uszkodzeĔ prowadzona jest w tym rozwiązaniu na podstawie sygnaáu pomiarowego z jednej sekcji pomiarowej, kolejno przesuwanej na szerokoĞci taĞmy.
Znany jest równieĪ sposób realizowany przez urządzenie przedstawione w opisie patentowym
SU 12554364, polegający na ciągáym - podczas ruchu taĞmy - pomiarze natĊĪeĔ pól magnetycznych,
wytwarzanych w sekcjach pomiarowych usytuowanych wzdáuĪ i obok siebie na caáej szerokoĞci taĞmy.
Sygnaáy pomiarowe poddawane są obróbce w ukáadzie formującym i wzmacniaczu rezonansowym
a sygnaáy wyjĞciowe kierowane do ukáadu rejestracji oraz integratora. Przy jednoczesnym wystąpieniu
uszkodzeĔ we wszystkich sekcjach pomiarowych inicjowany jest sygnaá alarmu powodujący blokadĊ
napĊdu, przy czym usytuowanie uszkodzeĔ na dáugoĞci taĞmy okreĞlane jest za pomocą ukáadu rozpoznawania poáączeĔ taĞmy, zabudowanego bezpoĞrednio przy odcinku pomiarowym. Rozwiązanie
pozwala na szybką identyfikacjĊ i lokalizacjĊ miejsca taĞmy zagroĪonego zerwaniem. Na podobnej
zasadzie dziaáania pracuje urządzenie wedáug opisu patentowego GB 1349546, w którym sygnaáy
natĊĪeĔ pól magnetycznych z sekcji pomiarowych poddaje siĊ formowaniu do postaci logicznej, filtracji i wzmocnieniu a nastĊpnie w záoĪonym ukáadzie logicznym bada ich koincydencjĊ.
Sposób wedáug niniejszego wynalazku podobnie jak w powyĪej opisanych znanych sposobach
polega na ciągáym pomiarze natĊĪeĔ pól magnetycznych w sekcjach pomiarowych usytuowanych na
caáej szerokoĞci taĞmy, oraz nastĊpnym poddaniu sygnaáów pomiarowych filtracji i analizie przy uĪyciu
Ğrodków elektronicznej techniki przetwarzania danych z indywidualnym zliczaniem impulsów uszkodzeĔ wystĊpujących na dáugoĞci poszczególnych odcinków taĞmy, rejestracji iloĞci impulsów uszkodzeĔ linek w poszczególnych sekcjach pomiarowych i w odpowiadających im odcinkach taĞmy z uĞciĞleniem usytuowania tych impulsów sygnaáem enkodera zabudowanego bezpoĞrednio przy sekcjach
pomiarowych, a w sytuacji jednoczesnego wystąpienia uszkodzeĔ we wszystkich sekcjach pomiarowych danego odcinka taĞmy inicjowaniu sygnaáu alarmowego. Istota wynalazku polega na tym, Īe
analizie poddawana jest dodatkowo dáugoĞü sygnaáu pomiarowego zakáadek poszczególnych záącz
odcinków taĞmy i przy wystąpieniu skrócenia dáugoĞci zakáadki wiĊkszego od 1% dáugoĞci początko-
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wej inicjowania sygnaáu alarmowego. Rozwiązanie takie uĞciĞla analizĊ stanu technicznego taĞmy
informując o osáabieniu záącz zwulkanizowanych lub sklejonych koĔców odcinków taĞmy, wskazując
zakáadkĊ którą naleĪy poddaü naprawie.
Przy uĪyciu jednej gáowicy z sekcjami pomiarowymi, usytuowanej po jednej stronie taĞmy - dokáadnoĞü wyników wymaga pozycjonowania taĞmy wzglĊdem tej gáowicy. Korzystnym rozwiniĊciem
wynalazku eliminującym ten warunek jest sposób, w którym pomiary wykonuje siĊ w dwóch usytuowanych po obu stronach taĞmy gáowicach z sekcjami pomiarowymi, a poddawanym analizie sygnaáem pomiarowym jest suma sygnaáów z sekcji usytuowanych w jednej páaszczyĨnie nad i pod taĞmą.
Kolejne korzystne rozwiniĊcie sposobu wedáug wynalazku umoĪliwia wykorzystanie go do kontroli uszkodzeĔ taĞm zawierających dodatkowe zbrojenie poprzeczne w postaci uáoĪonej na linkach
stalowej siatki z drutu lub z poprzecznych linek. Rozwiązanie to polega na tym, Īe sygnaáy pomiarowe
poddawane są równolegáej i odrĊbnej filtracji wyróĪniającej sygnaáy od zbrojenia poprzecznego, nastĊpnie zlicza siĊ impulsy uszkodzeĔ poprzecznych w poszczególnych sekcjach pomiarowych w kaĪdym z odcinków taĞmy i rejestruje symptomową macierz obserwacji uszkodzeĔ poprzecznych. Przy
wystąpieniu w tej samej sekcji pomiarowej wysokiej iloĞci impulsów uszkodzeĔ poprzecznych zwáaszcza powtarzającej siĊ w sąsiadującym odcinku taĞmy - inicjowany jest sygnaá alarmowy.
Wynalazek wyjaĞniony jest na podstawie opisu dziaáania przykáadowego ukáadu monitorowania
uszkodzeĔ taĞmy przenoĞnika, w którym realizowany jest sposób wedáug wynalazku. Figura 1 rysunku
przedstawia schemat blokowy ukáadu, fig. 2 - przekrój poprzeczny przez gáowicĊ pomiarową fig. 3 perspektywiczny przekrój taĞmy zbrojonej linkami i siatkowym zbrojeniem poprzecznym, fig. 4 - schemat obrazujący dáugoĞü początkową i aktualną záącza taĞmy, fig. 5 - przykáadowy defektogram sygnaáów uszkodzeĔ linek, natomiast fig. 6 - przykáadowe wyniki pomiaru ujĊte w symptomową macierz
iloĞci impulsów uszkodzeĔ w poszczególnych sekcjach pomiarowych.
Przedstawiony na fig. 1 ukáad monitorowania i lokalizacji uszkodzeĔ zbrojonej taĞmy przenoĞnika Tp ma gáowicĊ pomiarową Gp, zabudowaną poprzecznie na dolnym odcinku taĞmy w pobliĪu bĊbna
napĊdowego. TaĞma przenoĞnika Tp ma zawulkanizowane lub wklejone w tworzywie elastycznym
zbrojenie w postaci stalowych linek L, ukierunkowanych wzdáuĪ taĞmy równolegle do siebie. Caákowita
dáugoĞü taĞmy przenoĞnika Tp utworzona jest z odcinków taĞmy Z1-2, Z2-3, .., Z(m-1)-m, poáączonych poprzez zwulkanizowanie lub sklejenie ich koĔców záączami Z1, Z2, .., Zm, z mijającymi siĊ na zakáadkĊ
stalowymi linkami L. Oprócz zbrojenia wzdáuĪnego linkami L taĞma przenoĞnika Tp ma dodatkowe
zbrojenie poprzeczne B, w postaci uáoĪonej po stronie zewnĊtrznej, na linkach L stalowej siatki z drutu
lub z poprzecznych linek - co przedstawia fig. 3 rysunku. Gáowica pomiarowa Gp skáada siĊ z dwóch
identycznych poáówek, obejmujących taĞmĊ przenoĞnika Tp z góry i doáu. KaĪda z poáówek gáowicy
pomiarowej Gp zawiera wiele sekcji pomiarowych S1, S2, ..... , Sn, usytuowanych obok siebie i pokrywających caáą szerokoĞü taĞmy przenoĞnika Tp. Z kolei kaĪda sekcja S1, S2, ..... , Sn zawiera dwa
magnesy staáe, wytwarzające pole magnetyczne o obwodzie zamykającym siĊ przez zworĊ i zbrojenie
na odcinku pomiarowym N-S wzdáuĪ oraz w páaszczyĨnie prostopadáej do powierzchni taĞmy przenoĞnikowej Tp. Czujnik umieszczony bezpoĞrednio nad odcinkiem pomiarowym N-S mierzy zmiany natĊĪenia pola magnetycznego, wywoáane zakáóceniami od uszkodzeĔ zbrojenia. Sygnaáy wyjĞciowe
z czujników obu poáówek gáowicy pomiarowej Gp, danej sekcji pomiarowej S1, S2, ..... , Sn są sumowane i analizowane w ukáadzie monitorowania. Sygnaáy pomiarowe z poszczególnych sekcji pomiarowych S1, S2, ..... ,Sn poddawane są w sposób ciągáy filtracji w blokach filtracji sygnaáu uszkodzeĔ linek
Fl i filtracji sygnaáu uszkodzeĔ zbrojenia poprzecznego Fb. NastĊpnie sygnaáy pomiarowe w rejestratorach Rl i Rb poddaje siĊ indywidualnemu zliczaniu impulsów uszkodzeĔ linek L i uszkodzeĔ zbrojenia
poprzecznego B, wystĊpujących na dáugoĞci poszczególnych odcinków taĞmy Z1-2, Z2-3,..., Z(m-1)-m.
Dla poszczególnych sekcji pomiarowych S1, S2, .., Sn i na odpowiadających im odcinkach taĞmy Z1-2,
Z2-3, ., Z(m-1)-m utworzone zostają symptomowe macierze obserwacji iloĞci impulsów uszkodzeĔ linek L
i iloĞci uszkodzeĔ zbrojenia poprzecznego B - co pozwala na dokonanie odpowiednich ocen w oprogramowanym, elektronicznym analizatorze A. W sytuacji gdy analiza A wykaĪe jednoczesnoĞü wystĊpowania uszkodzeĔ linek L we wszystkich sekcjach pomiarowych S1, S2, ... Sn danego odcinka taĞmy
Z1-2, Z2-3, .., Z(m-1)-m uruchomiony zostaje sygnaá alarmowy. Przykáadowo, sytuacja taka wystĊpuje na
symptomowej macierzy z fig. 6 dla odcinka taĞmy Z7-8. RównieĪ gdy analiza AB danych z symptomowej macierzy iloĞci impulsów uszkodzeĔ zbrojenia poprzecznego B wykazuje wystąpienie w tej samej
sekcji pomiarowej S1, S2, .., Sn zwiĊkszonej iloĞci impulsów uszkodzeĔ - zwáaszcza iloĞci powtarzającej siĊ w sąsiadującym odcinku taĞmy Z1-2, Z2-3, .., Z(m-1)-m - inicjowany jest sygnaá alarmowy. Usytuowanie uszkodzeĔ na dáugoĞci taĞmy Tp uĞciĞla sygnaá z enkodera E, zabudowanego bezpoĞrednio
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przy odcinku pomiarowym (N-S). W analizatorze A, w bloku Az oceniany jest takĪe sygnaá aktualnej
dáugoĞci záącza I1. W sytuacji gdy dla danego záącza Z1, Z2, .., Zm, wystĊpuje skrócenie dáugoĞci zakáadki l0 - I1 wiĊksze od 1% dáugoĞci początkowej l0 program inicjuje sygnaá alarmowy. Sygnaá pomiarowy zobrazowany moĪe byü wykresem defektografu Dfgr - co przykáadowo pokazuje fig. 5, albo wynik
po analizach wizualizowany jest na monitorze M i moĪe byü ewentualnie utrwalony pracą drukarki Dr.
Wyniki analiz archiwizowane są w pamiĊci bazy danych Bd.

ZastrzeĪenia patentowe
1. Sposób eksploatacyjnego monitorowania i lokalizacji uszkodzeĔ zbrojonej taĞmy przenoĞnika, taĞmy zawierającej zawulkanizowane lub wklejone w tworzywie elastycznym zbrojenie w postaci
stalowych linek ukierunkowanych wzdáuĪ taĞmy równolegle do siebie, oraz której caákowita dáugoĞü
utworzona jest z odcinków poáączonych poprzez zwulkanizowanie lub sklejenie ich koĔców záączami
z mijającymi siĊ na zakáadkĊ stalowymi linkami, polegający na ciągáym, podczas ruchu taĞmy pomiarze natĊĪeĔ pól magnetycznych, wytwarzanych w sekcjach pomiarowych w obwodach zamykających
siĊ przez zbrojenie a usytuowanych wzdáuĪ i obok siebie na caáej szerokoĞci taĞmy, oraz nastĊpnym
poddaniu sygnaáów pomiarowych filtracji i analizie przy uĪyciu Ğrodków elektronicznej techniki przetwarzania danych z indywidualnym zliczaniem impulsów uszkodzeĔ wystĊpujących na dáugoĞci poszczególnych odcinków taĞmy, rejestracji symptomowej macierzy iloĞci impulsów uszkodzeĔ linek
w poszczególnych sekcjach pomiarowych i w odpowiadających im odcinkach taĞmy z uĞciĞleniem
usytuowania tych impulsów sygnaáem z zabudowanego bezpoĞrednio przy sekcjach pomiarowych
enkodera, a ponad to w sytuacji jednoczesnego wystąpienia uszkodzeĔ we wszystkich sekcjach pomiarowych danego odcinka taĞmy inicjowaniu sygnaáu alarmowego, znamienny tym, Īe analizie poddaje siĊ dodatkowo staáoĞü dáugoĞci (l1) sygnaáu pomiarowego zakáadek w poszczególnych záączach
(Z1, Z2, .., Zm), i przy wystąpieniu skrócenia dáugoĞci zakáadki (l0 - I1) wiĊkszego od 1% dáugoĞci początkowej (l0) inicjuje siĊ sygnaá alarmowy.
2. Sposób wedáug zastrz. 1, znamienny tym, Īe pomiary wykonuje siĊ w dwóch usytuowanych
po obu stronach taĞmy (Tp) gáowicach z sekcjami pomiarowymi (S1, S2, .., Sn), a sygnaá pomiarowy
poddawany analizie stanowi sumĊ sygnaáów z sekcji usytuowanych w jednej páaszczyĨnie nad i pod
taĞmą (Tp).
3. Sposób wedáug zastrz. 1, znamienny tym, Īe dla taĞmy (Tp) zawierającej dodatkowe zbrojenie poprzeczne (B) w postaci uáoĪonej na linkach (L) stalowej siatki z drutu lub z poprzecznych linek,
sygnaáy pomiarowe poddaje siĊ równolegáej i odrĊbnej filtracji wyróĪniającej sygnaáy od zbrojenia poprzecznego (B), zlicza impulsy uszkodzeĔ poprzecznych w poszczególnych sekcjach pomiarowych
(S1, S2, .., Sn) w kaĪdym z odcinków taĞmy (Z1-2, Z2-3, .., Z(m-1)-m) po czym rejestruje siĊ symptomową
macierz obserwacji uszkodzeĔ poprzecznych a przy wystąpieniu w tej samej sekcji pomiarowej
(S1, S2, .., Sn) wysokiej iloĞci impulsów uszkodzeĔ poprzecznych - zwáaszcza iloĞci powtarzającej siĊ
w sąsiadującym odcinku taĞmy (Z1-2, Z2-3, ., Z(m-1)-m) - inicjuje siĊ sygnaá alarmowy.
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