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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do ciągłego pomiaru średnicy i długości skoku splotu liny, 

stosowany zwłaszcza podczas eksploatacyjnej kontroli stanu technicznego lin pracujących w urzą-

dzeniach transportu linowego. 

W diagnostyce stanu technicznego lin istotnym jest identyfikacja miejsc i zmian wymiarów geo-

metrycznych średnicy i długości skoku splotów liny. Dla pomiaru prowadzonego w warunkach względ-

nego ruchu liny i przyrządu pomiarowego korzystnym jest wykorzystanie optycznych środków pomia-

rowych, szczególnie laserowych. Jedno z takich rozwiązań – przedstawione w polskim opisie zgłosze-

nia wynalazku P-387940 – zawiera ustalone w obudowie dwa liniowe skanery laserowe, których kie-

runki naświetlania przestawione są w przekroju poprzecznym względem osi liny o kąt środkowy 90° 

oraz rozstawione wzdłużnie na wymiar w zakresie od 1/5 do 1/2 nominalnego skoku splotu liny. Dwa, 

niezależne obrazy powierzchni liny uzyskane ze skanerów w momentach czasowych taktowanych 

przez sygnał czujnika przemieszczenia pozwalają w analizatorze komputerowym na dokładne okre-

ślenie zarówno średnicy jak i skoku splotu liny na całej długości. Korzystnym jest, gdy jeden ze skane-

rów zamocowany jest w obudowie poprzez mechanizm nastawczy, umożliwiający zmianę rozstawienia 

skanerów wzdłuż liny odpowiednio na wymiar uzależniony od liczby splotów. Zaimplementowany 

w komputerze algorytm analizujący pozwala na wyznaczenie wymiarów średnic w dwóch prostopa-

dłych płaszczyznach z obu obrazów, natomiast z ciągłej rejestracji tych wymiarów średnic jako funkcji 

długości liny określany jest bieżący skok splotu liny. 

Istota rozwiązania według niniejszego wynalazku polega na tym, że zastosowanym czujnikiem 

zamocowanym w obudowie jest laserowy punktowy czujnik odległości, który usytuowany jest osią 

prostopadle do osi liny. Położenie liny względem czujnika wyznaczają, minimum trzy rolki o osiach 

obrotu prostopadłych do płaszczyzny zawierającej osie liny i czujnika. Dwie rolki górne łożyskowane 

są po stronie czujnika w symetrycznym rozstawieniu, a jedna rolka dolna łożyskowana jest w osi czuj-

nika, po drugiej stronie liny. 

Korzystnym jest, gdy rolki górne dociskane są do liny sprężyście, zwłaszcza sprężynami, a rolka 

dolna połączona jest osią z enkoderem oraz z wyposażonym w podziałkę mechanizmem nastawczym 

wyznaczającym jej położenie względem czujnika. 

Korzystnym jest również, gdy rolka dolna ma bieżnię centrującą ukształtowaną w przekroju po-

przecznym według wklęsłej linii krzywoliniowej i osi symetrii pokrywającej się z osią czujnika. 

Wysoką dokładność pomiaru uzyskuje się, gdy rolka dolna ma średnicę dla której jej bieżnia 

styka się jednocześnie z co najmniej dwoma splotami liny. 

Przyrząd według wynalazku cechują prosta konstrukcja oraz oprogramowanie komputerowe 

wymagające analizy tylko jednej zmiennej – co stanowi o pewności działania i łatwej obsłudze. 

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest opisem przykładowego rozwiązania przyrządu poka-

zanego w ujęciu schematycznym na rysunku. 

Położenie przewleczonej przez obudowę (4) liny (1) wyznaczają obejmujące ją trzy rolki: dwie 

rolki górne (6) i jedna dolna (2). Po stronie rolek górnych (6) w obudowie (4) zamocowany jest punkto-

wy laserowy czujnik odległości (3), którego oś jest prostopadła do osi liny (1). Rolki górne (6) i dolna (2) 

łożyskowane są na osiach usytuowanych prostopadle do płaszczyzny osi liny (1) i osi czujnika (3). 

Rolki górne (6) rozstawione są symetrycznie po obu stronach czujnika (3) natomiast rolka dolna (2) 

znajduje się w osi czujnika (3), po drugiej stronie liny (1). Rolki górne (6) dociskane są do liny (1) sprę-

żynami a rolka dolna (2) połączona jest osią z enkoderem (7), którego sygnał identyfikujący miejsce 

aktualnego pomiaru średnicy liny (1) przekazywany do rejestratora (8) i dalej do panelu sterujące-

go (9). Program obliczeniowy panelu sterującego (9) przetwarza w sposób ciągły sygnały czujnika (3) 

i enkodera (7) wyznaczając bieżącą średnicę d i długość skoku splotu s na całej długości liny (1). Rol-

ka dolna (2) zamocowana jest w obudowie (4) za pośrednictwem śrubowego mechanizmu na-

stawczego (5), mającego podziałkę określającą położenie względem czujnika (3). Lina (1) ustawiana 

jest mechanizmem nastawczym (5) w położenie punktu bazowego a zmierzona czujnikiem (3) odle-

głość do liny (1) pozwala na wyliczenie średnicy d w danym punkcie długości liny (1). Bieżnia rolki 

dolnej (2) ma ukształtowanie centrujące linę (1), w przekroju poprzecznym o kształcie np. paraboli 

pokrywającej się osią symetrii z osią czujnika (3). Rolki górne (6) mają bieżnie walcowe. Rolka dol-

na (2) ma tak dobraną średnicę, że jej bieżnia styka się jednocześnie z co najmniej dwoma splotami 

liny (1). Celowym jest nadanie rolce dolnej (2) właściwości bezpoślizgowych, co przy pomiarze lin 

stalowych może być przykładowo osiągnięte przez wykorzystanie sił pola magnetycznego. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Przyrząd do ciągłego pomiaru średnicy i długości skoku splotu liny, zawierający obudowę 

z zamocowanymi w niej rolkami ustalającymi położenie liny względem laserowego czujnika, znamien-

ny tym, że laserowy czujnik (3) stanowi punktowy czujnik odległości usytuowany osią prostopadle do 

osi liny (1), której położenie względem czujnika (3) w płaszczyźnie osi liny (1) i osi czujnika (3) wyzna-

czają minimum trzy rolki (6, 2), o osiach obrotu prostopadłych do tej płaszczyzny oraz z których dwie 

rolki górne (6) łożyskowane są po stronie czujnika (3) w symetrycznym względem niego rozstawieniu 

a jedna rolka dolna (2) w osi czujnika (3) po drugiej stronie liny (1). 

2. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tym, że rolki górne (6) dociskane są do liny (1) sprę-

żyście, zwłaszcza sprężynami, a rolka dolna (2) połączona jest osią z enkoderem (7) oraz z wyposa-

żonym w podziałkę mechanizmem nastawczym (5) ustalającym jej położenie względem czujnika (1). 

3. Przyrząd według zastrz. 2, znamienny tym, że rolka dolna (2) ma bieżnię centrującą, 

ukształtowaną w przekroju poprzecznym w linię krzywoliniową wklęsłą, o osi symetrii pokrywającej się 

z osią czujnika (3). 

4. Przyrząd według zastrz. 1 albo 2, albo 3, znamienny tym, że rolka dolna (2) ma średnicę 

przy której jej bieżnia styka się jednocześnie z co najmniej dwoma splotami liny (1). 

 

 

Rysunek 
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