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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do monitorowania połączeń zbrojonej taśmy przeno-

śnika materiałów sypkich lub kawałkowatych, stosowane do kontroli wysokoobciążonych przenośni-

ków o dużej długości, zwłaszcza w transporcie urobku w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. 

Taśmy wysokoobciążonych przenośników dużej długości utworzone są z wielu odcinków połą-

czonych końcami na zakładkę przez zwulkanizowanie lub sklejenie z mijającymi się równolegle stalo-

wymi linkami zbrojenia. Oprócz innych objawów zużycie eksploatacyjne taśmy wyraża się skróceniem 

długości zakładek, którego wczesne wykrycie umożliwia wykonanie naprawy i zapobieżenie eskalacji 

uszkodzenia. Przedstawione w polskim opisie patentowym PL (P-379709) urządzenie do monitorowa-

nia uszkodzeń zbrojonej taśmy przenośnika posiada zamocowaną do ramy przenośnika głowicę za-

wierającą sekcje pomiarowe, usytuowane parami obwodów magnetycznych współosiowo po obu stro-

nach oraz obok siebie na całej szerokości i w stałych odległościach od środka grubości taśmy. Każda 

z sekcji ma obwód magnetyczny z czujnikiem natężenia pola magnetycznego, połączony z elektro-

nicznym rejestratorem i oprogramowanym analizatorem sygnałów długości zakładek zbrojenia. Ponad 

to urządzenie wyposażone jest w enkoder, uściślający zmianę prędkości taśmy. Cyfrowy analizator 

przetwarza zsumowane sygnały z czujników każdej pary sekcji pomiarowych pod kątem utrzymywania 

wymiaru długości poszczególnych zakładek, i przy wystąpieniu maksymalnie dopuszczalnego skróce-

nia, przykładowo większego od 5%, inicjuje sygnał alarmowy. 

Rozwiązanie według niniejszego wynalazku podobnie jak w powyżej opisanym urządzeniu ma 

głowicę, zamocowaną do ramy przenośnika na dowolnie wybranym brzegu taśmy, zawierającą usytu-

owane po obu stronach taśmy, współosiowe pary sekcji pomiarowych z obwodami magnetycznymi  

i czujnikami natężenia pola magnetycznego, a ponadto wyposażone jest w enkoder. Sygnały z obwo-

dów magnetycznych sekcji pomiarowych podawane są do oprogramowanego analizatora długości 

zakładek zbrojenia, przy czym sekcje pomiarowe usytuowane są obok siebie w kierunku prostopadłym 

do osi taśmy przenośnika. Istota wynalazku polega na tym, że obie sekcje pomiarowe zamocowane 

są do mechanizmu przesuwnego nadającego im symetryczne położenie względem środka grubości 

taśmy. Mechanizm przesuwny napędzany jest silnikiem sterowanym z analizatora sygnałem optymal-

nej czułości. Zsumowane sygnały z obwodów magnetycznych pierwszej sekcji podawane są do anali-

zatora długości zakładek, a sygnały z drugiej sekcji inicjowane od zawulkanizowanych w taśmie 

wskaźników kalibracyjnych wyznaczają początki cyklów pomiarowych. 

Korzystnym jest, gdy mechanizm przesuwny stanowi przekładnia z pociągową śrubą rzymską  

i dwoma nakrętkami, sztywno połączonymi z uchwytami sekcji pomiarowych. 

Korzystnym jest również, gdy enkoder jest typu bezstykowego i zamocowany jest przy krążniku 

przenośnika najbliższym do głowicy. 

Rozwiązanie urządzenia według wynalazku przybliżone jest opisem przykładowego wykonania 

pokazanego na rysunku w ujęciu schematycznym. 

Urządzenie do monitorowania połączeń zbrojonej taśmy przenośnika posiada głowicę zamoco-

waną do ramy przenośnika przy dowolnie wybranym brzegu taśmy 1. Głowica zawiera dwie sekcje 

pomiarowe 2 i 3, usytuowane obok siebie w kierunku prostopadłym do osi taśmy 1 przenośnika. Każ-

da z sekcji 2 i 3 złożona jest z dwóch usytuowanych współosiowo i po obu stronach taśmy obwodów 

magnetycznych z czujnikami natężenia pola magnetycznego. Zsumowane sygnały czujników pierw-

szej sekcji 2 przekazywane są do elektronicznego rejestratora i oprogramowanego analizatora 4 dłu-

gości zakładek zbrojenia. Sygnały czujników drugiej sekcji 3 – inicjowane są od zawulkanizowanych  

w taśmie 1 wskaźników kalibracyjnych – wyznaczają początki cyklów pomiarowych. Sygnały długości 

poszczególnych zakładek z pierwszej sekcji 2 zapisywane są w nieulotnej pamięci rejestratora  

i w każdym cyklu pomiarowym porównywane z sygnałami wzorcowymi tych połączeń. 

Sekcje pomiarowe 2 i 3 zamocowane są do mechanizmu przesuwnego 6, który stanowi prze-

kładnia z pociągową śrubą rzymską 8 i dwoma nakrętkami sztywno połączonymi z uchwytami sekcji. 

Mechanizm przesuwny 6 zapewnia symetryczne położenie obu sekcji 2 i 3 względem środka grubości 

taśmy 1. Napędzany jest silnikiem 7 sterowanym z analizatora 4 sygnałem optymalnej czułości, dosto-

sowanym do zmiennej grubości taśmy 1. Urządzenie wyposażone jest również w enkoder 5 typu bez-

stykowego, który zamocowany jest przy krążniku przenośnika najbliższym głowicy. Sygnał enkodera 5 

doprowadzony do analizatora 4 uściśla pomiar kontrolując zmianę prędkości taśmy 1. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Urządzenie do monitorowania połączeń zbrojonej taśmy przenośnika, posiadające zamoco-

waną do ramy przenośnika przy dowolnie wybranym brzegu taśmy głowicę, zawierającą sekcje pomia-

rowe, każda złożona z dwóch usytuowanych współosiowo i po obu stronach taśmy obwodów magne-

tycznych z czujnikami natężenia pola magnetycznego, których sygnały przekazywane są do elektro-

nicznego rejestratora i oprogramowanego analizatora długości zakładek zbrojenia, przy czym dwie 

sekcje pomiarowe usytuowane są obok siebie w kierunku prostopadłym do osi taśmy przenośnika,  

a ponadto wyposażone w enkoder, znamienne tym, że sekcje pomiarowe (2, 3) zamocowane są do 

mechanizmu przesuwnego (6) nadającego symetryczne położenie względem środka grubości taśmy 

(1), przy czym mechanizm przesuwny (6) napędzany jest silnikiem (7) sterowanym z analizatora (4) 

sygnałem optymalnej czułości, natomiast zsumowane sygnały z obwodów magnetycznych pierwszej 

sekcji (2) podawane są do analizatora (4) długości zakładek, a sygnały z drugiej sekcji (3) inicjowane 

od zawulkanizowanych w taśmie (1) wskaźników kalibracyjnych wyznaczają początki cyklów pomia-

rowych.  

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że mechanizm przesuwny (6) stanowi prze-

kładnia z pociągową śrubą rzymską (8) i dwoma nakrętkami sztywno połączonymi z uchwytami sekcji 

pomiarowych (2, 3). 

3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że enkoder (5) jest typu bezstykowego i za-

mocowany jest przy krążniku przenośnika najbliższym głowicy.  
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