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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku są sposób i urządzenie do kontroli położenia liny w zawieszeniach li-

nowych tym sposobem, zwłaszcza w zawieszeniach lin stosowanych w urządzeniach transportu lino-

wego, przy kontroli zawieszenia różnych rodzajów lin np. wyrównawczych i nośnych w górniczych 

wyciągach szybowych, zamocowań lin w zaciskach sercówkowych, zamocowań lin w zawieszeniach 

stożkowych jako liny odciągowe, w zamocowaniach lin we wciągarkach oraz dźwignikach różnego 

typu itp. urządzeniach. 

Znane są zaciski linowe służące do mocowania końca liny z elementami współpracującymi lub 

do łączenia dwóch końców lin. Stosowane są w nich różnego rodzaju zaciski sercówkowe, klinowe, 

stożkowe, itp. 

Znany jest z europejskiego opisu patentowego EP1255339 B1, zacisk klinowy złożony z korpu-

su ukształtowanego klinowo o pochyłości skierowanej w dół i z dwóch klinów. Zacisk posiada człon do 

połączenia z naczyniem wyciągowym. Kontrola położenia liny względem zacisku jest nadzorowana 

poprzez dodatkowy zacisk zakładany na końcu liny. Taki dociskowy zacisk w żaden sposób nie po-

zwala na monitorowanie przemieszczenia liny w trakcie jej eksploatacji. 

Znany jest z polskiego opisu patentowego PL171586 zacisk linowy do lin okrągłych, składający 

się z dwóch przystających do siebie połówek tulei. Znany jest z rosyjskiego opisu wzór użytkowy 

RU96199 dotyczący urządzenia do mocowania giętkich podłużnych elementów, w którym lina bloko-

wana jest klinami wzdłużnymi umieszczonymi wewnątrz tulei. 

Z amerykańskiego opisu patentowego US5408729A znany jest przyrząd do zaciskania giętkich, 

elastycznych elementów, w którym element zaciskający jest częściowo umieszczony wewnątrz korpusu. 

Znane jest z brytyjskiego zgłoszenia patentowego GB2416386, urządzenie mocujące linę,  

z szeregowo umieszczonymi zębami (zaczepami), blokującymi przemieszczającą się w dół linę. 

Znane jest z także z chińskiego wzoru użytkowego CN202329528, rozwiązanie dotyczące gło-

wicy czujnika kontrolującego przemieszczanie liny. 

Znane jest z koreańskiego opisu patentowego KR20100138306A urządzenie wyposażone  

w czujnik przemieszczenia liny umieszczony pomiędzy drutami. Na podstawie sygnałów tego czujnika 

jest mierzone napięcie w przewodach elektrycznych. 

Znane jest z japońskiego opisu patentowego JPH06323369 urządzenie w postaci śruby rzym-

skiej wyposażone w czujnik siły służący do kontroli siły napięcia układu poprzez śrubę. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że posiada czujnik przemieszczenia po-

łączony z układem rejestrującym zmianę położenia liny, umieszczony jest pomiędzy opaską oddaloną 

o wartość L od miejsca zaciśnięcia liny w zacisku linowym, a górną częścią zacisku lub liną współ-

pracującą z dodatkową opaską zaciskową współpracującą z liną. 

Sposób pomiaru przemieszczenia liny względem elementów mocujących według wynalazku, 

polega na tym, że czujnik w trakcie pracy liny reaguje na zmianę siły oraz na zmianę odległości po-

między opaską ustalającą, a zaciskiem linowym. Czujnik sprzężony jest z układem rejestrującym lub 

sygnalizującym zmianę położenia liny. 

Urządzenie według wynalazku może być zastosowane zarówno podczas obligatoryjnych jak  

i wyrywkowych kontroli położenia lin w zamocowaniach ich końców. Może też być elementem ciągłego 

monitoringu stanu mocowania końców liny. Zastosowanie urządzenia pozwala na zidentyfikowanie 

zmian położenia w zawieszeniu lub zacisku linowym. Zmiana położenia liny w zacisku czy w zawie-

szeniu linowym sygnalizuje, że może nastąpić utrata pewności połączenia elementu zaciskowego  

z liną, a w konsekwencji zerwanie lub uwolnienie się liny z zacisku. Urządzenie ma umożliwić kontrolę 

położenia w połączeniu linowym w celu eliminacji potencjalnego zagrożenia zerwania integralno-

ści/pewności tego połączenia. Urządzenie uwidocznione jest w przykładzie wykonania na rysunku  

w przekroju wzdłużnym. Urządzenie pomiarowe składa się z czujnika 5 połączonego z układem reje-

strującym 6 zmianę położenia liny 2 w zacisku linowym 1. Czujnik 5 umieszczony jest pomiędzy opa-

ską ustalającą 4, a górną częścią zacisku 1 lub dodatkowym zaciskiem ustalającym 3. Na końcu liny 2 

jest zamocowana opaska ustalająca 4 oddalona o wartość L od miejsca zaciśnięcia liny 2 w zacisku 

linowym 1. Dodatkowo opaska ustalająca 4 połączona jest z elementem zaciskowym 1 poprzez czuj-

nik 5 zmiany położenia liny 2. Kontrola położenia liny 2 odbywa się w trakcie pracy pary kinematycznej 

tj. zacisku linowego 1 i liny 2. Zmiana wartości siły wskazywanej przez czujnik 5 w chwili przekrocze-

nia arbitralnie ustalonej wartości pozwala na działanie decyzyjne odnośnie procesu eksploatowanego 

urządzenia.  
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Urządzenie do kontroli położenia liny w zawieszeniach linowych, składające się z czujnika, 

opaski ustalającej, zacisku linowego, znamienne tym, że posiada czujnik (5) połączony  

z układem rejestrującym (6) zmianę położenia liny (2), umieszczony pomiędzy opaską usta-

lającą (4) oddaloną o wartość L od miejsca zaciśnięcia liny (2) w zacisku linowym (1),  

a górną powierzchnią zacisku linowego (1) lub dodatkowym zaciskiem ustalającym (3). 

2. Sposób kontroli położenia liny w zawieszeniach linowych, znamienny tym, że czujnik (5)  

z układem rejestrującym (6) zmianę położenia liny (2), reaguje na zmianę siły oraz odległości 

pomiędzy opaską ustalającą (4), a zaciskiem linowym (1) w trakcie pracy liny (2). 

 

 

Rysunek 
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