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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób ciągłego pomiaru miejscowego odkształcenia obciążonej 

liny zwitej stalowej lub z tworzywa sztucznego, wykorzystujący optoelektroniczną technikę pomiarową 

z czujnikami optycznymi. 

W wielu dziedzinach techniki ważnym zagadnieniem jest skuteczne i bieżące monitorowanie 

stanu technicznego obiektu, mające na celu wczesne wykrycie usterki i wprowadzenie działań zapo-

biegających zaistnienie poważnych konsekwencji. Znane są sposoby ciągłego pomiaru miejscowego 

odkształcenia obiektów obciążonych zewnętrznymi siłami, wykorzystujące czujniki optyczne w sieci 

światłowodowej połączonej z badanym obiektem, a które umożliwiają miejscowy pomiar i rejestracje 

odkształceń z lokalizacją punktu pomiaru na długich odcinkach obiektu. W pomiarze najczęściej wyko-

rzystywane są punktowe czujniki optyczne FBG (Fiber Bragg Grating) z siatką Bragga wykonaną 

przez naświetlanie promieniowaniem UV włókna światłoczułego. Czujniki takie pozwalają na multi-

pleksację, czyli budowanie rozległej sieci złożonej z dziesiątek czujników umieszczonych na pojedyn-

czym włóknie światłowodowym. Działają na zasadzie liniowej, wprost proporcjonalnej do odkształcenia 

siatki Bragga zmiany długości fali odbitej promieniowania świetlnego. 

Znany jest również, głównie z pomiarów przepustowości światłowodowych sieci telekomunika-

cyjnych, sensor optyczny reflektometrii w dziedzinie czasu OTDR (Optical Time Domain Reflectome-

ter), wykorzystujący efekt rozproszenia wprowadzonych do sieci krótkich impulsów optycznych 

w funkcji czasu, pozwalający na lokalizację miejsca i określenie wielkości tłumienia mocy sygnału. 

W pomiarze sieć współpracuje z systemem komputerowym, który automatyzuje akwizycje danych 

w postaci bazy i przeprowadza obróbkę, ocenę wielkości uchybu i wizualizację jakości sieci. 

Znany jest, szczegółowo przedstawiony na str. 9 w kol. 15 i 16 opisu patentowego ER 2807105, 

sposób monitorowania odkształcenia płaskiej liny stalowo-gumowej. Polega na ciągły pomiarze jej 

miejscowego odkształcenia liny pracującej w urządzeniu dźwigowym, zwłaszcza windy osobowej lub 

towarowej. Lina płaska zawiera wewnątrz równomiernie rozmieszczone linki stalowe, zawulkanizowa-

ne w mieszance wzmocnionej włóknami węglowymi, szklanymi lub aramidowymi. W osi, obok lub 

miedzy linkami stalowymi wbudowane są technologicznie u producenta, przewody sieci światłowodo-

wej, mające naświetlone w odstępach, na długości włókien światłowodowych, czujniki optyczne FBG 

z siatkami Bragga. Sieć światłowodowa połączona jest z układem pomiarowym złożonym z intrerroga-

tora i komputera, który włączony jest równolegle przez sprzęgacz, oraz oprogramowany algorytmem 

analizującym i rejestrującym długości fal odbitych. Zmiana długości fal odbitych jest wprost proporcjo-

nalna do odkształcenia siatki Bragga na pojedynczym włóknie światłowodu, natomiast oprogramowa-

nie komputera pozwala na rozróżnienie i lokalizację usytuowania czujnika danej fali odbitej. Sposób 

umożliwia ciągły pomiar wzdłużnego odkształcenia liny w określonych punktach jej długości, wymaga 

jednak stosowania liny o bardzo szczególnej konstrukcji, możliwej do uzyskania wyłącznie w wyspe-

cjalizowanej technologii wytwarzania producenta – nie nadaje się do badania lin już eksploatowanych. 

Znany jest również, między innymi z opisów patentowych US 5182779 i US 6999641, sposób 

ciągłego pomiaru miejscowego odkształcenia obciążonej liny zwitej stalowej lub z tworzywa sztuczne-

go, wykorzystujący technologię światłowodową z reflektometrem OTDR (Optical Time Domain Reflec-

tometr). Sposób szczegółowo przedstawiony w kol.10, 11 i 12 opisu US 5182779, może być stosowa-

ny tylko do lin, które w warunkach wytwarzania mają wprowadzony w osi liny przewód światłowodowy 

z naświetlonymi czujnikami optycznymi FBG siatek Bragga. Nie może być stosowany do pomiaru lin 

już eksploatowanych. 

Celem wynalazku jest opracowanie optoelektronicznego sposobu ciągłego pomiaru miejscowe-

go odkształcenia lin zwitych stalowych i z tworzywa sztucznego wytworzonych technologią bez świa-

tłowodu, pozwalającego na ocenę stopnia zużycia obciążonej liny uprzednio już pracującej, jak i liny 

nowej, założonej do urządzenia. 

Podobnie jak w powyżej opisanych sposobach, pomiar według wynalazku polega również na 

wykonaniu na przewodzie sieci światłowodowej struktury periodycznie rozstawionych czujników op-

tycznych FBG z siatkami Bragga oraz mechanicznym połączeniu jej z liną i sprzężeniu z układem 

pomiarowym zawierającym interrogator i komputer oprogramowany algorytmem analizującym i re-

jestrującym długości fal odbitych, względnie połączeniu takiej sieci światłowodowej z reflektometrem 

optycznym OTDR. Istota niniejszego wynalazku polega na tym, że światłoczułe włókno przewodu sieci 

światłowodowej naświetla się siatkami Bragga w podziałce odległości równej krotności średnicy liny 

lub długości skoku zwicia splotek liny, przy czym w każdym z naświetlanych czujników optycznych 



 PL 233 670 B1 3 

FBG siatka Bragga ma przyporządkowany różny wzór interferencyjny prążków stanowiący stałą lub 

wielokrotną różnicę między długościami fal sąsiadujących czujników optycznych. Tak wykonany prze-

wód sieci światłowodowej wplata się podczas przewijania liny w jej przestrzeń międzysplotkową. 

Sieć światłowodowa może być połączona z liną w dowolnym punkcie jej długości, względnie 

włączona przez jeden albo oba końce liny. 

W trakcie eksploatacji lin długich, przykładowo w bębnowej maszynie wydobywczej szybu 

kopalni o dużej głębokości, często zauważyć można zmienność średnicy oraz długości skoku zwi-

cia – wynikających z warunków pracy i konstrukcji przyjętej liny. Należy zatem posiadać wiedzę 

o rozkładzie średnicy i skoku już przy zakładaniu liny na obiekt aby mieć możliwość monitorowania 

tych wielkości w czasie eksploatacji. Dotyczy to zarówno lin nośnych, prowadniczych jak i odbojo-

wych. W sposobie według wynalazku przy określaniu wymiaru podziałki między czujnikami optycz-

nymi FBG, łatwiej jest operować średnicą liny dla lin współzwitych – w których średnica ulega zna-

czącej zmianie, a dla lin przeciwzwitych długością skoku. Sieć światłowodowa układana jest 

w przestrzeni między sąsiadującymi splotkami w trakcie przewijania liny, na przykład z bębna na 

bęben lub w trakcie montażu. Przewód światłowodu mocowany jest do liny spoiną klejową lub za 

pomocą owijki z miękkiego drutu. Drugi koniec mocowany jest z zastosowaniem owijki w pobli żu 

zakończenia liny np. w pobliżu stożka zaciskowego. 

Sposób według wynalazku przybliżony jest opisem przykładowego wykonania pomiaru od-

kształceń liny pracującej w windzie towarowej – uzupełniony rysunkiem na którym poszczególne figury 

przedstawiają: Fig. 1 przekrój poprzeczny liny z wplecionym przewodem sieci światłowodowej, Fig. 2 

widok z boku fragmentu liny z wplecionym przewodem światłowodowym i zaznaczonym usytuowa-

niem czujników FBG, a na Fig. 3 schemat ogólny układu pomiarowego. 

Przykładowo, badaną liną jest przeciwzwita lina 1 stalowa, o średnicy nominalnej d = 32 mm, 

konstrukcji 6 x 19 z/S, skoku zwicia splotek h = 220 mm i długości około 200 m. Pierwszą czynnością 

w realizacji sposobu jest wykonanie na przewodzie sieci światłowodowej 3 – w laboratorium optoelek-

tronicznym – struktury periodycznie rozstawionych czujników optycznych FBG 6 z siatkami Bragga. 

Światłoczułe włókno przewodu sieci światłowodowej (3) naświetla się siatkami Bragga w podziałce 

wymiaru L na linie 1 określonej jako 8-krotność skoku zwicia splotek L = 8 x 0,22 = 1,76 m – co po 

przeliczeniu na długość linii śrubowej według średnicy wplecenia 30 mm przewodu sieci 3 w li-

nę 1 stanowi podziałkę na przewodzie światłoczułym 1,998 m – przyjęto rozstaw czujników optycz-

nych FBG 6 na przewodzie sieci światłowodowej 3  2,0 m. Pierwszy czujnik optyczny FBG 6 ma siatkę 

Bragga naświetlaną promieniowaniem UV o wzorze prążków interferencyjnych początkowej długości 

fali  – 1500 nm w kolejnym czujniku optycznym 6' i w następnych 6” początkowe długości fal narasta-

ją względem poprzedniego o  = 10 nm, czyli ’ = 1510 nm itd. Tak oprzyrządowany przewód sieci 

światłowodowej 3 zamocowano końcem do liny 1 w pobliżu bębna w pozycji krańcowego nawinięc ia 

a następnie wpleciono w poruszającą się linę 1, ze stałym naciągiem, w przestrzeń międzysplotkową 

przy pomocy rolki dociskowej. Po nawinięciu pełnej długości drugi koniec przewodu sieci światłowo-

dowej 3 wyprowadzono przez stożek 2 i połączono z układem pomiarowym zawierającym interroga-

tor 5 i komputer 4 oprogramowany algo-rytmem analizującym i rejestrującym długości fal odbitych . 

Emitowane interrogaterem 5 w sieć światłowodową 3 promieniowanie świetlne jest równocześnie odbi-

jane od czujników optycznych FBG 6 falą o długości  zależnej od występującego w danym miejscu 

liny 1 aktualnego wydłużenia siatki Bragga względem początkowej długości fali  czujnika optycznego 

FBG 6 usytuowanego w tym miejscu. 

Wykonany i wpleciony według powyższego opisu przewód sieci światłowodowej 3 może być 

również połączony i diagnozowany przez połączenie z reflektometrem optycznym OTDR. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób ciągłego pomiaru miejscowego odkształcenia liny zwitej, stalowej lub z tworzywa 

sztucznego, polegający na wykonaniu na przewodzie sieci światłowodowej (3) struktury pe-

riodycznie rozstawionych czujników optycznych FBG (6) z siatkami Bragga oraz mechanicz-

nym połączeniu jej z liną i sprzężeniu z układem pomiarowym zawierającym interrogator (5) 

i komputer (4) oprogramowany algorytmem analizującym i rejestrującym długości fal odbi-

tych (), względnie połączeniu tej sieci (3) z reflektometrem optycznym OTDR, znamienny 

tym, że światłoczułe włókno przewodu sieci światłowodowej (3) naświetla się siatkami Bra-
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gga w podziałce odległości (L) równej krotności średnicy liny (n x d) lub długości skoku zwi-

cia splotek liny (n x h), przy czym w każdym z naświetlanych czujników optycznych FBG (6) 

siatka Bragga ma przyporządkowany wzór interferencyjny prążków stanowiący stałą () lub 

wielokrotną (n x ) różnicę między długościami fal () sąsiadujących czujników optycznych 

FBG (6), oraz że tak wykonany przewód sieci światłowodowej (3) wplata się podczas przewi-

jania liny (1) w jej przestrzeń międzysplotkową. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że sieć światłowodowa (3) połączona jest z liną 

(1) w dowolnym punkcie jej długości. 

3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że sieć światłowodowa (3) wyprowadzona jest 

przez jeden albo oba końce liny (1). 
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Rysunki 
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