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1. Wstęp
W polskich kopalniach węgla brunatnego systematycznie rośnie długość przenośników
wyposażonych w taśmy z rdzeniem linkowym. Istotnym, pojawiającym się zagadnieniem jest
trwałość taśmy oraz bezawaryjna praca całego systemu transportowego. Pierwszą i zarazem jedyną
kopalnią, która wykorzystuje urządzenie diagnostyczne NDT jest PGE G i EK S.A Oddział KWB
Turów. Urządzenia NDT służą do oceny właściwości i wykrywania nieciągłości materiałów, oraz
pomiarów gabarytów obiektów bez wywołania zmian ich właściwości użytkowych. Zmiany
zachodzące w zarządzaniu PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów powodują, iż czynności
naprawcze związane z wykonywaniem połączeń oraz naprawą taśm są przejmowane przez firmy
zewnętrzne. Taki stan rzeczy sprawia, że powstaje problem kontroli jakości i zakresu prac
realizowanych na zlecenie kopalni. Z pomocą przychodzą tu urządzenia diagnostyczne NDT taśm
przenośnikowych, które oprócz swoich podstawowych zadań realizować będą
funkcje
sprawdzające i weryfikujące jakość wykonywanych usług [Cytowanie Ryszard Błażej]. Dzięki
wykonanym badaniom możliwe jest określenie podstawowych parametrów danej taśmy, oraz
ocena jej przydatności do dalszej eksploatacji. Wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje badań taśm
przenośnikowych. Pierwsze i bardziej popularne to badania kontrolne (standardowe)
– wykonywane dla każdej taśmy przenośnikowej, najczęściej wykonywane przy zakupie taśmy
oraz przed regeneracją. Drugi mniej popularny typ badań to badania diagnostyczne, które
stosowane są do diagnozy użyteczności danej taśmy. Najnowszym osiągnięciem w dziedzinie
badań diagnostycznych, zastosowanych na szeroką skalę w PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów
są badania nieniszczące, wykorzystujące zmiany pola magnetycznego do oceny stanu taśmy
z rdzeniem linkowym. Konieczność badań magnetycznych, oraz ich stosowanie w dużym stopniu
wpływa na wydłużenie życia taśm.
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1.1 Cel pracy

Celem mojej pracy jest opis wykorzystania urządzenia wyprodukowanego przez angielską
firmę FENNER DUNLOP BELTING z systemem EyeQ, stosowanym w PGE G i EK S.A Oddział
KWB Turów, do badań diagnostycznych taśm przenośnikowych z linkami stalowymi, oraz ocena
skuteczności działania tego systemu. Zaproponowanie rozwiązań technicznych, zmian
stosowanych technologii, rozszerzenia funkcjonalności, poprawy dokładności i czułości systemu,
przedstawione w pracy ma za zadanie zwiększyć możliwości pełnej automatyzacji działania pracy
systemu.

1.2 Zakres pracy
W pracy przedstawiłem krótką charakterystykę kopalni PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów.
Opisałem systemy transportowe, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych do transportu
urobku wszystkich rodzajów taśm przenośnikowych oraz możliwość skutecznej opłacalności
regeneracji taśm. Informacje przedstawione w pracy dotyczą systemu EyeQ, oraz budowy, zasady
działania i dokładność wykonywanych pomiarów. Przeprowadziłem badania urządzeniem
wyprodukowanym przez angielską firmę FENNER DUNLOP BELTING z systemem EyeQ, oraz
dokonałem próby interpretacji wyników pomiarów pod katem wykorzystania ich do ciągłej
kontroli stanu taśmy, napraw oraz połączeń. Analiza wyników pozwoli na szukanie nowych
rozwiązań w zakresie akwizycji sygnałów, zmiany platformy sprzętowej i programowej,
zwiększenie liczby kanałów w nowym programie.

3

2. Charakterystyka PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów.
2.1 Informacje ogólne – historia powstania kopalni

PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów, to jedna z najstarszych kopalń odkrywkowych węgla
brunatnego w Polsce. Z zapisów kronikarskich wynika, że w 1642 r. uderzenie pioruna zapaliło
płytko zalegające pokłady węgla które, tliły się przez blisko sto lat. W 1790 r. w okolicach Zatonia
wykorzystano tutejsze zasoby węgla brunatnego do celów gospodarczych. Rozwój przemysłu
w drugiej połowie XIX wieku w Bogatyni jak również zmniejszenie się miejscowych zasobów
leśnych spowodowało, że zaczęto używać lokalnego węgla brunatnego. W latach 1836 – 1869
nastąpił wzrost zapotrzebowania na ten surowiec. W 1879r. rusza wydobycie na skalę
przemysłową i powstaje niemiecka elektrownia w Hirschwelde. Następuje likwidacja istniejących
szybów wydobywczych i zmiana sposobu eksploatacji tutejszego złoża. W roku 1908 rozpoczęto
na ogromną skalę budowę urządzeń górniczych dla potrzeb eksploatacji odkrywkowej (rys. 1).
Powstaje brykietownia oraz linia kolejowa łącząca kopalnię z nowo wybudowaną elektrownią.

Rys. 1. Czasy powojenne – kolejowy system transportu [1]
Po II wojnie światowej po polskiej stronie pozostaje kopalnia węgla brunatnego, a po
niemieckiej elektrownia, zaplecze warsztatowe i magazyny główne. Polska załoga jeszcze nie
istniała, a cały kompleks przemysłowy w latach 1945 – 1947, znajdował się pod zarządem Armii
Czerwonej ówczesnego ZSRR. W tym okresie kopalnia nosiła nazwę „Graniczanka”, a jej zarząd
zlokalizowany był w Trzcińcu.
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W 1947 r. w wyniku przejęcia na własność skarbu państwa polskiego mienia poniemieckiego,
utworzono odkrywkową Kopalnię Węgla Brunatnego Turów. W 1958 r. na podstawie uchwały
Rady Ministrów o powstaniu kombinatu górniczo - energetycznego przystąpiono do rozbudowy
istniejącej już kopalni (rys. 2) oraz budowy elektrowni Turów o mocy 1400 MW.
W tym samym, 1958 r. następuje rozbudowa odkrywki Turów I i powstaje nowoczesna na
ówczesne czasy odkrywka Turów II. W kolejnym etapie dobudowano kolejne trzy bloki w wyniku
czego łączna moc zainstalowana wynosi 2000 MW. Kopalnia Węgla Brunatnego Turów przy
takiej pobieranej mocy osiąga zdolność produkcyjną rzędu 17 mln Mg węgla brunatnego.
W związku z rozbudową tutejszej elektrowni w latach siedemdziesiątych i w wyniku przemian
modernizacyjnych kopalniaTurów osiąga szczytowe wydobycie w granicach 25 mln Mg rocznie.

Rys. 2. Czasy powojenne – fragment odkrywki [2]
Do 7 kwietnia 2000 r. kopalnia Turów posiadała statut Przedsiębiorstwa Państwowego. W tym
właśnie dniu Minister Skarbu Państwa przekształcił zakład w spółkę akcyjną, której jedynym
akcjonariuszem zostaje Skarb Państwa. W marcu 2004 r. w Łodzi podpisano akt założycielski
Spółki BOT Górnictwo i Energetyka S.A. w skład której weszła kopalnia Turów. We wrześniu
2004 r. Spółka BOT G i E S.A. z siedzibą w Łodzi stała się właścicielem 69% kapitału
zakładowego Kopalni Węgla Brunatnego Turów S.A. W marcu 2006 r. Rząd Rzeczpospolitej
Polskiej przyjął program konsolidacji firm sektora elektroenergetycznego. Podmiotem tym jest
Polska Grupa Energetyczna (PGE), która poprzez połączenie PSE SA - lidera sektora
elektroenergetycznego z BOT - liderem w obszarze wytwarzania oraz z innymi spółkami
dystrybucyjnymi daje jedną z czołowych firm w kraju. Polska Grupa Energetyczna została
utworzona 9 maja 2007 r.
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Tego dnia Skarb Państwa dokonał wniesienia 85 proc. akcji spółek PGE Energia SA i BOT
Górnictwo i Energetyka S.A, jako wkładu niepieniężnego - do Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A. Kapitał PGE wpłynie korzystnie na realizację niezbędnych inwestycji
rozwojowych, zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a tym samym stwarza podstawy
rozwoju gospodarczego. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku
wyniosła ok. 53 TWh netto.
Grupa Kapitałowa PGE zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada 12,2 GW
zainstalowanych mocy wytwórczych (35% wszystkich mocy wytwórczych zainstalowanych
w Polsce). W dniu 1 września 2010 roku nastąpiło połączenie 13 spółek Grupy Kapitałowej PGE.
Skonsolidowana spółka nosi nazwę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka
Akcyjna i jest jednym z sześciu obszarów biznesowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Obecnie PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów zatrudnia
3329 osoby (maj 2012 r.), to nowoczesny zakład wyposażony w nowoczesne maszyny, sprzęt
i urządzenia niezbędne do prowadzenia procesu wydobywczego. Zakres działalności PGE G i EK
S.A Oddział KWB Turów obejmuje głównie górnictwo i wzbogacanie węgla brunatnego,
wydobywanie kruszywa i gliny, unieszkodliwianie odpadów, ochrona środowiska oraz
rekultywacja terenów po górniczych. Kopalnia Turów przygotowywana jest do funkcjonowania
przez następne dziesięciolecia, realizowania swoich celów technicznych i funkcji społecznych.
W złożu pozostało jeszcze prawie 400 mln MG zasobów przemysłowych węgla o korzystnych
parametrach jakościowych, co pozwala perspektywicznie prognozować rozwój kopalni do roku
2040r. – 2042r. (http://www.kwbturow.pgegiek.pl/index.php/informacje/historia)

2.2 Położenie administracyjne i geograficzne złoża

Złoże PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów położone jest na południowo-zachodnim krańcu
województwa dolnośląskiego, w powiecie zgorzeleckim gminy Bogatynia. Obszar złoża graniczy
od zachodu z Niemcami i od południa z Czechami (rys. 3). Obszar złoża leży w Niecce
Żytawskiej, położonej w południowej części Obniżenia Żytawsko - Zgorzeleckiego. Jednostka
ta stanowi część Pogórza Zachodniosudeckiego ograniczonego od północy Borami Dolnośląskimi,
od wschodu przez Pogórze Izerskie, od południa przez Góry Izerskie, Obniżenie Górnej Nysy
i Góry Żytawskie, a od zachodu przez Góry Łużyckie. Położenie złoża charakteryzują
współrzędne:
50°50'00” - 50°52'30” szerokości geograficznej północnej
14°50'00” - 15°00'30” długości geograficznej wschodniej
Niecka Żytawska jest wydłużoną strukturą o długości ok. 15 km i szerokości około 7 km.
Zasadnicza część niecki znajduje się na terytorium Polski. Pozostała jej część sięga również na
teren Niemiec i Czech. W morfologii jest lekko pofalowana na rzędnych od 220 do 320 m n.p.m.
i otoczona łańcuchem niewysokich wzgórz (rys. 4). Najniżej położony obszar znajduje się
w dolinie Nysy (230 m n.p.m.).
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Rys. 3. Mapka poglądowa PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów [3]

Rys. 4. Widok odkrywki kopalni Turów [4]
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2.3 Budowa złoża węgla brunatnego Turów
Złoże węgla brunatnego kopalni Turów jest częścią złoża leżącego w obrębie przedgórza
Izerskiego, w obniżeniu terenowym oddzielającym masyw Gór Łużyckich od zachodniej części
Gór Izerskich, w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Złoże Żytawskie
zalega w tektonicznej Niecce Żytawy obejmującej terytorium Polski, Niemiec i Czech. Największe
zasoby znajdują się na terytorium Polski i są przedmiotem górniczej eksploatacji odkrywkowej
prowadzonej przez PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów. Dokumentowany obszar leży
w północno-wschodniej części Niecki Żytawskiej, która ma charakter zapadliska tektonicznego,
oddzielającego granitowy masyw łużycki od bloku Karkonoszy. W budowie geologicznej
dokumentowanego obszaru biorą udział skały krystaliczne podłoża niecki oraz miąższy kompleks
osadów trzeciorzędowych, przykrytych utworami czwartorzędowymi tak jak to pokazano
w przekroju geologicznym (rys. 5).

Rys. 5. Przekrój geologiczny przez złoże kopalni Turów [5]

Stratygrafię oraz zasadnicze cechy wykształcenia litologiczno-strukturalnego osadów
trzeciorzędowych i czwartorzędowych przedstawiono w syntetycznym profilu lito
stratygraficznym (tabela 1). Serie litostratygraficzne w złożu PGE G i EK S.A Oddział KWB
Turów przedstawiają się następująco:
Kompleks krystalicznego podłoża (Pk) - budują głównie głębinowe skały magmowe
reprezentowane przez granity rumburskie oraz w mniejszym stopniu przez granitognejsu i gnejsy.
Kompleks zwietrzelin (Zg) – budują białe do szarozielonych utwory ilaste, w których
zasadniczym składnikiem jest kaolinit oraz składniki detrytyczne – głównie kwarc.
Kompleks podwęglowy (A) - to seria osadów ilasto-piaszczystych leżąca bezpośrednio
na zwietrzelinach skał podłoża. Wykształcona jest w postaci iłów o różnym, często bardzo dużym
stopniu zapiaszczenia z przewarstwieniami i soczewami piaszczysto-żwirowymi.
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I pokład węgla brunatnego (Cb1) - miąższość pokładu jest zmienna, przeciętnie waha się
w granicach 15-20 m, na obrzeżach niecki i elewacjach podłoża osiąga miąższości około 30 m.
Maksymalna miąższość pokładu wynosi 35.3 m.
Kompleks międzywęglowy (B) - podobnie jak kompleks podwęglowy wykształcony jest
w postaci iłów szarych i brunatnych, mniej lub więcej zapiaszczonych z przerostami i soczewkami
piaszczysto-żwirowymi. Kompleks międzywęglowy oddziela I i II pokład węgla brunatnego.
II pokład węgla (Cb2) - Pokład II jest węglem ciemnobrunatnym, ziemistym, zwartym,
z cienkimi wkładkami i okruchami ksylitu, z dużą ilością detrytusu roślinnego.
III pokład węgla (Cb3) - występuje w części północnej złoża wraz z pokładem II. Jest mniej
zwięzły i zawiera większe ilości ksylitów. Węgiel tego pokładu charakteryzuje się gorszymi
w stosunku do dwóch pozostałych pokładów parametrami jakościowymi. Pokład III występuje
w formie szczątkowej, na znacznym obszarze jest wyeksploatowany.
Kompleks nadwęglowy trzeciorzędowy (C) - Składa się z zespołu zazębiających się ze sobą
utworów ilastych, piaszczysto – żwirowych. Kompleks ten jest na znacznym obszarze
wyeksploatowany, w całości występuje jedynie w południowej części złoża.
Osady czwartorzędowe (Q) - Serię osadową trzeciorzędu na całym obszarze złoża
przykrywają utwory czwartorzędowe reprezentowane przez plejstoceńskie żwiry, piaski
wodnolodowcowe, gliny zwałowe i pylaste oraz holoceńskie namuły rzeczne. Utwory te występują
w formie rozległych warstw lub soczewek.

Tabela 1. Stratygrafia osadów trzeciorzędowych i czwartorzędowych opracowana w oparciu
o syntetyczny profil litostratygraficzny złoża węgla brunatnego kopalni Turów [6]
holocen
kompleks czwartorzędowy
plejstocen
pliocen
kompleks nadwęglowy
miocen górny
III pokład węgla
kompleks międzywęglowy górny
II pokład węgla
kompleks międzywęglowy dolny

miocen środkowy

I pokład węgla

miocen dolny

kompleks zwietrzelin

oligocen

kompleks krystalicznego podłoża

kambr dolny
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3. Systemy transportowe PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów

3.1 Układ transportu KTZ i KTE kopalni Turów

PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów posiada układ transportu wewnątrzzakładowego zwany
KTZ i KTE obejmujący swym zasięgiem odkrywkę, zwałowiska wewnętrzne, sortownię węgla
oraz Elektrownię Turów w zakresie transportu węgla. Podstawowymi ogniwami tego układu są :
- koparki będące początkowym ogniwem układu stanowiącym zarazem urządzenia
załadowcze,
- przenośniki taśmowe poziomowe stanowiące trasę odstawy urobku z poszczególnych
poziomów roboczych do przenośników zbiorczych,
- przenośniki taśmowe zbiorcze /pochylniane /
- główne trasy nadkładowe, węglowe i nadkładowo-węglowe umożliwiające
równoczesny odbiór wielu strug urobku,
- ciągi zwałowe stałe i przesuwne transportujące nadkład na zwałowarki,
- zwałowarki, sortownia węgla oraz Elektrownia Turów są ostatnim docelowym
ogniwem układu transportowego,
- przeładowarki spełniające rolę urządzeń przeładunkowych.
Eksploatacja układu KTZ i KTE prowadzona jest zgodnie z Instrukcjami i Zarządzeniami:
- eksploatacji poszczególnych typów koparek, zwałowarek i przeładowarek,
- eksploatacji przenośników taśmowych.
W pierwszej kolejności usuwany jest nadkład czyli warstwa nieużytecznych skał płonnych
zalegających nad pokładami węgla brunatnego. Urabianie nadkładu, węgla i gliny użytecznej
odbywa się na 15 poziomach wydobywczych przy pomocy 12 koparek wielonaczyniowych
kołowych typu: SchRs–1200, SchRs–1200M, KWK–1500s, KWK–910 oraz koparkami
łańcuchowymi RS-560. Nadkład jest transportowany przy pomocy wielkogabarytowych
przenośników taśmowych na zwałowisko wewnętrzne, gdzie jest składowany przy użyciu
4 zwałowarek. Zwałowarki pracujące w układzie technologicznym Kopalni stanowią 4 maszyny
produkcji polskiej. Są to: ARsP-6500 o wydajności 6500 m3/h, ZGOT-6300 o wydajności 6300
m3/h i 2 zwałowarki ZGOT-11500 o wydajności 11500 m3/h (rys. 9). Układy transportowe
poprzez pochylnie (rys. 8) łączącą koparki ze zwałowarkami i elektrownią Turów. Są ciągle
przebudowywane i modernizowane w zależności od potrzeb kopalni. Na chwilę obecną łączna
długość ciągów technologicznych wynosi 70 km, a ilość zdejmowanego nadkładu około 30 mln
m3/rok. Lata 80-te i 90-te to lata modernizacji i postępu górniczego, wprowadzane są nowoczesne
maszyny i urządzenia między innymi pierwsza wykonana w całości koparka wielonaczyniowa
krajowej produkcji KWK 1400 (rys. nr 7) i w 2006 r. widoczna na (rys. nr 6) najnowocześniejsza
KWK 910 dostosowana do skrawania skal trudno urabialnych. Większość pięter eksploatacyjnych
złoża PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów stanowią piętra nadkładowo – węglowe. W związku
z powyższym nie można podzielić na dwie grupy koparek na: typowe do węgla i do nadkładu .
W zależności od profilu na froncie pracy, zgodnie z wcześniej ustalonym miesięcznym planem
pracy maszyny wiadomo gdzie dana koparka będzie pracować czy przy zdejmowaniu nadkładu
czy przy urabianiu węgla. Maszyny o numerach zakładowych: K – 9, K – 11 i K – 15, tak jak to
przedstawia schemat (rys. 10) urabiają tylko nadkład lub większe skupiska iłów (tzw. soczewy
gliny ceramicznej). Natomiast pozostałe koparki o numerach zakładowych: K – 14, K – 17,
K – 21, K – 22, K – 24, K – 26, K – 27, K – 28, K – 30, są nadkładowo – węglowe.
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Rys. 6. Koparka wielonaczyniowa kołowa do gruntów trudnourabialnych KWK – 910 [7]

Rys. 7. Koparka wielonaczyniowa kołowa KWK – 1400 [8]
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Rys. 8. Układ transportowy kopalni Turów (przenośniki taśmowe i pochylnia V) [9]

Rys. 9. Zwałowarka ZGOT - 11500 [10]
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Rys.10. Schemat układu podstawowego KTZ w PGE G i EK SA Oddział KWB Turów [11]
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3.2 Taśmy przenośnikowe stosowane w kopalni Turów
W polskich kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego do transportu urobku stosuje się dwa
typy taśm przenośnikowych, z rdzeniem tekstylnym(rys. 11) i z rdzeniem linkowym(rys. 12).

Rys. 11. Budowa taśmy z rdzeniem tekstylnym [12]

Rys. 12. Budowa taśmy z rdzeniem linkowym [13]
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W PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów pracuje ponad 193 km takich taśm o szerokościach
do 2,25 m. Największa cześć, bo ponad 72,5% stanowią taśmy z linkami stalowymi, które
charakteryzują się bardzo małym wydłużeniem i dzięki temu stosowane są do przenośników
najdłuższych. Taśmy te pracują głownie na przenośnikach transportujących utwory trudno
urabialne, głównie nadkład z koparek wielonaczyniowych na zwałowarki, znajdujące sie na
zwałowisku wewnętrznym. Mniejsza częścią, bo około 27,5% stanowią taśmy z rdzeniem
tekstylnym (w tym taśmy czyszczące), które charakteryzują się wydłużeniem od 1% do 4,5% pod
obciążeniem roboczym i dzięki temu stosowane są do przenośników nie dłuższych niż 1km.
Długości taśm przenośnikowych i ich procentowy udział przedstawiono na poniższym wykresie
(rys. 13).

Struktura tasm pracujacych 31.12.2011 r.

Taśmy
czyszczące
1 315,0
0,7%

Tasmy tkan-gum
51 937,6
26,8%

Taśmy linkow e
140 493,0
72,5%

Rys. 13. Długość taśm i ich procentowy udział [14]

Każda taśma zużyta kopalni Turów, jeśli jest to możliwe, poddawana jest regeneracji. Taśmy
regenerowane stanowią istotna cześć spośród wszystkich taśm znajdujących sie w kopalni.
Z finansowego punktu widzenia korzystne jest stosowanie taśm regenerowanych, gdyż cena takiej
taśmy jest trzykrotnie tańsza od taśmy nowej. Warto dodać, że parametry taśm regenerowanych
nie odbiegają znacznie od parametrów taśm nowych. Najczęściej do regeneracji wykorzystywane
są taśmy z linkami stalowymi, jako że w ich przypadku jest ona stosunkowo łatwa i bardziej
opłacalna. Spośród 140 493,0 m wszystkich taśm z linkami stalowymi wykorzystywanych
w kopalni Turów, 41 879,0 stanowią taśmy regenerowane (R1+R2+R3) - stanowi to około 29.8%.
(rys. 14). W przypadku taśm tkaninowych ilość taśm regenerowanych jest mniejsza i wynosi około
16,8% ogółu zainstalowanych taśm (rys. 15). Zestawienie długości taśm przedstawiono w tabeli 2.
Warto zauważyć, że spośród wszystkich taśm stosowanych w kopalni Turów taśmy nowe stanowią
73,8% a regenerowane 26,2% ogólnego stanu taśm (rys. 16).
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Taśmy z linkami stalowymi, pracujące -140 493,0m

Taśmy po R1
28 541,5
20,3%

Taśmy po R2
13 139,0
9,4%

Taśmy po R3
198,5
0,1%

Taśmy nowe
98 614.0
70,2%

Rys. 14. Długość taśm regenerowanych linkowych i ich procentowy udział [15]

Taśmy z rdzeniem tekstylnym, pracujące 53 252,6m

Tasmy po R1
8 968,6
16,8%

Taśmy now e
44 284,0
83,2%

Rys. 15. Długość taśm regenerowanych tekstylnych i ich procentowy udział [16]
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Tabela 2. Udział taśm regenerowanych w kopalni Turów [17]

L.p.

Rodzaj taśmy

Długości taśm [m]

Procentowy udział
[%]

1.

Taśmy z linkami stalowymi

140 493,0

100

2.

nowe

98 614,0

70,2

3.

regenerowane

41 879,0

29,8

4.

Taśmy tkaninowe

53 252,6

100

5.

nowe

44 284,0

83,2

6.

regenerowane

8 968,6

16,8

Ogólny stan taśm
Tasmy
regenerow ane
26,2%

Taśmy now e
73,8%

Rys. 16. Udział taśm regenerowanych w ogólnej liczbie taśm [18]
Regeneracja taśm przeprowadzana jest kilkakrotnie, jeżeli parametry taśm na to pozwalają.
W praktyce liczba wykonywalnych regeneracji ogranicza się do dwóch. Jak można zauważyć
na rysunku (rys. 17), liczba taśm R1 w ilości 37 510,1 m, które były regenerowane tylko raz jest
największą i sięga ponad 73,7% wszystkich regenerowanych taśm. Liczba taśm R2
regenerowanych dwukrotnie wynosi 13 139,0 m, co stanowi około 25,9% regenerowanych taśm,
zaś taśmy R3 trzykrotnie regenerowane stanowią nieznaczna liczbę 198,5 m co stanowi 0,4%
ogółu taśm regenerowanych. Możemy stwierdzić jednoznacznie, że wykonanie trzeciej regeneracji
jest nieopłacalne i w większości przypadków niemożliwe z powodu zbyt dużej liczby uszkodzeń
rdzenia.
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Taśmy regenerow ane ogółem 50 847, 6m

Taśmy po R3
198,5
0,4%

Tasmy po R2
13 139,0
25.9%

Taśmy po R1
37 510,1
73,7%

Rys. 17. Długości taśm po regeneracji [19]
W KWB „Turów” stosowane taśmy z linkami stalowymi maja szerokości od1600 mm do 2250
mm, oraz nominalne wytrzymałości na rozciąganie w granicach 1600 do 4000 kN/m. Zestawienie
długości i rodzajów poszczególnych taśm przedstawione są w tabeli 3, (rys. 18), i rys. (rys. 19),

Tabela 3. Długość poszczególnych typów taśm w kopalni Turów [20]

Długość ze względu
na szerokość
[m]

Długość ze względu na typ [m]
ST 1600
B 1600

16 084,5

B 1800

222,5

B 2000

450,0

B 2250
SUMA

ST 2000

22 146,5

ST 2500

ST 3150

ST 4000

1 237,5

1087,0

14 811,0

29 911,5

2 905,5

69 997, 0

4 770,0

43 870,0

2 541,0

51 631,0

18 409, 0

456,0
16 757,0

22 602,5

SUMA

456,0
20 818,5

18

74 868,5

5 446,5

69997

80000
70000

51631

60000
50000
[m] 40000
30000

18409

20000

456

10000
0
B 1600

B 1800

B 2000

B 2250

[mm]

Rys. 18. Długość taśm linkowych w zależności od szerokości [21]

74868,5
80000
70000
60000
50000
[m] 40000

22602,5
30000

16757

20818,5

20000

5446,5

10000
0
ST 1600

ST 2000

ST 2500

ST 3150

ST 4000

[kN/m]

Rys. 19. Długość taśm linkowych w zależności od wytrzymałości [22]
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Według zestawienia w tabeli 2, najczęściej stosowany typ taśmy to taśmy z linkami stalowymi
o szerokości 2000 mm oraz wytrzymałości 3150 kN/m – ich łączna długość wynosi 43 870,0 m, co
stanowi około 31% ogółu wszystkich taśm przenośnikowych z linkami stalowymi. Równie
popularne są taśmy linkowe o wytrzymałości ST 3150 i szerokości 1800mm, których długość na
przenośnikach taśmowych w kopalni wynosi 29 911,5 m i jest to około 21% ogółu taśm z linkami
stalowymi, także taśmy o wytrzymałości ST 2000 i szerokości 1800 mm, których jest 22 146,0 m
stanowią około 16% ogółu taśm z linkami stalowymi.
3.2.1 Trwałość taśm przenośnikowych stosowanych w kopalni Turów

Trwałość taśm przenośnikowych jest zagadnieniem bardzo skomplikowanym, gdyż nie można
nawet w stosunku do taśm nowych określić przybliżonego czasu w jakim zostanie ona zużyta.
Okres „ życia” taśmy zależy od wielu czynników i jest trudny do określenia. Największy wpływ na
trwałość taśm maja dwa rodzaje uszkodzeń:
- uszkodzenia punktowe (rys. 20), występujące miejscowo,
- uszkodzenia liniowe (rys. 21), mogące wystąpić na całej długości przenośnika.
Schemat narastania procesu tworzenia uszkodzeń przedstawiono na (rys. 22).

Rys. 20. Przykład uszkodzenia punktowego na taśmie przenośnikowej [23]
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Rys. 21. Przykład uszkodzenia liniowego na taśmie przenośnikowej [24]

Rys. 22. Udział uszkodzeń w procesie zużycia taśmy [25]
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Trwałość nowej taśmy instalowanej na przenośniku można jedynie oszacować na podstawie
wzorów empirycznych, bądź też na podstawie doświadczeń z eksploatacji. W PGE G i EK S.A
Oddział KWB Turów trwałość taśm z rdzeniem linkowym jest różnorodna i waha się od około
1 roku (dla taśm wyprodukowanych i zamontowanych na przenośnikach w 2011r.) do nawet 29 lat
(dla taśm wyprodukowanych i zamontowanych na przenośnikach w 1983r.) z uwzględnieniem ich
regeneracji. Ilość i wiek taśm pracujących na przenośnikach w PGE G i EK S.A Oddział KWB
Turów prezentuje poniższy wykres (rys. 23).

[m]
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Rys. 23. Ilość taśm linkowych pracujących według wieku [26]
3.2.2 Gospodarka taśmami przenośnikowymi w kopalni Turów

W PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów na chwilę obecną jeszcze za gospodarkę taśmami
przenośnikowym odpowiedzialny jest Dział TZW. W skład działu (rys. 24), wchodzą trzy
oddziały:
· oddział wulkanizacji taśm (W1),
· oddział wulkanizacji taśm (W2),
· oddział regeneracji taśm (W3).
Przemiany restrukturyzacyjne zachodzące w zarządzaniu PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów
spowodowały, iż czynności związane z łączeniem oraz naprawą taśm, które do tej pory
wykonywał oddział W2, są wykonywane przez firmę zewnętrzną „Best-Gum” (były oddział
wulkanizacji odkrywki -WO) na zlecenie kopalni Turów. Założenia restrukturyzacyjne zakładają
przejęcie przez firmę zewnętrzną „Best-Gum” pozostałych oddziałów W1 i W3.
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Oddział wulkanizacji taśm W3 to oddział zajmujący się przede wszystkim regeneracją taśm jak
również ogumowaniem bębnów przenośnikowych oraz rożne wyroby gumowe dla potrzeb
zakładu. Oddział ten odpowiada za przyjmowanie i weryfikację zużytych taśm przenośnikowych,
oraz przeprowadzanie badań zarówno kontrolnych (standardowych) jak i diagnostycznych
(magnetycznych) związanych z taśmami przenośnikowymi.

Dyrektor Oddziału
D

Dyrektor Techniczny
T
Zawiadowca Ruchu Kopalni
TZ

Dział Wulkanizacji
TZW

Oddział Wulkanizacji
Taśm
W-1

Oddział Wulkanizacji
Taśm
W-2

Oddział Regeneracji
Taśm
W-3

Rys. 24. Zależność organizacyjna oddziału regeneracji taśm W-3 [27]
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Oddział posiada własne profesjonalne laboratorium, które przeprowadza badania na zlecenie
zakładu. Po wykonanych badaniach oddział sporządza atesty dla każdej z badanych taśm.
Po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonych badań diagnostycznych, ostateczną akceptację
danej taśmy o dopuszczeniu do ruchu wydaje nadsztygar do spraw taśm. Oddziały wulkanizacji
pochylni W2 i wulkanizacji odkrywki W1 to oddziały terenowe, których zadaniem jest naprawa
i połączeń taśm na przenośnikach i maszynach podstawowych. Na wniosek sztygarów
zmianowych dokonywane są naprawy uszkodzeń taśm na przenośnikach za pomocą pras
wulkanizacyjnych. Każdy z oddziałów posiada co najmniej cztery prasy. Poza tym oddziały te
przeprowadzają montaż taśm nowych i demontaż taśm zużytych na przenośnikach. Wszelkie
decyzje dotyczące zakupu nowych taśm, zdjęciu zużytych do regeneracji oraz zakupie nowych
podejmuje nadsztygar do spraw taśm, który jest bezpośrednim przełożonym sztygarów
oddziałowych i odpowiada bezpośrednio przed kierownikiem działu TZW.
3.3 Regeneracja taśm
W PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów posiada w ciągłym ruchu ogromną ilość taśm
przenośnikowych z rdzeniem z linkami stalowymi – długość ich wynosi około 140 km.
Użytkowanie dużej ilości drogich taśm z rdzeniem linkowym (ok. 800zł za metr), zmusza do
prowadzenia działań pozwalających na maksymalne wydłużenie czasu ich eksploatacji. Cel ten
osiąga się poprzez: prawidłową eksploatację taśmy na przenośniku, wizualną kontrolę stanu taśm
na przenośnikach, kontrolę stanu rdzenia taśmy za pomocą metody magnetycznej, bieżące
naprawy powstałych uszkodzeń przez oddziały wulkanizacyjne, remonty kapitalne, (regenerację
taśm). Taśmy, jako elementy przenośników pracujące w sposób ciągły, podlegają uszkodzeniom
wywołanym przez spadający na nie urobek w postaci wielkogabarytowych brył o ostrych
krawędziach, a czasem również przez ostre przedmioty metalowe, które przypadkowo znajdują się
w strudze nadawy. Uszkodzenia mogą też powstać na skutek nieprzestrzegania podstawowych
zasad prawidłowej eksploatacji przenośnika np. na skutek wystąpienia krzywobieżności taśmy,
przekroczenia dopuszczalnych naprężeń, od zatartych i zniszczonych płaszczy krążników itp.
W tabeli 4 oraz na rys. 24 przedstawiono zestawienie uszkodzeń i liczbę napraw wykonanych
w latach 2009 – 2011 w PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów. Zestawienie dotyczy taśm
z linkami stalowymi. Identyfikacja uszkodzeń występujących w taśmach przenośnikowych jest
subiektywna i niemiarodajna. Nie jest ona równoznaczna z całkowitą ilością uszkodzeń
występującą na taśmach. W związku z tym analiza obejmuje tylko uszkodzenia, które zostały
przeznaczone do regeneracji lub napraw.
W zestawieniu uszkodzeń widocznym na wykresie (rys. 25), uszkodzenia takie jak:
- wyrwania linek z calizny taśmy,
- wytarcia obrzeży,
- wytarcia okładki,
- wyrwania okładki (ubytek różnej wielkości gumy z okładek nośnej lub bieżnej),
- rozcięcia wzdłużne między linkami,
- wyżłobienia (odciśnięcia walcowe powstałe od konstrukcji przenośnika na okładce nośnej),
- pęknięcia okładki,
- rozwarstwienia okładki,
- wyciągnięcia linek,
- pasek na złączu jesteśmy w stanie kontrolować systemem wizyjnym.
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Tabela 4. Zestawienie wykonanych napraw taśm z linkami stalowymi w latach 2004 – 2011
w kopalni Turów [28]

Ilość wykonanych napraw

L.P Rodzaj uszkodzenia
2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

1.

Uszkodzenia linek
z okładką

613

655

470

422

29

29

47

2.

Wyrwania linek z
calizny taśmy

49

101

27

21

0

4

3

3.

Przecięcia linek

59

112

51

47

28

40

27

4.

Wytarcie obrzeży

94

74

199

79

43

167

361

5.

Wytarcie okładki

3

44

1

1

12

32

13

6.

Wyrwanie okładki

133

100

315

73

251

251

209

7.

Rozcięcia
wzdłużne (miedzy
linkami)

519

378

264

90

35

39

31

8.

Rozcięcia
poprzeczne

44

47

98

62

296

197

186

9.

Wyżłobienia

49

36

39

59

12

16

10

10.

Pęknięcia

524

1161

809

351

7

5

7

11.

Rozwarstwienia

32

14

40

35

46

37

33

12.

Wyciągnięcia
linek

3

2

8

1

12

16

18

13.

Pasek na złączu

26

33

23

17

9

14

44

14.

Razem

2148

2757

2344

1258

780

847

989

Natomiast uszkodzenia, które możemy kontrolować metodą magnetyczną to:
- uszkodzenia linek (korozja, ubytek, częściowe przecięcia linek),
- przecięcie linki (całkowite przecięcie linki)
- przecięcie poprzeczne (przecięcie dwóch lub więcej linek), są jednymi z bardzo poważnych
zagrożeń, gdyż znacznie osłabiają wytrzymałość taśmy. Jeżeli liczba przeciętych (zerwanych linek
jest większa od 5-ciu), wtedy naprawia się uszkodzenie przy użyciu wstawek linkowych (wstawki
linkowe nie mogą być krótsze niż 800 mm.)
Gdy przecięcie (zerwanie) linek stalowych występuje na obszarze większym niż 0,2 szerokości
taśmy, wtedy nie wykonuje się naprawy takiego uszkodzenia, tylko przecina taśmę i wykonuje
normalne połączenie. W tabeli 4 przedstawiono zestawienie uszkodzeń według klasyfikacji
stosowanej w kopalni Turów. Wśród powyższych rodzajów defektów najistotniejsze, mogące
doprowadzić do awarii to:
- rozcięcia wzdłużne,
- wyrwania linek,
- przecięcia poprzeczne (całkowite przecięcie powyżej 5-ciu linek).
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Rys.25. Zestawienie uszkodzeń w taśmach z linkami stalowymi skierowanymi do napraw w latach 2009-2011 [29]
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Rozcięcia wzdłużne mogą doprowadzić do zniszczenia taśmy na znacznych długościach.
Najczęstszą przyczyną ich powstawania są zaklinowane w przesypach lub na trasie przenośnika,
ostre metalowe elementy konstrukcji koparki czy przenośnika (rys. 26), a także zniszczony płaszcz
krążnika czy też zaklinowany kamień(rys. 27).

Rys. 26. Rozcięcie wzdłużne przez element konstrukcji przenośnika [30]

Rys. 27. Rozcięcie wzdłużne przez zaklinowany kamień [31]
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Wyrwania linek z calizny taśmy również mogą powodować poważne następstwa. Ich przyczyną
jest pochwycenie wystających linek z calizny taśmy, przez elementy konstrukcyjne na trasie
przenośnika (rys. 28).

Rys. 28. Wystająca linka z calizny taśmy [32]
Przecięcia linek powstają w przesypach, w wyniku uderzenia o taśmę brył lub przedmiotów
o dużej masie i ostrych krawędziach. Rozległe przecięcia, przekraczające 20% szerokości,
prowadzą do znacznego osłabienia i w konsekwencji do zerwania taśmy (rys. 29).

Rys. 29. Rozlegle przecięcia taśmy przenośnikowej [33]
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Jedną z najpoważniejszych awarii przenośnika jest zerwanie taśmy na złączu. Awarie tego typu
powodują ogromne straty finansowe. Podstawowymi przyczynami prowadzącymi do zerwania
złącz są:
- przekroczenie dopuszczalnych sił w taśmie (rozruch pod pełnym, zbyt dużym obciążeniem,
przekroczenie dopuszczalnych sił w układzie napinania taśmy);
- niewłaściwa technologia wykonania złącza (niezgodna z instrukcją łączenia taśm z linkami
stalowymi);
- nieodpowiedni dobór materiałów wulkanizacyjnych;
- wykonanie złącza na taśmie o obniżonych parametrach (zbyt mała wytrzymałość na wyrwanie
linki z gumy).
Uszkodzenia taśm, wykrywane i identyfikowane są przez pracowników terenowych oddziałów
wulkanizacyjnych (W1 i W2). Polega to na sprawdzeniu stanu taśmy na całym obwodzie, na
stronie nośnej i bieżnej. Na czas kontroli przenośnik taśmowy jest wyłączony z ruchu
i zabezpieczony przed uruchomieniem. Wszystkie uszkodzenia taśm są wpisywane do książki
kontroli taśm a defekty są dodatkowo opisywane i zaznaczane. Kontrola wizualna pomimo tego, że
jest jedną z najlepszych metod kontroli okładek zależy od doświadczenia pracowników,
dokładności oraz interpretacji widocznych uszkodzeń. Dodatkowo na wynik kontroli wizualnej
mają wpływ warunki terenowe i atmosferyczne. Analiza kontroli wizualnej jest podstawą do
podjęcia decyzji o wykonaniu niezbędnych prac naprawczych, bądź wykonania dodatkowych
badań magnetycznych. Na podstawie sporządzonych raportów z uszkodzeń danej taśmy,
znajdujących sie w książce kontroli taśm może zostać podjęta decyzja o skierowaniu jej do
regeneracji. Głównym powodem skierowania taśmy do regeneracji jest analiza samego rdzenia
taśmy przy uwzględnieniu grubości okładek nośnych i bieżnych. Żeby określić, zdolność rdzenia
taśmy do efektywnego przenoszenia obciążenia, należy przeprowadzić badania magnetyczne
metodą (NDT).
Prędkość ścierania sie okładek zależy przede wszystkim od długości trasy przenośnika. Jeżeli
trasa przenośnika jest dłuższa to intensywność ścierania sie okładek jest mniejsza. Ponad to duży
wpływ na zużywanie sie okładek ma również rodzaj transportowanego urobku, twardość i ciężar
materiału. Możemy więc wnioskować, że zużycie okładek jest większe w
taśmach
transportujących nadkład a niższe dla taśm transportujących węgiel.
3.3.1. Diagnostyka i metody badań w Oddziale Regeneracji Taśm W3
Taśmy zdjęte z przenośników są dostarczane do Oddziału Regeneracji Taśm w celu ich
weryfikacji. Podjęcie decyzji o dalszym losie taśmy (rys. 30) zależy od wyniku jej weryfikacji,
która składa się z następujących etapów:
- kontrola wizualna,
- laboratoryjne badanie pobranych prób,
- monitoring rdzenia taśmy,
Na stanowisku weryfikacji określa się:
- rodzaj, typ taśmy, numer i ilość regeneracji,
- długość taśmy, ilość i stan złącz,
- ilość i rodzaj uszkodzeń.
Kontrola wizualna polega na ocenie jakości taśmy na podstawie dokładnych oględzin,
wykonywanych podczas przewijania taśmy przemieszczanej między dwoma nawijakami. Określa
się rodzaj i wielkość defektów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozległe przecięcia
wzdłużne oraz widoczne uszkodzenia rdzenia taśmy.
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Rys. 30. Etapy i przeznaczenie taśmy zainstalowanej na przenośniku [34]
Na stanowisku weryfikacji są również pobierane próby przeznaczone do badań laboratoryjnych.

Rys. 31. Badanie próby na wyrwanie linki z gumy [35]
W oddziałowym laboratorium przeprowadza się badania na oznaczanie przyczepności linki do
warstwy rdzeniowej wg PN-EN ISO 7623:2002 na urządzeniu TIRA test 2300 (rys. 31). Wyniki
tych badań powinny być zgodne z normą PN-EN ISO 15236 -1:2006. Następnie określa się stopień
ogumowania linki po wyrwaniu z warstwy rdzeniowej (w procentach). Po pozytywnych wynikach
kontroli wizualnej oraz badaniach laboratoryjnych, przeprowadza się, ( jeśli nie był wcześniej
wykonany na przenośniku) badanie rdzenia taśmy, oparte na pomiarze i rejestracji zakłóceń pola
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magnetycznego, pochodzących od uszkodzonych linek – urządzeniem wyprodukowanym przez
angielską firmę FENNER DUNLOP BELTING z systemem EyeQ .
Szczegółowy opis systemu zamieszczono w następnym rozdziale. Podstawowe kryteria
przeznaczenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi do regeneracji:
- przyczepność linki do warstwy rdzeniowej zgodna z PN-EN ISO 7623:2002;
- ogumowanie linki po wyrwaniu z warstwy rdzeniowej powyżej 50%;
- nagromadzenie poważnych uszkodzeń rdzenia (powyżej 5 linek) – nie więcej jak 5 defektów
na standardowym odcinku taśmy (200 – 250mb).
- rok produkcji taśmy;
- ilość przeprowadzonych regeneracji.
Proces regeneracji taśm z linkami stalowymi rozpoczynamy od pocięcia taśmy na odcinki
(od 100 do 250 m), następnie taśma trafia do warsztatu regeneracji, gdzie podlega ona wyrównaniu
grubości na frezarce, naprawie uszkodzeń rdzenia, nałożeniu nowych okładek i zwulkanizowaniu
całości w prasie. Po procesie regeneracji (rys. 32) własności użytkowe taśmy sa niemal identyczne
jak w przypadku taśmy nowej (Żur T., Hardygóra M. 1996). Poszczególne kroki procesu
regeneracji taśm przenośnikowych z linkami stalowymi w kopalni Turów przedstawiono poniżej:
1. Kontrola wizualna taśmy.
2. Pobieranie próbek w celu wykonania badan kontrolnych.
3. Wykonywanie kontroli magnetycznej.
4. Zdejmowanie okładek na frezarce.
5. Transport taśmy na stół konfekcyjno-naprawczy.
6. Naprawa uszkodzeń, wypełnianie ubytków.
7. Konfekcja taśmy mieszanka gumowa.
8. Transport na prasę wulkanizacyjną.
9. Wulkanizacja w temperaturze 145 °C przy ciśnieniu 2 MPa.
10. Pobieranie próbek w celu wykonania badań kontrolnych.

Rys. 32. Schemat techniczny urządzeń do regeneracji [36]
Corocznie w oddziale regeneracji taśm W3 w KWB kopalni Turów regenerowanych jest około
9000 m taśm przenośnikowych. Taśmy te sa następnie instalowane na przenośnikach taśmowych.
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4. Analiza badań NDT
Badania magnetyczne to stosunkowo młoda metoda kontroli stanu rdzenia taśm
przenośnikowych z linkami stalowymi. Jest ona stosowana w kopalni Turów od niespełna 9 lat,
to znaczy od roku 2003, warto dodać, że kopalnia ta jest jedyną w Polsce gdzie zastosowana
została metoda magnetyczna. Metoda magnetyczna polega na badaniu stanu rdzenia taśmy (stanu
linek stalowych) za pomocą pomiaru zmian pola magnetycznego emitowanego przez
namagnesowane linki stalowe. Sprawdzanie stanu taśm zainstalowanych na przenośnikach, przez
wizualną kontrolę jest mało dokładne i czasochłonne. Nie wszystkie defekty są widoczne i często
zdarza się, że zauważone uszkodzenie taśmy (rys. 33) jest o wiele bardziej rozlegle (rys. 34) niż
wynika to z oględzin. Z wyżej wymienionych przyczyn w kopalni Turów, oprócz kontroli
wizualnej, stosuje się system kontroli stanu rdzenia taśm za pomocą aparatury pomiarowej, której
działanie wykorzystuje metodę magnetyczną monitorowania uszkodzeń. Jest to urządzenie
wyprodukowane przez angielską firmę o nazwie EyeQ, które pozwala na szybkie wykonanie
pomiarów w terenie bezpośrednio na przenośnikach jak również w warsztacie.

Rys. 33. Widoczne uszkodzenia taśmy [37]

Rys. 34. Uszkodzenia taśmy po obróbce [38]
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Zaletą urządzenia jest możliwość rozłożenia i zainstalowania całej aparatury w przeciągu 30
minut jak również krótki czas pomiaru (około 10 minut). Analiza wyników badań magnetycznych
raczej nie jest prosta i nie pozwala precyzyjnie określić, rodzaju uszkodzenia, oraz jego zasięgu.
Badania w terenie (rys. 34) wykonywane są w celu kontroli rdzenia. Podejmowana jest decyzja
czy taśma będzie używana czy powinna zostać przekazana do oddziału regeneracji taśm (W-3).
Badania w oddziale W-3 (rys. 38) maja charakter selekcyjny – wykonywane na frezarce pozwalają
określić czy stan rdzenia oraz liczba uszkodzeń taśmy pozwalają na przeprowadzenie opłacalnej
regeneracji.
4.1. Opis systemu EyeQ
Przenośny system EyeQ służy do monitorowania stanu rdzenia taśmy bezpośrednio na
przenośniku . Jego budowa pozwala na pomiar w szerokim zakresie prędkości ( 0,5 ÷ 7,0 m/s), dla
taśm o szerokości 800 ÷2400 mm. Zgromadzone informacje pozwalają na oszacowanie stanu
rdzenia taśmy i na tej podstawie wykonanie niezbędnych napraw, w celu przedłużenia okresu jej
użytkowania. Praca urządzenia polega na pomiarze i rejestrowaniu zmian pola magnetycznego,
powstających w miejscach nieciągłości (uszkodzeń) linek stalowych. System nie mierzy wartości
bezwzględnych pola magnetycznego, lecz jego zmiany. W związku z tym pomiar wykonuje się
podczas ruchu taśmy. Podstawowe elementy systemu EyeQ (rys. 35) to:
- zasilacz 230V,
- listwa magnetyczna 24-kanałowa,
- enkoder – do pomiaru prędkości taśmy z dokładnością do 0,5%,
- rejestrator DL-200S z interfejsem kart typu PCMCI, który pozwala na rejestrację danych na
przenośnym dysku oraz na wprowadzanie do systemu podstawowych informacji za pomocą
panelu dotykowego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym,
- przetwornik NK MS2- przetwarzanie i kodowanie sygnału analogowego z listwy magnetycznej
i rejestratora DL200S,
- listwa magnesu stałego, wykonanego z czystego ferrytu – służy do namagnesowania rdzenia
taśmy linkowej i nie jest związana z systemem żadnymi połączeniami ( po wykonaniu
magnesowania może być zdjęta z przenośnika).

Rys. 35. Schemat blokowy systemu EyeQ [39]
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Rys. 36. Stanowisko
pomiarowe w terenie[40]

Rys. 37. Listwa
magnesu stałego [41]

1. Generator
prądotwórczy,
2. Listwa magnetyczna z
czujnikiem,
3. Enkoder,
4. Rejestrator DL-200S z
przetwornikiem NK
MS2,
5. Listwa magnesu
stałego (rys. 37).
Rys. 38. Stanowisko pomiarowe w oddziale regeneracji taśm [42]
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Na powyższej fotografii (rys. 36) pokazano wygląd stanowiska pomiarowego do wykonania
monitoringu taśmy. Stanowisko pomiarowe powinno być umiejscowione tam, gdzie przekrój
taśmy jest możliwie płaski, a taśma porusza się ruchem prostoliniowym, bez drgań w płaszczyźnie
poziomej i pionowej. Niespełnienie tych warunków spowoduje powstanie zakłóceń, których obraz
będzie odpowiedni do częstotliwości i amplitudy drgań. Na podstawie własnych doświadczeń
na stanowisko pomiarowe wybierana jest tzw. taśma dolna w pobliżu stacji zwrotnej przenośnika.
Belki magnesu i czujnika powinny być jak najbardziej zbliżone do powierzchni taśmy, nie
dotykając jej. Jest to warunek otrzymania odpowiednio silnego sygnału od uszkodzonych linek
Poprawne wykonanie badania diagnostycznego taśmy przenośnikowej wiąże sie z wykonaniem
szeregu czynności, do których należą:
- zainstalowanie belki ferro-magnesu przy powierzchni taśmy na konstrukcji przenośnika,
- uruchomienie przenośnika i namagnesowanie taśmy – zalecane przez producenta sa dwa obiegi
taśmy w celu prawidłowego namagnesowania,
- zamontowanie belki czujnika przy powierzchni taśmy, zaleca sie by belka czujnika była
zainstalowana w odległości nie mniejszej niż 0,5 m za magnesem w kierunku przeciwnym do
ruchu taśmy,
- zainstalowanie enkodera za magnesem,
- montaż okablowania,
- podłączenie czujnika do interfejsu,
- podłączenie enkodera do interfejsu,
- podłączenie interfejsu do rejestratora ,
- podłączenie zasilania,
- wprowadzenie danych do rejestratora (data, godzina, numer przenośnika, osoba wykonująca),
- oznaczenie miejsca na taśmie w którym rozpoczyna i kończy się pomiar,
- uruchomienie przenośnika i wykonanie badania na całym obwodzie taśmy,
- wyłączenie systemu i skopiowanie danych do pamięci komputera,
- naniesienie informacji dotyczących numerów złącz na wykres,
- analiza wykresu, wykonanie opisu stanu rdzenia taśmy,
Tabela 5. Parametry pracy systemu [43]
Parametry

Min.

Max.

Podziałka enkodera

0,5 mm

50.0 mm

Częstotliwość enkodera

2 Hz

2000 Hz

Długość taśmy

10 m

100 km

Prędkość taśmy

0,5 m/s

7,0 m/s

Uwagi:
1. Podziałka enkodera dla posiadanego urządzenia wynosi 3,77 mm.
2. Częstotliwości 2000 Hz odpowiada prędkość taśmy = 7 m/s.
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Rys. 39. Przykładowy obraz wyników w zależności od widoku z lokalizacją na obwodnicy [44]
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Dane gromadzone podczas pomiaru są zapisane na dysku twardym w rejestratorze, a następnie
przenoszone do pamięci komputera. Do zestawu pomiarowego dołączone zostało programowanie
Beltwiev, które zainstalowane jest na komputerze pozwala na odtworzenie wyników - wyniki
prezentowane są w taki sam sposób w jaki przebiegał pomiar - tzn. kierunek prezentacji pomiaru
uzależniony jest od miejsca zainstalowania całej aparatury pomiarowej. Program Beltview
prezentuje wykresy z pomiarów, które można wyświetlać, powiększać bądź drukować, jednak
wadą tego urządzenie jest fakt, że danych tych nie można kopiować do innych aplikacji, ani nawet
korzystać z innej drukarki niż ta dołączona do całego zestawu. Wynikiem przeprowadzonych
badań jest wykres prezentujący zmiany wielkości pola magnetycznego. Wykresy zmiany pola
magnetycznego w bardzo przejrzysty sposób pozwalają zlokalizować występujące na badanej
taśmie uszkodzenia. Wykresy mogą być sporządzone na dwa sposoby:
· widok z góry
· widok z boku
Przykładowy obraz wyników w zależności od widoku z lokalizacja na obwodnicy znajduje się
na rys. 39. Widok z boku, jest nałożeniem na siebie czterech sygnałów. Z punktu widzenia analizy
wykres ten, ze względu na mniejsza precyzje jest niestosowany w celu lokalizacji uszkodzeń.
Wykres prezentujący dane z góry ukazuje cztery ścieżki sygnału, które pozwalają na dokładne
zdiagnozowanie taśmy oraz określenie typu i położenia uszkodzeń.
W zależności od ustawień wydruków wykres może być sporządzony w różnych skalach
– skalować można zarówno odległości jak i wielkości zmian pola magnetycznego. W przypadku
odległości stosuje sie skale tak by jedna podziałka na wykresie odpowiadała 1m bądź 10 m
badanej taśmy. Wybór podziałki jest sprawą subiektywną, zależną od preferencji osoby
sporządzającej wykres – z własnego doświadczenia ustaliłem, że najbardziej przejrzyste wykresy
otrzymuje sie przy użyciu jednej podziałki wynoszącej 10 m. Skalowanie wykresów pozwala na
precyzyjne określenie rozmiarów uszkodzeń jak również ich wzajemne położenie względem
siebie. Należy pamiętać ze warunkiem otrzymania dokładnego obrazu defektów, jest brak zakłóceń
pochodzących od drgania taśmy w miejscu wykonania badań. Analiza otrzymanych wyników
a w efekcie ocena stanu rdzenia taśmy przenośnikowej jest w znacznym stopniu zależna od
doświadczenia osoby diagnozującej. Jest jednak zbiór zasad i wytycznych, które pozwalają
określić rodzaj uszkodzenia. Bez względu na wszystko analizę wyników należy rozpocząć od
zidentyfikowania kolejnych połączeń poszczególnych odcinków taśmy. Jest to proste zadanie,
gdyż cały pomiar rozpoczynany jest od złącza, którego numer jest znany, kolejne złącza na
wykresie wyglądają podobnie, jest to bardzo mocny sygnał występujący na każdej ze ścieżek
odczytu. Kolejne numery złącz sa odczytywane z dołączonej do każdego przenośnika obwodnicy
– ta zawiera spis taśmy z ich numerami, długością, rodzajem, a także z numerami złącz miedzy
odcinkami taśmy. Gdy aparaturę pomiarową zainstalujemy na cięgnie dolnym to na wykresie
wyników kolejne złącza sa ponumerowane przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w stosunku do
tego co znajduje sie na obwodnicy (rys. 39).
4.2. Opis przyjętej metodologii badań
Badania NDT zostały przeprowadzone na stanowisku testowym w Instytucie Górnictwa
Politechniki Wrocławskiej przy pomocy urządzenia o nazwie EyeQ będącego na stanie oddziału
regeneracji taśm W-3 w PGE G i EK S.A Oddział KWB Turów. Przyjęta prze ze mnie
metodologia badań polega na przeprowadzeniu pomiarów na przenośniku testowym, na taśmie
w której w rdzeniu wykonałem uszkodzenia zgodnie z przyjętym schematem(rys. 40).
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Rys.40. Schemat rozmieszczenia uszkodzeń na badanej taśmie [45]
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Taśma zainstalowana na przenośniku testowym ma wykonane trzy złącza (rys. 41) o wymiarach
podanych na schemacie (rys. 40)

Rys. 41. Złącze na taśmie badanej [46]
Na dwóch odcinkach taśmy wykonano uszkodzenia, których rodzaj i wielkość wynika
z przeprowadzonej w poprzednim rozdziale analizy uszkodzeń. Na odcinku taśmy nowej
wykonano uszkodzenia o numerach od 1 do 6:
1- uszkodzenie jednej linki (częściowe, około 20% ubytku przekroju poprzecznego linki) (rys. 42),
2- uszkodzenie jednej linki (częściowe, około 50% ubytku przekroju poprzecznego linki) (rys. 43),
3- przecięcie jednej linki, (rys. 44),
4- przecięcie poprzeczne trzech linek, (rys. 45),
5- przecięcie poprzeczne sześciu linek, (rys. 46),
6- brak linki (na odległości 2 cm), (rys. 47),
Na odcinku taśmy używanej wykonałem dwa rozległe uszkodzenia nr 7 i nr 8:
7- brak linki (na odległości 10 cm), (rys. 48),
8- brak trzech linek ( na odległości 10 cm), (rys. 49).

Rys. 42. Uszkodzenie jednej linki (częściowe, około 20%) – widok z przodu i z boku [47]
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Rys. 43. Uszkodzenie jednej linki (częściowe, około 50%) – widok z przodu i z boku [48]

Rys. 44. Przecięcie jednej linki – widok z przodu i z boku[49]

Rys. 45. Przecięcie poprzeczne trzech linek – widok z przodu i z boku [50]
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Rys. 46. Przecięcie poprzeczne sześciu linek – widok z przodu i z boku [51]

Rys. 47. Brak linki (na odległości 2 cm) – widok z przodu i z boku [52]

Rys. 48. Brak linki (na odległości 10 cm) – widok z przodu i z boku [53]
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Rys. 49. Brak trzech linek (na odległości 10 cm) – widok z przodu i z boku [54]
Pomiary wykonałem na taśmie poruszającej się z prędkością od 1 m/s do 7 m/s w następujących
etapach:
- etap 1 – badania taśmy bez uszkodzeń (5 pętli),
- etap 2 – badania z wykonanymi uszkodzeniami 1, 3, 5,
- etap 3 – badania z wykonanymi uszkodzeniami 2, 4, 6,
- etap 4 – badania z wykonanymi uszkodzeniami 7, 8,
Podział na etapy wynikał z obawy o wpływ bliskości defektów na wyniki pomiarów.
4.3. Stanowisko badawcze
Stanowisko na którym wykonałem badania, przyjętą prze ze mnie metodologią spełnia funkcje
badawcze dające możliwość opracowania oraz testowania urządzeń do diagnostyki NDT taśm
przenośnikowych z wykorzystaniem głowic magnetycznych i kamer cyfrowych. Należy
nadmienić, że stanowisko badawcze (rys. 50), powstało w Instytucie Górnictwa Politechniki
Wrocławskiej i zostało zbudowane na bazie powstałego przenośnika modelowego z napędem
pośrednim. Składa się z tych samych elementów co zwykły przenośnik taśmowy, tzn. z konstrukcji
nośnej, na której zainstalowane są zestawy krążników górnych i dolnych, bębna napędowego
i zwrotnego oraz napinania śrubowego taśmy. Na stanowisku istnieje możliwość zainstalowania
dwóch rodzajów taśm przenośnikowych zarówno tekstylnych jak i z linkami stalowymi.
Stanowisko to umożliwia opracowanie i testowanie metod oceny stanu taśm przenośnikowych,
opartych na analizie obrazu oraz przy użyciu głowic magnetycznych (Błażej R., Jurdziak L. 2009).
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Rys. 50. Stanowisko do diagnostyki taśm przenośnikowych [55]
Prędkość jest regulowana w całym zakresie prędkości stosowanych w polskim górnictwie tzn.
od 0 do 7,5 m/s. Do zmiany prędkości obrotowej zastosowano falownik z uziemieniem typu
SJ100. Stanowisko pomiarowe (rys. 51), ma następujące wymiary:
• długość całkowita 9900 mm
• szerokość -1370 mm
• wysokość - 1002 mm .
Zastosowano na nim taśmę z linkami stalowymi typu St 1600 o szerokości 400 mm opasanej na
bębnach zwrotnym i napędowym, o średnicy 400 mm . Długość taśmy w pętli wynosi 16440 mm .

Rys. 51. Stanowiska do diagnostyki taśm z zamontowaną listwą magnetyczną z czujnikiem [56]
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Rys. 52. Widok ogólny stanowiska do diagnostyki taśm [57]
1. Listwa magnetyczna z czujnikiem,
2. Rejestrator DL-200S z przetwornikiem NK MS2,
3. Taśma z wykonanymi uszkodzeniami,
4. Enkoder.
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4.4. Wyniki badań
Etap 1.
Na (rys. 53) przedstawiono wykres zmian pola magnetycznego w miejscach wykonanych
połączeń. Każde z połączeń ma charakterystyczny i niepowtarzalny obraz zmian pola
magnetycznego i jest jednoznacznie identyfikowalny.

Rys. 53. Wykres zmian pola magnetycznego w miejscach wykonanych połączeń [58]

Jak widać na wykresie obszar pomiędzy złączami jest wolny od jakichkolwiek defektów.
Pomiary wykonałem dla trzech prędkości taśmy wynoszących 1 m/s, 3 m/s, 6 m/s. Zmierzono
długości połączeń. Za punkt początkowy i końcowy połączenia przyjęto maksymalną amplitudę
(pik) zmian pola magnetycznego. Długość złącza nr 1 wynosi 49 cm - amplituda 6,5/-8V, długość
złącza nr 2 wynosi 53cm – amplituda 8/-9V, natomiast długość złącza nr 3 wynosi 53 cm
– amplituda 7/-8V(rys. 54).

Rys. 54. Długość złącz [59]

Porównano zmierzone wartości długości połączeń z wykresu z długościami połączeń
zmierzonymi podczas ich wykonywania przed wulkanizacją. Wielkości te są identyczne.
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Etap 2.
Badania polegały na wykonaniu trzech uszkodzeń 1, 3, 5, tak aby uszkodzenia 2, 4, 6, nie
wpływały negatywnie na wyniki pomiarów, ze względu na niewielkie rozmiary uszkodzeń 1, 3,
(rys. 55).

Rys. 55. Obraz uszkodzeń 1, 3, 5, zarejestrowany w trakcie pomiaru przy prędkości 3 m/s [60]

Pomiary przeprowadzono dla siedmiu różnych prędkości. Za każdym razem amplituda
defektów malała wraz ze wzrostem prędkości liniowej taśmy (rys. 56).
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Rys. 56. Amplituda uszkodzeń 7, 8 dla trzech różnych prędkości taśmy [61]

System wykrył na poziomie szumu uszkodzenie nr 1. Obraz tego uszkodzenia na rysunku jest
prawie niezauważalny.
Uszkodzenie nr 3 jest jednoznaczne do zinterpretowania, bardzo dobrze widzialne i nie
stwierdzono wpływu tego uszkodzenia na sąsiadujące tory pomiarowe. Amplituda tego typu
uszkodzenia wynosi ± 0,8 V, długość w granicach 5cm.
Uszkodzenie nr 5 bardzo wyraźne o wysokiej amplitudzie równej ± 4,5 V na obszarze
o długości 5cm.
Obszar zaznaczony niebieską linią nie jest związany z żadnym defektem. Nie występował przy
pomiarach taśmy bez uszkodzeń. Zjawisko to występuje we wszystkich kanałach pomiarowych
wykonanych na taśmie z uszkodzeniami. Prawdopodobnie jest to błąd systemu EyeQ. W tej wersji
nie do usunięcia. Zakres tej anomalii to długość 170 cm, amplituda ± 1,5 V. Początek tej anomalii
znajduje się w odległości około 430 cm od końca złącza nr 2.
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Etap 3.
W tym etapie pomiędzy uszkodzeniami 1, 3, 5, wykonałem uszkodzenia 2, 4, 6, według
ustalonego wcześniej schematu (rys. 57).

Rys. 57. Obraz uszkodzeń 2, 4, 6, zarejestrowany w trakcie pomiaru przy prędkości 3 m/s [62]

System nie zarejestrował uszkodzenia nr 2.
Uszkodzenie nr 4 jest dobrze widoczne na wykresie. Długość uszkodzenia w granicach
od 5cm ÷ 8cm, amplituda ± 1,5 V.
Uszkodzenie nr 6 zostało zarejestrowane przez system. Długość uszkodzenia w granicach 5 cm,
amplituda ± 0,8 V.
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Obszar zaznaczony niebieską linią ma długość 210 cm, amplituda ± 2,5 V. Obszar ten uległ
powiększeniu i przesunięciu na wykresie w kierunku złącza nr 2. Odległość początku obszaru od
końca złącza nr 2 wynosi 255 cm. Ze względu na przesuniecie zarówno uszkodzenie nr 2 i nr 3 nie
są widoczne na wykresie.
Etap 4.
Pomiędzy złączami nr 3 i nr 1 wykonałem rozlegle uszkodzenia nr 7 i nr 8 (rys. 58).

Rys. 58. Obraz uszkodzeń 7, 8, zarejestrowany w trakcie pomiaru przy prędkości 3 m/s [63]

Uszkodzenie nr 7 jest bardzo wyraźne. Długość uszkodzenia wynosi 10 cm, amplituda ± 1,0 V.
Uszkodzenie nr 8 ma długość 13 cm, amplituda ± 3,0 V.
Pomiędzy złączami nie stwierdzono ,żadnych zakłóceń sygnałów oprócz uszkodzeń nr 7 i nr 8.
Zestawienie parametrów uszkodzeń i złącz przedstawiono w tabelach nr 6 nr 7.
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Tabela 6. Zestawienie parametrów uszkodzeń z prędkościami od 1 - 7m/s [64]
Nr uszkodzenia

1

2

3

4

Prędkość [m/s]

Amplituda [V]

Długość [cm]

1

-

-

2

-

-

3

-

-

4

-

-

5

-

-

6

-

-

7

-

-

Średnia

-

-

1

-

-

2

-

-

3

-

-

4

-

-

5

-

-

6

-

-

7

-

-

Średnia

-

-

1

-1,0/ 0,7

5

2

-0,8/ 0,5

5

3

-0,5/ 0,5

5

4

-0,5/ 0,5

5

5

-0,3/ 0,4

5,5

6

-0,2/ 0,2

6

7

-0,2/ 0,2

6

Średnia

-0,5/ 0,4

5,3

1

-2,0/ 1,5

5

2

-2,0/ 1,2

5

3

-1,8/ 1,0

6

4

-1,7/ 1,0

6

5

-1,0/ 1,0

7

6

-1,0/ 0,5

8

7

-1,0/ 0,5

8

Średnia

-1,5/ 0,9

6,4
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5

6

7

8

1

-4,0/ 4,5

5

2

-4,2/ 4,0

5

3

-4,0/ 3,5

5

4

-3,5/ 3,0

5

5

-3,0/ 2,5

5,5

6

-3,0/ 2,0

6

7

-3,0/ 2,0

6

Średnia

-3,5/ 3,1

5,3

1

-1,0/ 0,5

5

2

-1,0/ 0,5

5

3

-1,0/ 0,4

5

4

-1,0/ 0,3

6

5

-0,5/ 0,3

6

6

-0,5/ 0,2

6

7

-0,5/ 0,2

6

Średnia

-0,7/ 0,3

5,5

1

-1,0/ 1,2

10

2

-

-

3

-1,0/ 1,0

11

4

-

-

5

-0,5/ 1,0

12

6

-

-

7

-

-

Średnia

-0,8/ 1,1

11

1

-3,0/ 3,5

13

2

-

-

3

-3,0/ 3,0

14

4

-

-

5

-2,5/ 2,5

15

6

-

-

7

-

-

Średnia

-2,8/ 3,0

14
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Tabela 7. Zestawienie parametrów złącz z prędkościami od 1 - 7m/s [65]
Nr uszkodzenia

Złącze 1

Złącze 2

Złącze 3

Prędkość [m/s]

Amplituda [V]

Długość [cm]

1

7,0/ -9,0

49

2

7,0/ -9,0

49

3

7,0/ -9,0

49

4

7,0/ -8,5

49

5

7,0/ -8,5

49

6

6,5/ -7,5

49

7

6,5/ -7,5

49

Średnia

6,8/ -8,4

49

1

8,5/ -9,5

53

2

8,5/ -9,5

53

3

8,5/ -9,5

53

4

8,0/ -9,0

53

5

8,0/ -9,0

53

6

7,5/ -8,5

53

7

7,0/ -8,0

53

Średnia

8,0/ -9,0

53

1

6,0/ -9,0

53

2

6,0/ -9,0

53

3

6,0/ -9,0

53

4

6,0/ -8,5

53

5

6,0/ -8,5

53

6

5,5/ -8,0

53

7

5,5/ -7,5

53

Średnia

5,8/ -8,5

53
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5. Wnioski
W niniejszej pracy wykonano podstawowe badania diagnostyczne rdzenia taśmy
przenośnikowej z linkami stalowymi oraz zweryfikowano poprawność i dokładność działania
systemu EyeQ. Na podstawie przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnioski:
1) Urządzenie EyeQ pozwala w sposób jednoznaczny określić miejsce i rozmiary wykonanego
złącza. Na podstawie kształtu krzywej można również określić numer kolejnego złącza ponieważ
każde złącze pozostawia charakterystyczny dla niego kształt wykresu (amplituda, długość).
2) Urządzenie wykrywa uszkodzenia nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i pozwala je jednoznacznie
zidentyfikować.
3) Dokładność w wykrywaniu uszkodzeń poniżej 5 cm jest obarczone dużym błędem. Może to
być spowodowane zastosowaniem przez producenta systemu zbyt dużych filtrów „obcinających”
amplitudę małych uszkodzeń, sprowadzając je do poziomu szumu (tła) lub w wyniku spadku
dokładności urządzenia do którego przyczynia się jego wiek i przestarzała konstrukcja.
4) Uszkodzenia obejmujące zmiany przekroju jednej linki nie są wykrywane przez system.
5) Czułość liniowa urządzenia waha się w granicach ± 2,5 cm (uszkodzenie o długości 0,5 cm
generuje ten sam sygnał co uszkodzenie o długości 2cm.
6) Długość uszkodzenia mierzymy odległością pomiędzy pikami, minimalnym i maksymalnym.
7) Amplituda zmian pola magnetycznego w przypadku połączeń najpierw wzrasta do wartości
maksymalnej, poczym maleje do wartości minimalnej. W przypadku przecięcia lub ubytku linki,
charakter zmian jest odwrotny (od wartości minimalnej do wartości maksymalnej).
8) Urządzenie EyeQ nadaje się do kontroli i oceny jakości złącz, oraz uszkodzeń o rozmiarach
powyżej 5 cm długości. Uszkodzenia o mniejszej długości nie są jednoznacznie wykrywane przez
system.
9) System po przejściu złącza pod głowicą pomiarową generuje rozległy błąd obejmujący
wszystkie kanały (tory pomiarowe). Obejmuje on obszar o długości ponad 2m, uniemożliwiając
wykrycie ewentualnych uszkodzeń znajdujących się na tym obszarze. Taki stan jest
niedopuszczalny i wymaga naprawy systemu lub zmiany jego oprogramowania.
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