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Potrzeba opracowania własnych urządzeń diagnostycznych do automatycznej oceny stanu taśm
przenośnikowych w kopalniach odkrywkowych
Przegląd oferowanych na rynku narzędzi do oceny stanu taśm przenośnikowych wykazał brak
otwartości gotowych rozwiązań na możliwość współpracy z istniejącymi w kopalniach bazami danych
o taśmach oraz brak możliwości budowy własnych aplikacji na bazie źródłowego sygnału
diagnostycznego z wykorzystaniem dodatkowych informacji z tych baz. Dlatego też autorzy podjęli się
opracowania systemu do wizyjnej oceny stanu taśm oraz systemu do przetwarzania sygnałów źródłowych
z urządzenia do magnetycznego skanowania rdzenia taśmy. Celem jest opracowanie kompleksowego
zestawu urządzeń i algorytmów przetwarzających zebrane dane i dokonujących zintegrowanej oceny
stanu taśm by wspomóc racjonalizację decyzji o ich wymianie z uwzględnieniem możliwości skutecznej i
ekonomicznie opłacalnej regeneracji. System będzie nie tylko oceniał stan taśmy i rdzenia, lecz również
zabezpieczał taśmę i przenośnik przed katastroficznymi zdarzeniami takimi jak np. przecięcia wzdłużne.
Będzie również wskazywał niezbędne prace naprawcze do wykonania. Z uwagi na możliwej bliskiej
współpracy z przyszłymi użytkownikami opracowywany system powinien lepiej zaspokajać ich potrzeby.
Mogą one bowiem być uwzględniane już na etapie projektowania urządzenia i definiowania jego
funkcjonalności. Autorzy rozwiązań zdecydowanie większy nacisk chcą położyć na możliwość
automatyzacji prowadzenia ocen i ich zapisu w bazach tak by zminimalizować konieczność ludzkiej
interpretacji i interwencji wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe. Jakościowe analizy finansowe
pokazują, że można obniżyć łączne jednostkowe koszty transportu zwiększając nakłady na automatyczną
diagnostykę taśm przenośnikowych.
Ocena dostępnych na rynku urządzeń NDT do badania stanu taśmy i jej rdzenia
Na świecie jest zaledwie kilku liczących się na rynku dostawców urządzeń do magnetycznego badania
stanu rdzenia taśm z linkami stalowymi. Lista tego typu firm obejmuje m.in. Beltscan Pty Ltd (Australia),
CBM Conveyor Belt Monitoring (Australia), CBT Conveyor Belt Tchnology (USA), Conveyor
Technologies CT (Australia i USA), Intron (Rosja), rEscan International (Australia i USA), TCK (Chiny)
i Veyance Technologies (USA). Większość z nich nastawiona jest na sprzedaż urządzeń w połączeniu ze
świadczeniem usług skanowania z oddali (swojej siedziby) przy użyciu Internetu. Dotyczy to zwłaszcza
firm wyspecjalizowanych w tej dziedzinie (Beltscan, CBM, CBT, CT). Firmy, dla których głównym
obszarem działalności jest badanie stanu lin konstrukcyjnych np. w mostach, lin wyciągowych
w kopalniach lub kolejkach górskich (Intron i TCK) chętnie sprzedają same urządzenia, bo badanie taśm
stanowi dla nich jedynie margines działalności i brak w ich ofercie usług zdalnego skanowania. Firmy
związane z producentami taśm (rEscan z Fenner Dunlop i Veyance Technologies z GoodYear) mają
wprawdzie w swej ofercie takie usługi, jednak jak można się domyśleć oferowane urządzenia i usługi są
wykorzystywane do wspomagania sprzedaży taśm. Oczywiście nie ma w tym nic złego, gdy firmy mają
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kompleksową ofertę taśm i urządzeń do ich badania. Trzeba jednak wiedzieć, że może to mieć wpływ na
sposób wyceny, działania marketingowe i przepływ informacji o klientach.
Przeprowadzone badania pokazały również, że wbrew przypuszczeniom rynek badań taśm metodami
magnetycznymi nie jest zbyt duży w stosunku do rynku taśm z linkami stalowymi. Pomimo
bezpośredniego wpływu zapewnienia właściwych obsług taśm na poziom kosztów transportu (Jurdziak,
1998 i 1999) oraz możliwość prowadzenie efektywnej ekonomicznie regeneracji i zwiększanie trwałości
taśm (Jurdziak, 1998), a także ponad 30-letniej obecności tej technologii na rynku (Harrison, 1996) liczba
firm świadczących usługi i sprzedających urządzenia jest niewielka, a skala działalności niezbyt duża.
Firma Conveyor Technologies na swojej stronie internetowej podaje, że wykonuje zaledwie kilkadziesiąt
zdalnych skanów rocznie. Zastanawiający jest też niewielki postęp w technologii. Większość firm bazuje
na tradycyjnej metodzie znanej od trzydziestu lat (1. generacja). Tylko kilka firm wprowadziła obraz
dwuwymiarowy uszkodzeń do prezentacji stanu taśmy (2. generacja), co jest konsekwencją zwiększonej
rozdzielczości skanowania w poprzek taśmy (Beltscan, Conveyor Belt Technologies, Veyance
Technologies). Dopiero od niedawna podjęto prace nad nowymi urządzeniami do oceny stanu taśm z
wykorzystaniem cyfrowych kamer i laserów (3.generacja).

Rys.1. Tradycyjny graficzny obraz stanu rdzenia taśm typu St z systemu CBM (góra)
oraz dwuwymiarowy obraz uszkodzeń w systemie BELT C.A.T.™. (dół).
Na taki stan rzeczy złożyło się kilka przyczyn: ochrona patentowa wykluczająca konkurencję, chęć
kontroli technologii i klientów, ograniczony geograficznie obszar świadczenia usług w początkowym

okresie oraz trudności w interpretacji wyników (rys.1, góra), co utrudniało właściwe wykorzystanie
urządzeń przez użytkowników i skłaniało ich do korzystania z usług zewnętrznych. Dawało to większą
kontrolę nad technologią i jej użytkownikami (renta monopolowa). W efekcie skoncentrowały się one nad
możliwością zdalnego świadczenia swoich usług nie zmieniając zasadniczo nic w podstawowej
technologii. Po upływie okresu ochrony patentowej tu i ówdzie pojawiły się inne firmy poza Australią w
tym z technologii tej zaczęli korzystać niektórzy producenci taśm (np. urządzenia EyeQ, a potem
EagleEye z firmy Fenner-Dunlop). Nie wpłynęło to jednak zasadniczo na jej rozpowszechnienie.
Urządzenia nadal były bardzo drogie, a interpretacja sygnałów trudna i czasochłonna. Po koniec lat 90tych pojawił się nowy system Belt C.A.T. MDR (Blum, 1996), który istotnie ułatwił interpretację stanu
taśmy (rys. 2, dół), jednak nie zmienił jej czasochłonności.
Analiza możliwości urządzeń, wielkości firm oraz skali i sposobu działania prowadzi do wniosku, że
gotowe rozwiązania nie gwarantują sukcesu w ich wykorzystaniu w Polsce. Rozwiązania są zamknięte,
oparte na tradycyjnej technologii, a sposób działania (np. samodzielne wykonywanie usług z oddali)
niedostosowany do oczekiwań. Stosunkowym nowym rozwiązaniem jest system CordGuardTM z firmy
Veyance Technology. Jego możliwości (obraz 2D uszkodzeń rdzenia i wysoka rozdzielczość) jak i cena
są atrakcyjne, jednak system jest zamknięty i przeznaczony do samodzielnego wykorzystania bez
możliwości integracji z innymi lokalnymi rozwiązaniami. Bardziej otwarty jest system BeltGuard TM
z firmy Beltscan, jednak jest on dopiero w fazie przedkomercyjnej.
Pozytywny przykład transferu technologii
Dobrym przykładem pozytywnie rozwijającej się współpracę nauki z przemysłem w zakresie oceny
stanu taśm przenośnikowych jest urządzenie „Conveyor Belt Inspection System” opracowane przez
National Robotics Engineering Center (NREC) z Carnegie Mellon University we współpracy z Consol
Energy, Inc.

Rys. 2. System wizyjnej inspekcji taśm w trakcie działania. Przykłady rejestrowanych obrazów złączy
mechanicznych i wulkanizowanych z oznakami uszkodzeń.

W 2004 roku w ramach grantu o wartości $ 2 mln (po $ 1 mln z Departament of Energy US i Consol
Energy Inc.) w ciągu 2 lat opracowany został prototyp urządzenia do identyfikacji uszkodzeń taśm,
którego celem było m.in. monitorowanie stanu mechanicznych złączy, których awarie powodowały
liczne, nieplanowane i kosztowne przestoje (Bancroft i inni, 2003). Do konsorcjum dołączyła firma
Beitzel Corp., która rozpoczęła produkcję urządzenia i jego wprowadzenie na rynek. Obecnie w 7
kopalniach w pracuje już ponad 16 takich prototypów. Sukces tego konsorcjum pokazuje, że można
innowacyjne rozwiązanie skomercjalizować i wdrożyć do praktyki z sukcesem.
Potrzeba opracowania własnych urządzeń diagnostycznych do automatycznej oceny stanu taśm
Przeprowadzona analiza skłoniła autorów do opracowania własnych rozwiązań w zakresie
automatycznej oceny stanu taśmy (Błażej i Jurdziak, 2009). Pomysły na opracowanie takich rozwiązań
były generowane i rozważane od dawna. Już na początku lat 80-tych w systemie informatycznym
Trwałość (Jurdziak i inni 1985) analizowano statystyczne dane o przyczynach uszkodzeń taśm
przenośnikowych. W opracowanym systemie Sufler wspomagającym prowadzenie gospodarki taśmami
opracowanym w KWB „Turów” analizy takie mogły być prowadzone na bieżąco (Jurdziak i Kawalec,
1990). Rejestrację bieżącego stan taśmy z wizualnej ich oceny w trakcie ich inspekcji zaproponowano
przy okazji wprowadzenia jednolitej klasyfikacji uszkodzeń (JKU, Jurdziak i Hardygóra, 1996). Duża
liczba danych i brak możliwości automatyzacji ich wprowadzania oraz dokonywania ocen utrudniał to
zadanie. Ocenę stanu taśm wg JKU w tej kopalni ograniczono, więc do taśm demontowanych (Jurdziak
i Rebiger, 2002; Jurdziak, 2002, 2005). Bez zastosowania komputerów polowych i prostego interfejsu
wprowadzania ocen stanu taśm na miejscu w trakcie przeglądów nie było to możliwe. Miało to być
zaimplementowane w systemie Komputerowa Karta Taśmy. Wizualna ocena ma jednak swoje wady. Jest
subiektywna i niedokładna. Można ją zastąpić oceną dokonywana przez urządzenia NDT (np. wizyjne lub
magnetyczne) po integracji z obecnie użytkowanymi w kopalniach systemami komputerowymi. Gotowe
systemy dostępne na rynku nie w pełni można wykorzystać do tego celu. Konieczne jest więc
opracowanie własnych rozwiązań by w trakcie podejmowania decyzji o losie taśmy wykorzystać
wszystkie dostępne dane i informacje (Jurdziak i inni, 2002). Dopiero pełna automatyzacja całego
procesu od zebrania danych do podjęcia decyzji o losie taśmy pozwoli w pełni wykorzystać zalety tych
urządzeń i pozwoli obsłużyć wiele przenośników niewielką ilością, bardzo drogich przecież urządzeń
diagnostycznych. Przekazanie kontroli stanu taśm na zewnątrz do firm usługowych nie jest dobrym
rozwiązaniem. Można wprawdzie skorzystać z urządzeń i rozwiązań firm obcych (np. poprzez
wykorzystanie listwy pomiarowej systemu EyeQ, Błażej i inni 2010), jednak przetwarzanie sygnałów
diagnostycznych generowanych przez nie musi odbywać się na miejscu.

Propozycja własnych, zintegrowanych i w pełni automatycznych rozwiązań
Cechą wyróżniającą proponowane rozwiązania jest modułowa budowa systemu i otwartość każdego z
modułów (w sensie wymiany informacji i możliwości rozbudowy) umożliwiająca integrację z systemami
istniejącymi w kopalni. W zależności od potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorstwa (środki
przeznaczone na inwestycje) możliwe są różne warianty konfiguracyjne systemu (przenośny, stacjonarny,
monitorowanie, pomiary okresowe itd.).
System kompleksowej oceny stanu taśmy przenośnikowej
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Rys. 3. Schemat systemu kompleksowej oceny stanu taśmy.
Ważniejsze funkcje systemu (rys.3) w pełnej wersji obejmują integrację informacji z użytkowanych
systemów monitorowania (np. pomiar wydajności), modułu jednolitej klasyfikacji uszkodzeń
(obejmującej słowną klasyfikację uszkodzeń ) oraz podsystemów oceny stanu powierzchni taśmy (metoda
wizyjna) oraz rdzenia taśmy St (metoda magnetyczna). Kompleksowa ocena stanu taśmy obejmująca
detekcję, rozpoznanie uszkodzenia, ocenę stanu taśmy i sformułowanie zaleceń z uwzględnieniem
czynników ekonomicznych i ryzyka awarii możliwa jest tylko przy pełnej integracji modułów
i wykorzystania informacji z podanych powyżej źródeł.
Podsystem do oceny stanu linek stalowych w taśmie przenośnikowej (rys.4) również charakteryzuje
się modułową budową, ponieważ kontynuuje się prace nad usprawnieniem procesu detekcji i klasyfikacji
uszkodzeń linek i budowy modułów szacowania ryzyka eksploatacyjnego awarii, przewidywania
optymalnego momentu demontażu taśmy czy oceny ekonomicznej opłacalności regeneracji taśm.
Moduł pomiarowo-analizujący w zakresie rejestracji sygnałów diagnostycznych jest w zasadzie
podobny do innych istniejących systemów, jedyną cechą wyraźnie odróżniającą go od konkurencji jest

wykorzystanie popularnych, uniwersalnych komponentów do budowy systemu akwizycji i stosunkowo
duża liczba kanałów (max 24) a co za tym idzie rozdzielczość (10cm).
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Rys. 4. Schemat podsystemu do oceny stanu rdzenia taśm.
Innowacyjne podejścia zostały zastosowane w zakresie przetwarzania sygnałów diagnostycznych
i wykrywania uszkodzeń (adaptacyjna standaryzacja, ekstrakcja cech, statystyczne rozpoznawanie
uszkodzeń, proces uczenia/testowania, automatyzacja detekcji itd., Zimroz R i inni 2011).
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Rys. 5. Podsystem do wizyjnej oceny stanu powierzchni taśmy.
Moduł oceny wizyjnej stanu taśmy (rys.5), w szczególności powierzchni i stanu obrzeży wykorzystuje
techniki rejestracji, przetwarzania i analizy obrazów wizyjnych. Specjalizowana kamera liniowa
skanuje/rejestruje obraz w postaci pojedynczej linii, dane te następnie formowane są w postaci obrazu o
pełnej szerokości taśmy i długości N linii. Tak przygotowane obrazy poddawane są przetwarzaniu i

analizie w celu wykrywania uszkodzeń i oceny innych kluczowych parametrów taśmy. Proces dostrojenia
systemu do danego typu taśmy, uczenie wykrywania wzorców służących do detekcji znacznika początku
taśmy realizowane są w górnej części schematu. Po ustaleniu parametrów detekcji, nauczeniu
rozpoznawania wzorców początku taśmy, system wykorzystując wspomniany obraz z kamery liniowej
oraz informację o prędkości przetwarza dane z kamery i wykrywa uszkodzenia powierzchni. Określa przy
tym stan obrzeży taśmy oraz identyfikuje inne kluczowe dla pracy przenośnika parametry związane z
taśmą, jak zmianę długości pętli taśmy oraz jej szerokości.
Wnioski
Analiza dostępnych na rynku urządzeń NDT do oceny stanu taśm jednoznacznie pokazuje, że
w polskich warunkach najlepszym rozwiązaniem jest opracowanie własnych rozwiązań umożliwiających
współpracę z lokalnymi systemami komputerowymi. Wysokie koszty skanowania taśm oraz duża ich
ilość wymaga pełnej automatyzacji procesu począwszy od zebrania danych, poprzez ich interpretację, po
podjęcie decyzji o losie taśm. Pozwoliłoby to istotnie zredukować rosnące koszty pracy związane
z inspekcją taśm oraz wybierać optymalny moment na ich naprawy i regenerację, co zwiększyłoby ich
trwałość i istotnie zredukowało koszty. Urządzenia te mogłoby też być wykorzystane do weryfikacji
jakości nowych i regenerowanych taśm, połączeń i napraw wykonanych przez firmy zewnętrzne.
Połączenie prowadzenia oceny stanu taśm z systemami zabezpieczającymi taśmę przed
katastroficznymi zdarzeniami w postaci rozcięć wzdłużnych dodatkowo zmniejszałoby koszty postojów
awaryjnych i strat z tym związanych. Wstępne analizy finansowe (Jurdziak i Błażej, 2011) pokazują, że
można obniżyć jednostkowe koszty transportu zwiększając wydatki na urządzenia NDT.
Dotychczasowe osiągnięcia autorów przy opracowywaniu systemu wizyjnego oraz przetwarzania
sygnałów diagnostycznych z systemu magnetycznego w połączeniu z bogatym doświadczeniem
w obszarze badań taśm stanowią gwarancję wysokiej jakości rozwiązań i ich dopasowania do potrzeb
firm górniczych w Polsce, oraz niższej ceny w porównaniu do istniejących rozwiązań komercyjnych.
Publikacja finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2012 jako projekt badawczy MNiSW, nr
N N504 348036 pt. „Kompleksowa metoda oceny zużycia taśm przenośnikowych i jej wykorzystanie do
opracowania racjonalnej strategii wymian”.
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The need to work out own diagnostic devices for automatic assessment of conveyor belts
condition in surface mines
Review of available on the market conveyor belt inspection tools for assessment of their condition has
shown lack of openness of ready solutions on cooperation with existing in mines belt databases and lack
of possibility to create own applications based on source diagnostic signals with usage of additional
information from these databases. This situation induce authors to create the machine vision device for
belt cover inspection and process source signal from magnetic scanner of belt cord. The aim is to work
out comprehensive set of devices and algorithm processing collected data and making integrating
evaluations of belts condition in order to aid taking rational decisions about their replacements taking into
consideration possibility of effective and economically profitable belt refurbishment. System will be not
only used for assessment of belt and its core condition, but also will protect belt and conveyor before
catastrophic event such us longitudinal rips. It will also create schedules of essential repair works . Due to
close cooperation with future users the worked out system should very well fulfill their needs. They can
be taken into account at the design stage and during defining its functionality. Authors of solutions have
decided to put more attention on possibility of automation of carried out assessments and their recording
in databases in order to minimize necessity of human interpretation and intervention everywhere it will be
possible. Quality financial analysis has shown that it is possible to lower total transportation cost
increasing expenditure on automatic diagnostics of conveyor belts.

