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STRESZCZENIE: Opisano laboratoryjny prototyp urządzenia do automatycznej, wizualnej
identyfikacji uszkodzeń okładek taśmy przenośnikowej i jej obrzeży. Zaprojektowane i zbudowane
urządzenie zamontowano na testowym przenośniku umożliwiającym badanie stanu powierzchni
taśm w ruchu z prędkością do 7m/s. Opisano przeprowadzone testy i badania. Oszacowano
korzyści z jego wdrożenia przez użytkowników transportu taśmowego.
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1. DLACZEGO SYSTM WIZYJNY DO MONITOROWANIA TAŚM JEST POTRZEBNY?
Transport przenośnikowy jest powszechnym środkiem transportu w polskich kopalniach
odkrywkowych i podziemnych. Koszty transportu to jeden z głównych składników kosztów
wydobycia surowców, a taśmy stanowią najdroższy element przenośnika zarówno w fazie
inwestycji jak i jego użytkowania. Aby uniknąć kosztownych strat produkcyjnych spowodowanych
przestojami awaryjnymi taśmom poświęca się szczególną uwagę, co z kolei zwiększa koszty
osobowe. Obniżka kosztów jest możliwa poprzez automatyzację ocen stanu taśmy, monitorowanie
zagrożeń awaryjnych takich jak przecięcia wzdłużne, zerwania złączy i taśmy oraz jej zbieganie i
tarcie o konstrukcję oraz generowanie sygnałów alarmowych w razie ich pojawienia się.
Potrzebę eliminacji strat spowodowanych przestojami awaryjnymi z uwagi na zrywanie złączy
mechanicznych dostrzeżono na świecie i opracowano odpowiednie urządzenia wizyjne. Podobne
prace prowadzone są w Polsce w Zakładzie systemów Maszynowych Politechniki Wrocławskiej.
Celem ich jest jednak nie tylko monitorowanie stanu złączy, lecz również automatyczna
identyfikacja uszkodzeń powierzchni taśmy i złączy, monitorowanie stanu obrzeży i szerokości
taśmy w celu eliminacji rozcięć wzdłużnych oraz wskazywanie zakresu obsług naprawczych
powierzchni taśmy w celu przedłużenia jej żywotności. Nacisk w rozwiązaniu krajowym położony
jest na automatyzację prac tak by zminimalizować zaangażowanie pracowników kopalni i
umożliwić im całkowicie samodzielną obsługę urządzenia bez konieczności interpretacji zdjęć i
podejmowania decyzji przez zewnętrzne firmy usługowe. Może to bowiem prowadzić do
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uzależnienia kopalni od zewnętrznych usługodawców oraz wzrostu ich kosztów na skutek tzw.
renty monopolowej.
2. URZĄDZENIA WIZYJNE DO INSPEKCJI MECHANICZNYCH ZŁĄCZY
2.1. Rozwiązanie z USA
Doskonałym przykładem na współpracę przemysłu z nauką jest projekt realizowany od wielu lat w
USA przez konsorcjum Carnegie Mellon University, ConSol Energy i Baitzel Corp.
Zapoczątkowany został w 2004 r. od grantu współfinansowanego przez Departament Energii
rządu USA (U.S. DOE) i ConSol Energy, a realizowanego przez laboratorium National Robotics
Engineering Center (NREC) z Carnegie Mellon University. Każdy ze sponsorów wyłożył po
1 milionie USD by wyeliminować kosztowne przestoje awaryjne w kopalniach węgla kamiennego
należących do firmy ConSol Energy, która była inicjatorem przedsięwzięcia. Przyczyną tych
awarii były częste rozchodzenia się mechanicznych złączy w pętlach taśm przenośnikowych.
Zerwanie pętli taśmy w trakcie jej pracy prowadziło do zasypania trasy węglem i konieczność jego
usunięcia, złapanie końców zerwanej i taśmy, jej naciągnięcie i ponowne wykonanie złącza, co
prowadziło do wielogodzinnych postojów awaryjnych i strat w produkcji, które oszacowano na ok.
1 000 $/min., a więc nawet $ 250 000 utraconego przychodu z powodu jednego postoju (postoje
trwały zazwyczaj ponad 4 godziny). Na dole w wyrobisku nawet uważny obserwator może nie
zauważyć rozchodzących się złączy, dlatego uznano, że konieczne jest opracowanie urządzenia
pozwalającego automatycznie zarejestrować stan taśmy i złączy, zidentyfikować moment
powstawania uszkodzenia i wszcząć alarm nim dojdzie do zerwania pętli z urobkiem. Ponowne
połączenie rozchodzącego się złącza bez zerwania taśmy jest prostsze i szybsze. Może być także
wykonane pomiędzy zmianami bez strat produkcyjnych. Urządzenie wymaga więc operatora, który
po wykryciu uszkodzenia może się mu przyjrzeć (Rys.1) i podjąć decyzję, czy zatrzymać
przenośnik i natychmiast naprawić złącze, naprawić w przerwie pomiędzy zmianami, poczekać do
najbliższego postoju planowego lub uznać, że alarm był fałszywy.

Uszkodzenie złącza mechanicznego
Zbliżenie złącza wulkanizowanego
Pasek gumy zaczyna się odklejać

Uszkodzenie złącza wulkanizowanego
Rys. 1. Obraz uszkodzonego złącza mechanicznego i wulkanizowanego [6]
Figure 1. Image of the damaged mechanical and vulcanised splice [6]
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W tym celu wyposażono urządzenia w możliwości jakie posiada magnetowid tzn. rejestracji stanu
taśmy i złączy, przewijania do uszkodzenia i odtworzenia obrazu (Rys.2).

Rys. 2. Obraz uszkodzonego złącza mechanicznego i wulkanizowanego.
Figure 2. Image of the damaged mechanical and vulcanised splice.
http://www.rec.ri.cmu.edu/projects/belt_inspection/photos/png.htm

Niestety takie rozwiązanie nie eliminuje pracy operatora, który musi śledzić ekran monitora i przy
użyciu klawiszy sterujących powracać do zauważonych uszkodzeń i decydować co robić dalej
(Rys.3).

Komponenty elektroniczne

Oświetlenie liniowe

Interfejs operatora

Rys. 3. Operator obsługujący System do Inspekcji Taśm zamontowany nad taśmą.
Figure 3. Operator working with Belt Inspection System mounted over the conveyor belt.
http://www.rec.ri.cmu.edu/projects/belt_inspection/photos/png.htm
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Koszty strat z powodu awaryjnych przestojów najwyraźniej były dla firmy ConSol Energy
dotkliwsze i ważniejsze niż optymalizacja zatrudnienia, dlatego w pierwszej kolejności skupiono
uwagę na eliminacji najkosztowniejszego zagrożenia.
W polskich kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego złączy mechanicznych nie stosuje się
wcale, gdyż mają niską wytrzymałość i trwałość oraz stwarzają duże zagrożenie awariami. Taśmy
tekstylne łączy się poprzez wulkanizację na gorąco. Złącza mechaniczne i klejone są natomiast
użytkowane w kopalniach podziemnych. Najnowsza wersja amerykańskiego systemu do inspekcji
taśm (Belt Inspection System) potrafi już wykrywać uszkodzenia złączy wulkanizowanych i
klejonych, jednak sami autorzy przyznają, że było to znacznie trudniejsze i bardziej złożone
zadanie, dlatego w pierwszej kolejności skupili się na identyfikacji złączy mechanicznych.
Specjaliści z NREC przeanalizowali wymagania kopalń, zaprojektowali system, zbudowali
prototyp i wykonali testy polowe. Obrazy zarejestrowane przy użyciu prototypu pozwoliły
programistom na zaprojektowanie, wdrożenie, testowanie i przeanalizowanie wydajności wielu
algorytmów wizyjnych do wykrywania mechanicznych złączy.
Po stworzeniu algorytmów, inżynierowie z NREC zbudowali miniaturową makietę przenośnika z
pętlą taśmy i złączami, co pozwoliło na testowanie systemów prototypowych, zidentyfikowanie
problemów i ich rozwiązanie przed wdrożeniem prototypu w kopalni. Dobrano też oświetlenie
wybierając niestandardowe oświetlenie typu LED oraz zadbano o spełnienie wymogów pracy w
kopalni podziemnej węgla kamiennego. NREC opracował trzy kolejne prototypowe wersje
urządzenia za każdym razem zwiększając jego wydajność, elastyczność i niezawodność. Ważną
częścią prac wdrożeniowych były ciągłe testy polowe wykonane na dole w kopalni w trybie 24h na
dobę i trwające przez cały miesiąc, w których uczestniczyli górnicy obsługujący system. Wstępne
wersje systemu wykrywały tylko złącza mechaniczne. Najnowsza wersja rozszerza możliwości
systemu i pozwala na wykrywanie złączy wulkanizowanych, które są znacznie trudniejsze do
znalezienia w obrazie taśmy. Konsorcjum firm NREC, ConSol i Beitzel Corp nadal współpracują
w celu stworzenia i przetestowania tańszej wersji systemu, gdyż oceniają potencjalny światowy
rynek na 7 tysięcy przenośników, na których można byłoby zainstalować to urządzenie.
2.1. Rozwiązania z Australii
Urządzenia wizyjne oferują jeszcze dwie firmy z Australii. Jedno z nich to system BeltSpy o
możliwościach bardzo zbliżonych do rozwiązania opracowanego przez NREC. Podobnie jak BIS
system BeltSpy przeznaczony jest dla kopalń podziemnych. Nowością jest możliwość rejestracji
obrazu obu stron taśmy – okładki nośnej i bieżnej jednocześnie (kamery zamontowane są z obu
stron) oraz możliwość przesłania danych do serwera na powierzchni (Rys.4). Urządzenie pozwala
również na zatrzymywanie przenośnika w wybranej lokalizacji w celu naprawy taśmy lub złącza.

Rys. 4. Operator oglądający pętle taśm i wybrane mechaniczne złącze [8].
Figure 4. Operator looking at the belt loop and the chosen mechanical splice [8].

4

Informacje o tym systemie i firmie pojawiły się w Internecie dopiero kilka miesięcy temu, a
wzmianka w prasie w styczniu 2012 [8]. Jest to więc nowe rozwiązanie dostępne od niedawna.
Drugie rozwiązanie, również dostępne od niedawna, oferuje firma CBM (Conveyor Belt
Monitoring) od połowy lat 80-tych ubiegłego wieku specjalizująca się w skanowaniu
magnetycznym taśm z linkami stalowymi. Oferowane przez tą firmę rozwiązanie wzbogacone jest
o generowanie przestrzennego profilu okładki przy użyciu skanera laserowego (Rys.5).

Rys. 5. Topograficzny profil powierzchni okładki taśmy przenośnikowej z systemu wizyjnego firmy CBM.
Figure 5. Topographical profile of the conveyor belt cover form CBM vision system.
http://www.cbmi.com.au/products/vision-profile-monitoring.html

Firma CBM na swojej stronie internetowej i w broszurze [5] wyraźnie zaznacza, że interpretacji
obrazów mają dokonywać specjaliści firmy CBM, co może znacznie podnieść koszty
świadczonych przez nią usług.
3. PRACE BADAWCZE ZSM PWR
Metoda optycznej oceny stanu powierzchni taśmy i obrzeży opracowana w Zakładzie Systemów
Maszynowych z Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej oparta została na bazie
automatycznej analizy obrazu uzyskanego z kamery liniowej wyposażonej w oprogramowanie IMAQ
Vision pracującej w środowisku LabView. System został zaprojektowany tak aby dokonywał w pełni
automatycznej inspekcji stanu powierzchni taśmy bez jakiegokolwiek nadzoru lub ingerencji „oka
ludzkiego” w wyniki pomiaru.
Metoda optyczna została przetestowana w warunkach laboratoryjnych na specjalnie do tego celu
zbudowanym przenośniku testowym z taśmą przenośnikową o szerokości 400 mm (Rys.6).
Choć rozmiary przenośnika testowego nie odpowiadają rozmiarom rzeczywistych przenośników
(długość stanowiska 8 m z 16 metrową pętlą taśmy szerokości 40 cm) to jednak udało się na nim
odtworzyć niektóre istotne warunki rzeczywiste takie jak:
- pomiar w ruchu z prędkością do 7 m/s.,
- zabudowa w pętli dwóch odcinków taśm (zużytej taśmy z rzeczywistymi uszkodzeniami
powstałymi w kopalni oraz nowej bez uszkodzeń).
Testowanie skuteczności rejestracji uszkodzeń polegało na wielokrotnej analizie uszkodzeń taśmy
w tej samej pętli z różnymi prędkościami i weryfikowaniu częstości identyfikacji tych samych
uszkodzeń. Testom poddano zarówno algorytmy programu jak i różne rodzaje oświetlenia
powierzchni taśmy.
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Rys. 6. Stanowisko testowe do bezinwazyjnej diagnostyki taśm przenośnikowych.
Figure 6. Test stand for non-invasive diagnostics of conveyor belts.

W pierwszej części badań skoncentrowano się na doborze odpowiedniego oświetlenia
gwarantującego poprawne wykrywanie uszkodzeń. Najlepsze wyniki uzyskano przy oświetlaczu
dwustronnym prostym LED (Rys.7).

Rys. 7. Oświetlacz dwustronny prosty LED.
Figure 7. Simple two-sided LED illuminator.

W drugiej części badań testowano układ pomiarowy, algorytmy oprogramowania wizyjnego oraz
jego skuteczność w wykrywaniu uszkodzeń na powierzchni taśmy (Rys. 8). Łącznie
sklasyfikowano 15 uszkodzeń różnej wielkości, 3 markery wykonane na złączach oraz 2 przetarcia
powierzchni taśmy o dużym kontraście.
Podczas identyfikacji uszkodzeń oprogramowanie, co 10 mm długości taśmy dokonuje pomiaru jej
szerokości w celu identyfikacji uszkodzeń obrzeży oraz rozcięć wzdłużnych. Diagnosta ma
również możliwość określenia progów alarmowych oraz limitów minimalnych uszkodzeń, które
program ignoruje już w trakcie bezpośredniego pomiaru, co zmniejsza znacznie ilość
zapisywanych w pamięci komputera danych.
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Rys. 8. Widok układu pomiarowego bezpośrednio na stanowisku badawczym (zgłoszenie patentowe
nr 393272 z dnia 14.12.2010).
Figure 8. View of the measuring system directly on the test stand (patent application No. 393 272, 14.12.10).

Rys. 9. Okno programu z widocznym uszkodzeniem i przetarciem powierzchni taśmy.
Figure 9. The program window with the visible damage and wiping out of belt surface.

Oprogramowanie wyposażone jest w zaawansowane funkcje analizy i filtracji obrazu binarnego,
pozwalające zidentyfikować tylko uszkodzenia powierzchni taśmy. Na rysunku 9 pokazano jak
system wykrywa rozcięcie o długości ok. 30 mm jednoczenie nie wykrywając przetarcia, które ze
względu na duży kontrast nie jest mylnie interpretowane przez system jako uszkodzenie.
Na rysunku 10 przedstawiono okno „Monitor” programu oraz tabele z wykrytymi uszkodzeniami.
Widoczne po lewej stronie okno przedstawia aktualny widok badanego odcinka taśmy.
W środkowej części ekranu znajduje się tabela zbiorcza, która przedstawia zestawienie wszystkich
wykrytych uszkodzeń z ich podstawowymi parametrami (współrzędne x,y, powierzchnia
uszkodzenia, jego długość, i szerokość). System w trakcie pomiaru wykrył 16 uszkodzeń, z czego
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4 uszkodzenia przekroczyły założone wcześniej progi alarmowe (przekroczona długość
uszkodzenia równa 50 mm). System zignorował uszkodzenia o wymiarach mniejszych niż
założony próg minimalny (przekątna obrysu min 15 mm). Zarejestrowano „fałszywe” uszkodzenie
przy uszkodzeniu nr 10. System wykrył marker nr 03 i sklasyfikował go jako uszkodzenie. Tego
typu „błędy” można szybko wyeliminować, poprzez zapamiętanie wszystkich markerów i
„nauczenie” systemu rozpoznawania ich kształtu.

Rys. 10. Widok głównego okna „Monitor” w trakcie pomiarów diagnostycznych.
Figure 10. View of the main window "Monitor" in the course of diagnostic measurements.

W trakcie pomiaru można obserwować histogram częstości uszkodzeń (Rys. 11) aktualnie badanej
pętli taśmy i porównywać go z histogramem uprzednio badanej pętli. Daje to możliwość nie tylko
bezpośredniej oceny ilości uszkodzeń na całym odcinku badanej taśmy (pętli), ale pokazuje
również dokładność systemu w rozpoznawaniu uszkodzeń. Szerokie słupki pokazują bieżący
histogram częstości uszkodzeń wąskie, żółte linie pionowe obrazują histogram zarejestrowanych
uszkodzeń podczas poprzedniej pętli. Jak pokazano na rysunku system wykrył tylko uszkodzenia
występujące na części taśmy używanej, druga połowa pętli, czyli taśma nowa jest wolna od
jakichkolwiek defektów.
Prowadzone testy pozwoliły na uzyskanie 90% skuteczności w wykrywaniu uszkodzeń.
Wyeliminowano przypadkowe błędy oraz dopasowano optymalny rodzaj i kształt oświetlacza.
System zapewnia wykrywanie uszkodzeń już od 1mm długości, przy czym diagnosta ma szeroką
możliwość ustawiania szczegółowych parametrów pracy sytemu począwszy od analizy i filtracji
zdjęć binarnych po końcowe ustawienia limitów sygnałowych i progów alarmowych. Diagnosta
ma możliwość analizy porównawczej zgromadzonych na przestrzeni czasu wyników i tym samym
oceny stopnia degradacji taśmy. System jest w pełni automatyczny i nie wymaga nadzoru i
ingerencji wykwalifikowanych diagnostów. Użytkownik dokonuje jedynie końcowej oceny
wyników zawartych w raporcie generowanym przez system.
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Rys. 11. Histogramy częstości występowania uszkodzeń w badanej taśmie.
Figure 11. The frequency histograms of failures in the tested belt.

4. PODSUMOWANIE
Opis postępu prac nad stworzeniem krajowego systemu wizyjnego można znaleźć w publikacjach
dokumentujących kolejne etapy jego rozwoju [2-4], a korzyści i szacunki oszczędności z jego
wdrożenia opisano w czasopiśmie Cuprum [7].
Porównanie rozwiązań światowych i krajowych pokazuje, że możliwości detekcji uszkodzeń
powierzchni taśmy, jej obrzeży oraz złączy są podobne, a w zakresie automatyzacji procesu oceny
stanu taśm są nawet większe. Niestety pozostajemy w tyle w zakresie współpracy z potencjalnymi
użytkownikami. Bez zainteresowania kopalń i współfinansowania przez nie badań polowych, w
tym stworzeniu prototypów działających w warunkach roboczych i dopasowanych do ich potrzeb
nie da się przejść od technologii sprawdzonej w warunkach laboratoryjnych do rzeczywistych
rozwiązań zaspokajających wymagania użytkowników i mających szanse na pełną
komercjalizację. Potrzebę szerszego wdrożenia systemów wizyjnych dostrzegli użytkownicy taśm
na zachodzie, gdyż przynosi to znaczne korzyści. Można ich upatrywać w uniknięciu strat
spowodowanych postojami awaryjnymi, zerwaniami złączy i przecięciami taśm. Na straty te
składa się nie tylko utrata przychodu z uwagi na wstrzymanie zyskownej produkcji (co nie jest bez
znaczenia w przypadku kopalń rud miedzi, które nie mają kłopotów ze zbytem surowca), lecz
również koszty usuwania rozsypanego urobku i napraw uszkodzonej taśmy (rozcięcia mogą
uszkodzić taśmę na dużej długości). Identyfikacja uszkodzeń powierzchni taśmy pozwala również
usuwać uszkodzenia na wczesnym etapie ich rozwoju i przez to znacznie wydłużać żywotność
taśm, gdyż szybko naprawione uszkodzenia okładek i obrzeży zapobiegają penetracji rdzenia
taśmy przez agresywne chemicznie wody kopalniane i przedwczesnej degradacji rdzenia.
Identyfikacja wszelkiego rodzaju naderwań okładek i obrzeży oraz odklejeń napraw i pasków
zamykających złącza zapobiega rozwinięciu się początkowo drobnych uszkodzeń w poważne
defekty mogące zakończyć się postojem awaryjnym. Dobrze stałoby się gdyby również krajowi
użytkownicy taśm dostrzegli te korzyści i włączyli się do opracowania krajowych rozwiązań na
bazie opracowanej już technologii.
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OPTICAL DEVICE FOR VISUAL EVALUATION OF CONDITION OF CONVEYOR BELTS
SURFACES
The laboratory prototype of the device for automatic, visual identification of damages of conveyor
belt covers and edges. Designed and built test unit has been mounted over the test conveyor which
allows on examination of belt surfaces in motion at speeds up to 7 m/s. Conducted tests and studies
has been described. Estimated benefits of its implementation by conveyor belt users is presented.
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