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STRESZCZENIE: W pracy opisano prototyp urządzenia do automatycznej, wizualnej identyfikacji
uszkodzeń okładek taśmy przenośnikowej i jej obrzeży opracowany w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Urządzenie może być łatwo dostosowane do pracy pod ziemią do wykrywania nie tylko uszkodzeń taśm, ale również monitorowania stanu złączy i zapobiegania rozcięciom wzdłużnym. Urządzenie jest obudowane i korzysta z własnego oświetlenia, co pozwala wykonać pomiary zarówno na powierzchni jak i pod ziemią. Podobne rozwiązanie opracowano wcześniej w USA dla kopalń węgla kamiennego z Consol Energy, w których dochodziło do częstych
postojów spowodowanych rozchodzeniem się złączy. Straty z tego tytułu oszacowano na $1000
USD/minutę postoju. W Polsce w kopalniach węgla straty byłyby niższe z powodu buforowania
produkcji węglem na składach. W kopalniach rudy miedzi byłyby wysokie, gdyż ceny miedzi i popyt na nią są duże. Opracowane urządzenie wizyjne można wykorzystać do zapobiegania przecięciom wzdłużnym pętli taśmy. Identyfikacja przecięć jest szczególnie istotna przy wykorzystaniu
przenośników do transportu ludzi. Bez odpowiednich urządzeń monitorujących stan taśmy, transport ludzi przenośnikami zwiększa ryzyko wypadku.
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1. WPROWADZENIE
1.1. Potrzeba wdrożenia diagnostyki taśm
Konieczność szerszego wykorzystania urządzeń diagnostycznych do oceny stanu taśm przenośnikowych była wskazywana w wielu pracach [3, 6]. Wynika to zarówno z dużej skali wykorzystania
przenośników taśmowych do transportu surowców w Polsce [12, 13] w górnictwie, energetyce i portach, rosnącej koncentracji wydobycia surowców w kopalniach i rosnących płac, jak i konieczności
wyeliminowania subiektywności ocen stanu taśm. Na świecie jest zaledwie kilka firm świadczących usługi oceny stanu taśm i złączy przy użyciu rządzeń NDT, jednak wszystkie znajdują się na
innych kontynentach [4]. Niewielki stopień rozpowszechnienia tych urządzeń w stosunku do skali
wykorzystania taśm przenośnikowych wynika z polityki tych firm. Koncentrują one swoją aktywność nie na produkcji i sprzedaży urządzeń, lecz na świadczeniu usług przy użyciu opatentowanych rozwiązań. W konsekwencji urządzenia te cechuje wysoka cena oraz niski stopień automatyzacji ocen i brak wspomagania podejmowania decyzji. Firmy te preferują bowiem by oceny dokonywał ich ekspert, nawet zdalnie, na podstawie pomiarów realizowanych poprzez Internet.

Analiza rynku usług oceny stanu taśm przekonała autorów do rozpoczęcia prac nad budową
własnego systemu [5]. W ich efekcie powstały rozwiązania [3, 8], które omówiono w tej pracy.
Dotyczyły one zarówno modyfikacji systemu EyeQ, jedynego zagranicznego urządzenia tego typu
pracującego w kraju, jak i zbudowania od podstaw własnego systemu wizyjnego opracowanego w
ramach uzyskanych grantów badawczych:

własnego „Kompleksowa metoda oceny zużycia taśm przenośnikowych i jej wykorzystanie
do opracowania racjonalnej strategii wymian” nr N N504 348036, oraz

rozwojowego pt. „Przenośnik taśmowy o zwiększonej efektywności ekonomicznej i energetycznej zbudowany i eksploatowany wg zasad zrównoważonego rozwoju” nr N R09 0019 06).
Modyfikacje systemu EyeQ dotyczyły zwiększenia rozdzielczości oraz automatyzacji detekcji
uszkodzeń, która do tej pory odbywała się ręcznie i była praco- i czasochłonna oraz obarczona
pewnymi błędami oceny [8]. W efekcie prac rozpoznawczych prowadzonych w ramach grantów
badawczych kopalnia zdecydowała się zdecydowała się na profesjonalna modyfikację tego urządzenia przez konsorcjum firm złożone z Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskie oraz firmy
CIT Engineering Polska, która jest częścią międzynarodowej grupy ES-International & CIT Engineering z Wrocławia.
Opracowany system wizyjny [4] został zainstalowany na testowym przenośniku umożliwiającym pomiary uszkodzeń na taśmie o szerokości 40 cm poruszającej się z prędkością do 7 m/s.
Uzyskane rezultaty zarówno w zakresie modyfikacji systemu magnetycznego jak i utworzenia systemu wizyjnego były na tyle obiecujące, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zdecydowało się sfinansować dalsze prace nad stworzeniem prototypu inteligentnego systemu do automatycznego badania i ciągłej diagnozy stanu taśm przenośnikowych poprzez przyznanie trzyletniego granatu badawczego [7].
1.2. Potrzeba wdrożenia diagnostyki połączeń taśm przenośnikowych
Osobnym zagadnieniem jest diagnostyka połączeń taśm przenośnikowych. Połączenia wulkanizowane w kopalniach odkrywkowych nie sprawiają większych kłopotów dlatego do ich zerwania dochodzi niezmiernie rzadko. Dlatego w omawianym projekcie badawczym NCBiR w module prewencyjnym skupiono uwagę na zabezpieczeniu taśm przed rozcięciami wzdłużnym, na które
szczególnie narażone są taśmy z linkami stalowymi (typu St) powszechnie używane w kopalniach
węgla brunatnego. W górnictwie podziemnym najczęściej stosuje się złącza mechaniczne o dużo
niższej wytrzymałości na zerwanie dlatego ich diagnostyka zapobiegająca przerwaniu ciągłości pętli taśm w trakcie wykonywania przez przenośniki zadań transportowych nabiera dużo większej
wagi. Opracowywany moduł wizyjny rejestrujący stan okładek taśmy i jej obrzeży można dostosować do analizy stanu złączy. Wymaga to jednak opracowania dodatkowych algorytmów analizy
obrazu, których nie przewidziano w grancie badawczym, którego odbiorcą są kopalnie odkrywkowe. W przypadku zainteresowania kopalń podziemnych wdrożeniem wyników grantu u siebie
można względnie tanio dostosować opracowywane urządzenie do potrzeb i warunków kopalń podziemnych. Zainteresowani odbiorcy nie musieliby bowiem finansować całości prac rozwojowych,
gdyż te już zostały poniesione lub są finansowane z budżetu NCBiR. Prototyp urządzenia wizyjnego w skali laboratoryjnej jest już gotowy, a środki budżetowe umożliwią stworzenie prototypu
w skali rzeczywistej i przetestowanie go w warunkach ruchowych. Zainteresowani użytkownicy
taśm w kopalniach podziemnych mogliby jedynie sfinansować kolejny moduł (szósty) służący do
diagnostyki połączeń i wzbogacający tworzone rozwiązanie o nową, potrzebną kopalniom podziemnym funkcjonalność. Względy bezpieczeństwa ciągłości pracy systemów przenośników w kopalniach podziemnych nabierają znaczenia na przenośnikach odstawy głównej, zwłaszcza tam,
gdzie transportowe upadowe zastępują szyby transportowe i wszędzie tam, gdzie przenośniki wykorzystuje się do transportu ludzi. Użytkownicy w kopalniach podziemnych mogliby w pełni skorzystać z funkcjonalności pięciu modułów, których opracowanie finansowane byłoby z budżetu.

Kopalnie podziemne poniosłyby więc jedynie nieznaczną część całości kosztów wdrożeniowych
związaną z opracowaniem jednego modułu i prac dostosowawczych urządzenie do wymagań i warunków kopalń podziemnych. Jak pokazują doświadczenia światowe to kopalnie podziemne były
inicjatorem opracowania takich rozwiązań, gdyż w warunkach dołowych inspekcja wizualna jest
szczególnie zawodna, a połączenia znacznie mniej wytrzymałe. Bezpieczeństwo ludzi przy ich
transporcie przenośnikami też ma znacznie większą wagę, gdyż w kopalniach odkrywkowych nie
korzysta się z tej formy transportu pracowników. Koszty usuwania awarii w kopalniach podziemnych i czasy przestoju z tym związane (straty produkcyjne) też są znacznie wyższe z uwagi na
szczupłość miejsca w podziemnych wyrobiskach i utrudniony dostęp.
2. GRANT BADAWCZY Z NCBIR
Celem projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest opracowanie automatycznego systemu diagnozującego stan taśm przenośnikowych i wspomagającego
racjonalną gospodarkę nimi. Na bazie wcześniej stworzonego urządzenia diagnostycznego o nazwie ABCDE (ang. Automatic Belt Condition Diagnostic Eguipment) opracowanych zostanie 5
modułów. Będą one interpretować w sposób automatyczny (cykliczny lub ciągły) wszelkie dostępne dane o stanie taśm przenośnikowych w celu wskazania zakresu i terminów działań naprawczych, zapobiegania katastroficznym uszkodzeniom taśm oraz wyboru optymalnych momentów
ich wymiany. Dane o stanie taśm będą pochodzić ze specjalizowanych systemów informatycznych
wspomagających prowadzenie gospodarki taśmami oraz z wielowarstwowych obrazów stanu taśmy (map uszkodzeń) i jej rdzenia z opracowywanego wcześniej urządzenia do wizyjnej rejestracji
obrazu okładek taśmy oraz modyfikowanego, komercyjnego urządzeniami do analizy zmian pola
magnetycznego rdzenia taśm typu St (np. Belt Guard z Australii, Cord Guard z USA, czy CAT
MDR z Kanady lub EyeQ z Anglii). W projekcie wykorzystane zostaną wyniki realizowanych prac
badawczych i rozwojowych oraz planowanych badań podstawowych dotyczących modelowania
procesu zużywania się taśm przy wykorzystaniu ewolucyjnych algorytmów genetycznych. Osiągnięty stan zaawansowania prac nie pozwala jeszcze na rozpoczęcie prac wdrożeniowych przez
potencjalnych użytkowników. Konieczne jest umożliwienie prowadzenia badań w skali rzeczywistej, opracowanie nowych modułów (C-E) i intensywne przetestowanie systemu w warunkach ruchowych wraz kalibracją i doborem parametrów systemu (m.in. poziomów decyzyjnych w indeksie
zużycia taśmy) w celu optymalizacji efektów ekonomicznych.
2.1. Moduł wizyjny - A
Pierwszy moduł będzie rozwinięciem wykonanego przez autorów własnego systemu wizyjnego
opracowanego w ramach wcześniej prowadzonych grantów. Do tej pory zbudowano laboratoryjny
przenośnik do badania stanu taśm przenośnikowych w ruchu wraz z urządzeniem wizyjnym pozwalającym na rejestrację cyfrowego obrazu uszkodzeń okładek taśm o szerokości do 400 mm
wraz algorytmami do identyfikacji uszkodzeń i ich analizy. Obecnie planuje się dostosowanie systemu do skali realnych urządzeń transportowych (o szer. taśmy do 2250-2400 mm) oraz stworzenie
oprogramowania integrującego zebrane dane o uszkodzeniach taśm z informacjami z innych źródeł
w tym projektowanych czujników mechatronicznych zapobiegających uszkodzeniom katastroficznym (np. przecięciom taśmy i zerwaniu obrzeży).
2.2. Moduł magnetyczny - B
Drugi moduł będzie wykorzystywał sygnały diagnostyczne z listwy pomiarowej urządzenia do
diagnostyki magnetycznej rdzenia taśm typu St. Na rynku dostępnych jest kilka urządzeń o wysokiej rozdzielczości (m.in. BeltGuard, CordGuard, C.A.T. MDR), a wstępnie jeden z dostawców

jest skłonny umożliwić dostęp do sygnałów źródłowych i współpracować przy dalszym ich przetwarzaniu, w tym integracji z systemem wizyjnym. Przeprowadzana właśnie modernizacja urządzenia diagnostycznego systemu EyeQ 6-krotnie zwiększa rozdzielczość (wzrost liczby torów pomiarowych z 4 do 24) i istotnie poprawia możliwości identyfikacji uszkodzeń na przekroju taśmy,
choć bazuje na starszym rozwiązaniu [8]. Najnowsze rozwiązania oferują wprawdzie 200 czujników na szerokości taśmy, co zapewnia identyfikację uszkodzeń pojedynczych linek i umożliwiają
możliwość prezentacji uszkodzeń w postaci obrazów 2D (co ułatwia wizualną lokalizację uszkodzeń) jednak są zamkniętymi systemami wymagającymi prowadzenia interpretacji uszkodzeń przez
wykwalifikowanego operatora. Uniemożliwia to automatyzację procesu oceny i jej pełnego wykorzystania do wspomagania prowadzenia gospodarki taśmami. Dlatego w rozpoczętym projekcie
planowane jest wykorzystanie listwy pomiarowej o wysokiej rozdzielczości, lecz jedynie jako źródło diagnostycznych sygnałów pomiarowych informujących o zmianie pola magnetycznego linek
na skutek ich uszkodzeń. Do automatycznej i inteligentnej interpretacji (planowane jest zastosowanie adaptacyjnych algorytmów uczących się i sztucznej inteligencji) zostaną wykorzystane własne
algorytmy do przetwarzania sygnałów. Ten obszar tematyczny jest mocną stroną wykonawców
grantu z uwagi na doświadczenia w automatycznej akwizycji i interpretacji drganiowych sygnałów
diagnostycznych maszyn górniczych, w tym przekładni i napędów przenośników [17-20].
2.3. Moduł prewencyjny - C
Trzeci moduł będzie wykorzystywał obrazy z modułu wizyjnego i informacje z czujników mechatronicznych w celu zapobiegania katastroficznym uszkodzeniom taśmy prowadzącym do postoju
awaryjnego. Na skutek wzdłużnego rozcięcia taśmy zazwyczaj dochodzi do zmiany jej szerokości.
Może się ona zmniejszyć, gdy rozcięte części nałożą się jedna na drugą lub powiększyć, gdy obie
części się rozchylą np. pod naciskiem urobku. Informacje o zmianie szerokości taśmy, w połączeniu z informacjami z pomiarów systemem wizyjnym i sygnałami z czujników mechatronicznych,
wspólnie przetwarzane w systemie ABCDE pozwolą na wysłanie różnych kodów alarmowych (np.
w postaci SMSa). W sytuacjach krytycznych mogą one posłużyć do prewencyjnego zatrzymanie
przenośnika nim dojdzie do rozwinięcia przecięcia na znacznej długości taśmy (czasami rozcięciu
ulega cała pętla taśmy). Uszkodzenia takie bywają kosztowne z uwagi na pojawienie się znacznych
strat wynikających ze zniszczenia drogiej taśmy (1200–1400 zł na metr taśmy użytkowanej w kopalniach odkrywkowych), kosztów usunięcia rozsypanego urobku oraz strat spowodowanych wstrzymaniem transportu i produkcji.
2.4. Moduł prognozujący - D
Czwarty moduł będzie wykorzystywał zapisy stanu uszkodzeń z różnych okresów do predykcji ich
rozwoju w przyszłości. Do tego celu wykorzystane zostaną wyniki planowanych prac badawczych
podstawowych, których celem jest zaadaptowanie ewolucyjnego algorytm genetycznego traktującego stany uszkodzeń taśmy jako kolejne stadia rozwoju populacji żywych organizmów. Tempo
rozwoju populacji będzie identyfikowane i dostosowane do rejestrowanych gradientów zmian stanu uszkodzeń w procesie kalibracji w warunkach ruchowych. Prognozy będą też oparte na innych
tradycyjnych i innowacyjnych metodach specjalnie opracowanych i zaadoptowanych na potrzeby
projektu.
2.5. Moduł określający wskaźnik bezpieczeństwa - E
Piąty moduł będzie służył do obliczania wskaźnika bezpieczeństwa, pokazującego, w jakim stopniu taśm osłabiona przecięciami i uszkodzeniami linek jest w stanie przenieść naprężenia występujące na trasie przenośnika w ruchu ustalonym i nieustalonym. Specjalny program obliczeniowy będzie wykorzystywał zarówno możliwości programu QNK-TT opracowanego w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej we współpracy z AGH [14] do wyznaczenia indywidualnych roz-

kładów naprężeń dla danego przenośnika, jak i wyniki badań wytrzymałości osłabionych przecięciami taśm i symulacji tych osłabień metodą elementów skończonych MES.
Pełniejszy opis założeń i celów tego projektu badawczego można znaleźć w pracy [7] opublikowanej w Transporcie Przemysłowym i Maszynach Roboczych.
3. PRZYKŁADY ZAGRANICZNYCH ROZWIĄZAŃ
Zagraniczne rozwiązania z USA i Australii opisane poniżej przedstawiono na podstawie pracy [4].
Od tego czasu w Internecie pojawiło się informacje o nowym rozwiązaniu w Ameryce Południowej. Firma Aplik z Chile oferuje wizualne urządzenie do diagnostyki taśm, jednak jego funkcjonalność odpowiada bardziej modułowi prewencyjnemu (por.2.3) niż pozostałym opisanym tu rozwiązaniom. Warto jednak przyjrzeć się systemowi chilijskiemu, gdyż rozwiązań wizyjnych badających stan taśm jest na świecie bardzo mało.
3.1. Belt Inspection System 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 [2]. 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. 1000 $/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 [za 4]
Figure 1. Image of the damaged mechanical and vulcanised splice [after 4]

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 [za 4]
Figure 2. Image of the damaged mechanical and vulcanised splice [after 4]
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 [za 4]
Figure 3. Operator working with Belt Inspection System mounted over the conveyor belt [after 4]
http://www.rec.ri.cmu.edu/projects/belt_inspection/photos/png.htm

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 24 h 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.
3.2. 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 [16, za 4]
Figure 4. Operator looking at the belt loop and the chosen mechanical splice [16, after 4]

Informacje o tym systemie i firmie pojawiły się w Internecie dopiero kilka miesięcy temu,
a wzmianka w prasie w styczniu 2012 [16]. 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 CBM [9 za 4]
Figure 5. Topographical profile of the conveyor belt cover form CBM
vision system [9 after 4]
http://www.cbmi.com.au/products/vision-profile-monitoring.html

Firma CBM na swojej stronie internetowej i w broszurze [9] wyraźnie zaznacza, że interpretacji
obrazów mają dokonywać specjaliści firmy CBM, co może znacznie podnieść koszty świadczonych
przez nią usług.
3.3. Rozwiązania z Ameryki Południowej
System opracowany i opatentowany1 przez firmę Aplik z Chile (rys. 6) monitoruje stan okładek
(nośnej i bieżnej) oraz obrzeży przy użyciu reflektorów i kamer (rys. 7) oraz dodatkowych sensorów i uzupełniony jest układem komunikacyjnym i kontrolnym.
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Rys. 6. Ogólny schemat systemu monitorującego stan taśm przenośnikowych firmy Aplik [1]
Figure 6. General scheme of the conveyor belt condition monitoring system worked out by Aplik firm [1]

Rys. 7. Monitorowanie okładki nośnej na bębnie zwrotnym w sztucznym świetle
Figure 7. Monitoring of carrying cover on the turning drum turning in artificial light
(http://www.aplik.cl/en/productos/vision-de-correas/)

1

Method to quantitatively evaluate the wear of a conveyor belt and detect holes and cracks on its surface. Application
Number: CL 1254-2009, INAPI, Chile.

System prognozujący uszkodzenia taśm rejestruje następujące parametry:
wielkość i położenie uszkodzeń taśmy,
poziom uszkodzeń,
długość i szerokość taśmy,
poprzeczne przesunięcie,
zagrożenie przecięciem.
Dzięki przetwarzaniu obrazów powierzchni okładek i obrzeży w czasie rzeczywistym pozwala
zaledwie z opóźnieniem kilkusekundowym (3–4 sek.) wysyłać alerty o tworzeniu się pęknięć i rozcięć wzdłużnych taśmy. Pozwala również na oglądanie zauważonych uszkodzeń i ich powiększanie na monitorze w punkcie kontrolnym przez operatora. Dzięki komunikacji z wykorzystaniem
karty Ethernet lokalizacja punktu kontrolnego może być dowolna.
Dzięki wdrożeniu systemu Conveyor Belt Vision użytkownicy taśm uzyskują:

Wzrost wydajności taśm dzięki temu, że obsługi naprawcze będą wykonywane we właściwym
momencie.

Zwiększenie wskaźnika gotowości taśm i przenośników, gdyż prewencyjny sposób działania
uzyskany jest dzięki wiarygodnym narzędziom działającym w czasie rzeczywistym i wyprzedzającym informacjom o zbliżających się awariach.

Obniżenie kosztów napraw i obsług taśm poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji w zakresie obsług naprawczych i wymian taśm musi zapewnić obniżenie kosztów siły roboczej
i zużycie części zamiennych.
Innowacyjna spółka Aplik została utworzona w 2001 roku przez specjalistów w dziedzinie
elektroniki, informatyki, mechaniki i metalurgii. Strategicznym obszarem działania stały się usługi
świadczone dla górnictwa a ambicją firmy stało się wspomaganie Chile w staniu się wiodącym
eksporterem w Ameryce Łacińskiej i na arenie światowej bazując na własnych rozwiązaniach.
Firma zdobyła doświadczenie uczestnicząc w klasterze firmy BHP Billiton, co pozwoliło jej stać
się liderem innowacji w górnictwie, metalurgii i medycynie w zakresie robotyki, automatycznej
kontroli, komputerowej analizie obrazu, przetwarzaniu danych (data mininig) i zastosowaniu laserów. System Conveyor Belt Vision jest jednym z kilkunastu oferowanych rozwiązań.
Szkoda, że propozycje wspólnego utworzenia firmy spin off środowisk naukowych z krajowymi firmami górniczo-energetycznymi jak dotąd nie spotkały się z pozytywnym odzewem. Firmy
wolą importować cudze rozwiązania z odległych kontynentów zamiast wspierać krajowe rozwiązania inwestując w prace badawczo-rozwojowe.






3. POTRZEBA WSPIERANIA KRAJOWYCH ROZWIĄZAŃ
Pomimo pozytywnych doniesień o zwiększeniu nakładów na sferę B+R przez KGHM o 25 mln zł
rocznie z dotychczasowego poziomu trzydziestu kilku2 „w Polsce poziom nakładów na badania
i rozwój względem PKB wynosi 0,74%, przy czym wydatki przedsiębiorców na ten cel to zaledwie 0,2%, co plasuje nasz kraj na końcu światowych rankingów (rys. 8). Jest to w dużej mierze
skutek braku powszechnej zachęty podatkowej związanej z działalnością B+R. Polski system
wsparcia opiera się przede wszystkim na możliwości pozyskania grantów, finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz w coraz szerszym zakresie ze środków krajowych. Istnieje również
system odliczenia podatkowego dla przedsiębiorców posiadających status centrum badawczorozwojowego, który jednak nie cieszy się dużym zainteresowaniem, bo w rzeczywistości nie przynosi przedsiębiorcom wymiernych korzyści. Dodatkowo od podstawy opodatkowania można odli-

2

http://inwestycje.pl/wiadomosci_gieldowe/KGHM-zwiekszy-wydatki-na-badania-i-rozwoj-o-25-mln-zl;186904;0.html

czyć 50% kosztów nabycia nowej technologii, co wprawdzie stanowi wsparcie dla jej transferów,
ale nie stymuluje bezpośrednio rozwoju działalności badawczo-rozwojowej w Polsce” [15].

Rys. 8. Nakłady na badania i rozwój jako procent PKB w różnych krajach (źródło Eurostat, za
http://forsal.pl/artykuly/651305,polskie_wydatki_na_badania_i_rozwoj_musza_drastycznie_wzrosnac.html)
Figure 8. Expenditure on R & D as a percentage of GDP in different countries (source Eurostat, after
http://forsal.pl/artykuly/651305,polskie_wydatki_na_badania_i_rozwoj_musza_drastycznie_wzrosnac.html)

Rys. 9. Wydatki na badania i rozwój w Polsce. Porównanie z niektórymi krajami UE (źródło Eurostat,
za M. Urbaniak IFM PAN, Poznań, http://www.ifmpan.poznan.pl/~urbaniak/R&DPolskavsEU06.pdf )
Figure 9. Expenditure on R & D in Poland. A comparison with EU countries (source Eurostat, after
the IFM PAN M. Urbaniak, Poznan http://www.ifmpan.poznan.pl/~urbaniak/R&DPolskavsEU06.pdf )

W obszarze nakładów na badania B + R w zakresie taśm przenośnikowych zauważono to już
w 2008 roku [10]. Tymczasem w Republice Czeskiej łączne wydatki na badania i rozwój wzrosły
o jedną piątą i osiągnęły wartość 70,7 mld CZK (ok. 11.2 mld PLN), co stanowi 1,86% PKB (2.5
raz względnie więcej niż w Polsce). W porównaniu z 2010 r. doszło do wzrostu wydatków na ten
cel o 11,6 mld CZK (20,6%). Jest to największy wzrost wydatków na badania i rozwój w ostatnim
dziesięcioleciu. Udział wydatków na naukę i badania naukowe w PKB stawia Republikę Czeską na
pozycji porównywalnej do pierwotnych 15 krajów członkowskich UE (rys. 8). Wydatki na sferę
B+R są u naszego sąsiada bezwzględnie wyższe niż w czterokrotnie większej Polsce, a wydatki na
głowę obywatela są prawie trzykrotnie wyższe. W stosunku do Szwecji i Francji nakłady w Polsce
są ponad 10-krotnie niższe (rys. 9).
Uzyskany z budżetu państwa poziom finansowania inteligentnego systemu do diagnostyki taśm
(włącznie z grantem NCBiR) powoli zbliża się do poziomu wkładu Departamentu Energetyki
(DOE) rządu USA wyłożonego na początku projektu Belt Inspection System na stworzenie pierwszego prototypu systemu, a przecież poziom już osiągniętych rezultatów wykracza poza ramy amerykańskiego urządzenia. Prace prowadzi się bowiem nie tylko nad system wizyjnym (rys. 10), lecz
i magnetycznym [8] integrując oba systemy w jednym systemie wyposażonym również w moduł
prewencyjny, prognostyczny i wyznaczający wskaźnik bezpieczeństwa na bazie parametrów przenośnika i taśmy oraz skali uszkodzeń. Zakres prac jest więc istotnie rozbudowany, a środki budżetowe jak dotąd o 1/3 mniejsze. Zdobycie dodatkowego finansowania z przemysłu zwłaszcza w zakresie adaptacji urządzenia do potrzeb użytkowników prowadzących różne polityki wymian taśm
w tym na testy polowe na miejscu w warunkach ruchowych jest więc bardzo potrzebne.

Rys. 10. Moduł wizyjny inteligentnego systemu do automatycznego badania
i ciągłej diagnozy stanu taśm przenośnikowych systemu ABCDE
Figure 10. A machine vision module of the intelligent system for automatem
and continuous diagnosis of the conveyor belt condition ABCDE

Szczególnie istotne wydaje się adaptacja opisanych tu krajowych rozwiązań do potrzeb kopalń
podziemnych w zakresie monitorowania stanu połączeń i zapobieganiu rozcięciom wzdłużnym

taśm (por. rozdz. 1.3). Jak pokazują opisane powyżej rozwiązania zagraniczne właśnie istotne straty w tym obszarze stworzyły potrzebę powstania tych systemów. Analizy finansowe pokazały, że
w przypadku diagnostyki taśm możliwe jest obniżenie łącznych kosztów utrzymania taśm z uwzględnieniem strat produkcyjnych z powodu ich uszkodzeń przy rosnących nakładach na zautomatyzowaną diagnostykę i monitorowanie stanu taśm [11]. Bez inicjatywy kopalń, spółek, czy powołanych do tego celów konsorcjów, czy specjalnie utworzonych do tego celu spółek spin off przejście krajowych rozwiązań z fazy urządzeń laboratoryjnych do działającego w warunkach ruchowych prototypu nie będzie możliwe. Szkoła Eksploatacji Podziemnej gromadzi potencjalnych odbiorców i zarazem potencjalnych współtwórców tej technologii, bo jak pokazują rozwiązana zagraniczne (np. Belt Inspection System) wspólne konsorcja górniczo-naukowe, czy wspólne tworzone firmy spin off najlepiej zaspokajają potrzeby odbiorców chroniąc w równym stopniu interesy
obu stron przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, które przy innym rozwiązaniu często są niesymetryczne.
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Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A pt: Inteligentny system
do automatycznego badania i ciągłej diagnozy stanu taśm przenośnikowych”.

The Possibility of Using Machine Vision Systems to Assess Condition
of Conveyor Belts and Their Splices in Underground Mines
The paper describes a prototype device for automatic visual damages identification of conveyor
belt covers and edges developed by the Institute of Mining Engineering at the Wroclaw University
of Technology. The device can be easily adapted for use in underground mines to detect not only
belt failures, but also to monitor the condition of belt splices and prevent longitudinal belt cuts. The
device is enclosed and uses its own lighting what allows to perform measurements on the surface
and underground. Similar solutions have been developed previously in the U.S. for coal mines
from Consol Energy, which have experienced frequent downtimes caused by propagation of belt
splices. Resulting losses was estimated on $1000 USD per minute of downtime. In Polish hard coal
mines losses would be lower because coal production is buffered by big storages. In copper ore
mines losses would be greater, as copper prices and demand are very high. Developed machine vision device can be used to prevent longitudinal belt loop cuts. Their identification is especially important with the use of conveyors to transport people. Without appropriate belt condition monitoring equipment transport of people increases the risk of an accident.

