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Streszczenie
Opisano finalną wersję inteligentnego systemu diagnostyki taśm przenośnikowych. System
zbudowany jest z pięciu podstawowych modułów wspomagających zarządzanie taśmami
przenośnikowymi: wizyjnego, magnetycznego, prognozującego, rozcięć wzdłużnych
i bezpieczeństwa. Struktura modułowa pozwala na opcjonalną pracę kompletnego systemu realizującego wszystkie założone cele lub jako zestaw wybranych przez odbiorcę segmentów.
Zastosowane w systemie rozwiązania pozwalają na całkowicie automatyczną ocenę stanu
powierzchni, rdzenia oraz grubości taśm przenośnikowych. Współpraca z innymi aplikacjami
inżynierskimi i bazami danych pozwala na wszechstronne przetwarzanie wyników
monitoringu stanu taśmy w powiązaniu z danymi eksploatacyjnymi pod kątem diagnozowania
aktualnego stanu taśmy, przewidywanego dalszego tempa jej zużycia i zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowania przenośnika. Kompleksowa diagnostyka taśmy redukuje liczbę
niespodziewanych awarii (i związanych z nimi przestojów przenośnika), ułatwia planowanie
prac obsługowych i przyczynia się do usprawnienia gospodarki kosztownymi taśmami
przenośnikowymi (planowe naprawy, zakupy nowych taśm, opcjonalna regeneracja lub
dalsza eksploatacja częściowo zużytych odcinków taśm na mniej obciążonych
przenośnikach).
Słowa kluczowe: taśma przenośnikowa, nieniszczące metody badawcze (NDT), diagnoza
stanu, uszkodzenia taśm, automatyczna detekcja metodą magnetyczną

AN INTELLIGENT DIAGNOSTICS SYSTEM OF CONVEYOR BELTS
– CAPABILITIES OF THE APPLICATION OF THE SYSTEM AND
ITS MODULES
Abstract
The final version of the intelligent diagnostics system of conveyor belts is described. The
system consists of five fundamental modules supporting the management of conveyor belts:
vision, magnetic, prognostic, rip detection and safety factor. The modular structure enables
on optional work of the system which performs either all assumed goals or a kit of functions
selected by a customer. Applied solutions allow on fully automatic assessment of the condition of belt covers, carcass and belt thickness. The cooperation with other engineer applica-

tions and databases allows on comprehensive processing of a conveyor belt condition monitoring results with regard to its operational data in order to provide the actual diagnose of a
belt, its expected lifetime and to maintain safe operation of a conveyor. Complex belt diagnostics reduces the number of unexpected breakdowns (and incurred belt conveyor stoppages),
facilitates planning of belt maintenance services and contributes to improvement of management of costly conveyor belts (planned repairs, purchases of new belts, optional regeneration
or further use of partly degraded belts on conveyors working with smaller operational loading).
Key words: conveyor belt, NDT method non-destructive testing, diagnosis, belt damages,
magnetic method automatic detection

Wprowadzenie
Opracowany w Zakładzie Systemów Maszynowych na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej inteligentny system do diagnostyki taśm
jest efektem wieloletnich badań laboratoryjnych, które opisano we wcześniejszych
pracach [1, 2, 3, 4]. Inteligencja systemu objawia się zdolnością do uczenia i adaptacji do nowych warunków w celu poprawy efektywności i skuteczności jego działania. Inteligentny system diagnostyczny musi rozwiązać problem akwizycji danych
pomiarowych, ich przetwarzania i analizy, wykrywania uszkodzeń i ich interpretowania w celu przeprowadzenia ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów (odcinków taśmy czy połączeń). W pracy zaprezentowano działanie opracowanego systemu złożonego ze zintegrowanych modułów A-E. (rys.1).

Rys. 1. Modułowa struktura systemu ABCDE
(Automatic Belt Condition Diagnostic Equipment)

1. 1. Moduł wizyjny
Prace nad budową systemu wizyjnego trwają od wielu lat i były opisywane przez
autorów w wielu publikacjach [5, 6, 7]. Próby stanowiskowe i budowa prototypu
(rys. 2) zakończone sukcesem pozwoliły na skonstruowanie mobilnego systemu
w skali makro.

Rys. 2. System pomiarowy z kamerą liniową do akwizycji obrazów na przenośniku testowym

System oparty jest na kamerze liniowej zdolnej do wykonywania zdjęć wysokiej
jakości, przy prędkości do 10m/s. Zadanie przetwarzania danych sprowadza się do
segmentacji (wykrywanie obszaru taśmy), rotacji obrazu, a następnie wyodrębnienia
obszaru obrazu związanego z uszkodzeniem (wykrycie ROI - Region Of Interest)
[13]. Zbiór danych wyjściowych tworzą wektory [X,Y, Pow] (współrzędne początku
uszkodzenia oraz jego powierzchnia).
Przed pomiarami na przenośniku w kopalni, zmodernizowany system wizyjny testowano na stanowisku badawczym PWr (rys. 3).

Rys. 3. Zdjęcia z testów systemu wizyjnego na stanowisku badawczym oraz w kopalni

Zaprojektowano nowy typ oświetlenia LED, system szybkiego montażu na konstrukcji przenośnika, oraz nowe oprogramowanie (rys. 4).

Rys. 4. Widok okna głównego modułu wizyjnego z przykładowymi uszkodzeniami

2. 2. Moduł magnetyczny
Działanie modułu magnetycznego opiera się na analizie sygnałów otrzymywanych
z głowicy magnetycznej zakupionej w ramach realizowanego projektu NCBiR
(rys. 5). Wysoka rozdzielczość (112 kanałów) oraz długość wynosząca 3,20 m pozawala na szerokie możliwości zastosowania systemu zarówno w górnictwie podziemnym jak i odkrywkowym. W opracowaniu danych diagnostycznych i stworzeniu
modułu pomogła wcześniej przeprowadzana przez autorów modernizacja urządzenia diagnostycznego systemu EyeQ w jednej z kopalń odkrywkowych. Dzięki niej 6krotnie zwiększono pierwotną rozdzielczość systemy EyeQ oraz opracowano od
podstaw nowe oprogramowanie [1, 2], które stanowiło bazę wyjściową do nowego
modułu magnetycznego.

Rys. 5. System zbierania danych modułu magnetycznego oraz wizualizacja wyników 3D

Algorytmy przetwarzania danych z systemu magnetycznego zostały opisane w pracach [11-12]. Przetwarzanie danych obejmowało: segmentację sygnałów w celu
wyodrębnienia cyklu związanego z pętlą taśmy, wykrywanie połączeń odcinków
taśm i wykrywanie związanych z uszkodzeniem impulsowych zmian pola magnetycznego w sygnale.
Wyniki analiz zawarte są w oknie głównym modułu magnetycznego (rys.6), w którym
centralne miejsce zajmuje widok rozwiniętej pętli taśmy z naniesionymi automatycznie odcinkami taśm. Kolory poszczególnych odcinków informują o ilości uszkodzeń
przypadających na 1 mb danego odcinka taśmy (gęstości uszkodzeń) zlokalizowanych w trakcie skanowania pętli taśmy. Zadane przez użytkownika wartości progowe
pozwalają na wyróżnieni pięciu stanów taśmy: nie wykazująca zużycia, zużyta
w stopniu lekkim, zużyta w stopni średnim, wymagająca naprawy/wymiany przy
postoju planowym, wymagająca natychmiastowej wymiany. Wartości te prezentowane są z prawej strony okna, powyżej pętli. Takie zobrazowanie wyników ma na
celu szybką ocenę faktycznego stanu taśmy (poszczególnych odcinków) na przenośniku w celu podjęcia dalszych działań.

Rys. 6. Widok głównego okna modułu magnetycznego z obrazem stopnia zużycia odcinków
w pętli taśmy

Dodatkowo system zawiera szereg informacji o ilości i parametrach automatycznie
wykrytych połączeń. Widok 2D danych surowych (typu RAW) umożliwia diagnoście
subiektywną ocenę jakości połączeń odcinków w pętli. Przetworzone informacje
z modułu wizyjnego i magnetycznego stanowią podstawę dla modułu predykcji.

3. 3. Moduł predykcji
Uszkodzenia rdzenia taśmy zarejestrowane w obu systemach zwiększają ich wagę
i pokazują, te miejscach, w których dochodzi do kontaktu uszkodzonego rdzenia
z otoczeniem. Zarejestrowane przebicia okładek w systemie wizyjnym pokazują
miejsca, w których powietrze i woda mogą penetrować rdzeń. Właśnie w tych miejscach uszkodzone linki mogą podlegać przyspieszonym uszkodzeniom w postaci
rozwijającej się korozji oraz utraty przyczepności do gumy. Badania stanowiskowe
uszkodzeń [8,9] pokazują, że zakres uszkodzeń w rdzeniu jest znacznie większy niż
wizualne ślady uszkodzeń okładek po przebiciu. Oznacza to, że moduł wizyjny może
spełniać jedynie pomocniczą rolę pokazując miejsca rozwoju korozji i spadku przyczepności gumy do linek oraz stan obrzeży taśmy. Moduł predykcji pozwala na
wczytanie stanu uszkodzeń tej samej pętli taśm w różnych okresach. Dzięki temu
możliwe jest śledzenie narastania trajektorii tempa uszkadzania się poszczególnych
odcinków w pętli na tle wyników przeprowadzonych badań statystycznych. Dobrana
krzywa tempa zwiększania się gęstości uszkodzeń pozwala ocenić, nie tylko czy
dany odcinek zużywa się podobnie jak inne na tym przenośniku, lecz również wyznaczyć prawdopodobny moment osiągnięcia poziomu uszkodzeń klasyfikujący go
do wymiany. Dzięki temu można ocenić oczekiwany pozostały czas życia taśmy do
wymiany (skierowania odcinka taśmy na złom lub do regeneracji, jeśli się ją prowa-

dzi) [10]. Dane te mogą być wykorzystane do racjonalnej gospodarki taśmami
w kopalni, w tym do przewidywania zapotrzebowania na taśmy nowe
i regenerowane. Progi zużycia powinny być dobierane indywidualnie dla poszczególnych przenośników w zależności od prowadzonej polityki wymian (ze stosowaniem regeneracji taśm lub bez) oraz znaczenia przenośnika w układzie transportowym (w celu zapewnienia wymaganej niezawodności układu). Mogą być też dopasowane dla taśm różnych typów i uwzględniać zróżnicowaną wytrzymałość taśm
nowych oraz po pierwszej lub drugiej regeneracji. Indywidualny dobór progów powinien odbyć się w fazie wdrożenia systemu diagnostycznego u konkretnego użytkowania w taki sposób by jak najlepiej dopasować go do zadań w ramach prowadzonej polityki wymian taśm. Możliwość adaptacyjnego dopasowania progów do charakteru pracy przenośnika (nadkładowy i węglowy, stopień obciążenia, itp) oraz
stanu taśmy i połączeń pozwala zapewnić wymagany stopień bezpieczeństwa tam
gdzie niezawodność pracy układu odgrywa decydującą rolę. Tam, gdzie prowadzona jest regeneracja nadrzędną rolę może odgrywać stałość progów zapewniająca
optymalny ekonomicznie wymiany taśm i ich regeneracje.

Rys. 8. Widok okna głównego modułu predykcji

4. 4. Moduł bezpieczeństwa
Współczynnik bezpieczeństwa taśmy (BSF) stosowany do doboru wymaganej wytrzymałości taśmy przenośnikowej na rozciąganie w kierunku wzdłużnym jest wyznaczany standardowo według norm (np. DIN 22101). BSF taśmy z linkami stalowymi bazuje na wartości maksymalnej siły napięcia taśmy w ruchu ustalonym,

spadku wytrzymałości w złączach (wyznaczonych laboratoryjnie w latach 60. XX
wieku na politechnice w Hanowerze) oraz oszacowaniu nadwyżki siły napięcia
w stanach nieustalonych i spowodowanej oporami skupionymi i warunkami eksploatacji. Doświadczenia użytkowników wskazują na znaczne przeskalowanie wytrzymałości taśm z linkami stalowymi szczególnie na długich, wysokowydajnych przenośnikach. W inteligentnym systemie do diagnostyki taśm możliwe jest wyznaczanie
i monitorowanie eksploatacyjnego współczynnika bezpieczeństwa taśm (OBSF).
Służy do tego moduł bezpieczeństwa, który ściśle współpracuje z oprogramowaniem
do obliczania przenośników taśmowych QNK-TT. W programie QNK-TT opory ruchu
przenośnika są obliczane metodą podstawową (wg normy DIN 22101) lub dokładną
metodą oporów jednostkowych, niezależnie dla poszczególnych obiektów trasy:
zestawów krążnikowych, bębnów, punktów nadawy urobku i urządzeń czyszczących. Program pozwala również na analizę wpływu doboru i ustawień urządzeń
rozruchowych i napinających na wartość nadwyżki dynamicznej sił w taśmie w stanach nieustalonych. W celu doboru mocy napędu i wytrzymałości taśmy należy wykonać szereg wariantowych obliczeń danego przenośnika, przyjmując jako wiarygodne najbardziej niekorzystne warunki jego pracy (obciążenie urobkiem, niska
temperatura, konieczność rozruchu w pełni załadowanego przenośnika, niedomagania obsługi powodujące zbieganie taśmy i strugi urobku, itd.).
Przy pomocy QNK-TT wyznaczane są dla danego przenośnika wartości maksymalnej siły w taśmie a na podstawie macierzy uszkodzeń taśmy w module bezpieczeństwa obliczany jest współczynnik koncentracji naprężeń w odcinkach taśmy w celu
wyznaczenia aktualnej wytrzymałości na rozciąganie. Dla przyjętych, granicznych
poziomów siły maksymalnej określane są 3 wartości poziomu bezpieczeństwa:
-

OBSF(Tmax) >1 – eksploatacja bezpieczna w każdych warunkach,

-

OBSF(Takt) >1 – eksploatacja bezpieczna w aktualnych warunkach –
konieczne podjęcie działań naprawczych,

-

OBSF(Tmod) >1 – eksploatacja bezpieczna nadal jest możliwa ale pod
warunkiem ograniczenia obciążenia przenośnika (według wskazań),

-

OBSF(Tmod) <1 – eksploatacja niebezpieczna – bezwzględna konieczność
zatrzymania przenośnika.

Poziomy bezpieczeństwa odcinków taśmy są prezentowane graficznie (rys.9).

Rys. 9. Widok okna głównego modułu bezpieczeństwa

5. 5. Moduł przecięć wzdłużnych
Rozcięcie wzdłużne to szczególny przypadek uszkodzenia katastroficznego, którego
wystąpienia nie można w żaden sposób przewidzieć. Wykrycie następuje w trakcie
jego powstania, a dokładniej mówiąc po pewnym czasie jego trwania. Widoczny
efekt możliwy, co prawda do wykrycia przez kosztowne rozwiązanie stosujące metodę ultradźwiękową [18], można uzyskać już przy bardzo małych rozcięciach. Jednak wspomniane rozwiązanie, oprócz wysokich kosztów, wymaga bardzo dokładnej
kalibracji do danego typu taśmy zainstalowanej na konkretnym przenośniku. Rozwiązanie takie zmusza użytkowników do stosowania jednego typu taśmy na całym
przenośniku (od jednego producenta o tych samych cechach konstrukcyjnych), zaś
naprawy wykonane po kalibracji systemu mogą powodować powstanie fałszywych
alarmów zwiększających koszty eksploatacji. Proponowane przez autorów rozwiązanie można stosować do wszystkich typów taśm, różniących się znacznie cechami
konstrukcyjnymi (grubość okładek, średnica i podziałka linek, ilość przekładek). Nie
wymaga również stosowania taśm specjalnej konstrukcji np. z wbudowanymi pętlami indukcyjnymi, co zwiększa uniwersalność i możliwości zastosowania w praktyce.
Działanie modułu opiera się na ciągłym pomiarze szerokości taśmy, która w przypadku rozcięć wzdłużnych ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do średniej szerokości rejestrowanej w trakcie normalnej pracy, co zaprezentowano na
rys.10.

Rys. 10. Schemat zmian szerokości taśmy w przypadku wystąpienia rozcięcia wzdłużnego

Żeby system mógł prawidłowo rozpoznać rozcięcie jego długość musi być na tyle
duża, aby nastąpiła znaczna (niezbędne badania doświadczalne w celu przyjęcia
odpowiednich progów) zmiana szerokości taśmy. Szerokość taśmy może ulec
zmniejszeniu (przenośnik pusty), bądź zwiększeniu (przenośnik załadowany).
W celu wyeliminowania fałszywych alarmów należy w trakcie pomiaru rejestrować
stopień wypełnienia taśmy urobkiem, co jest realizowane za pomocą czujnika wypełnienia niecki. Obecnie system jest w fazie testów na stanowisku badawczym
z układem dwóch czujników mechatronicznych tzw. bramka pomiarowa (rys 11).

Rys. 11. Zdjęcie bramki pomiarowej systemu w trakcie pomiarów na przenośniku testowym

Poza funkcją pomiaru szerokości taśmy, system dostarcza także informacji o zbieganiu taśmy oraz o uszkodzeniach obrzeży. Rozwiązanie finalne dla zwiększenia
pewności wszczęcia alarmu będzie wyposażone w dwie bramki pomiarowe.

6. 6. Moduł analizująco-decyzyjny z raportowaniem
W ramach warstwy wspomagania decyzji w zarządzaniu eksploatacją wspartą CBM
można wyróżnić dwie główne kategorie [11]: 1) procedury diagnozowania (obejmujące wykrywanie, lokalizację i identyfikację uszkodzeń) oraz 2) procedury prognozowania (polegające na przewidywaniu momentu awarii przed jej wystąpieniem). Na obecnym etapie, opracowany moduł „diagnostyczny”, jest de facto modułem detekcji zmiany sygnału, która związana jest z uszkodzeniem. Miarą uszkodzenia stosowaną na potrzeby detekcji jest amplituda sygnału (czym większa tym większe uszkodzenie). Dokładne relacje uszkodzenie-postać sygnału są ciągle przedmiotem badań. Prace Kwaśniewskiego, Machuli, Domańskiego, Błażeja i innych [1114, 15, 16] wykazały, że różna postać uszkodzenia rdzenia daje różne postacie
sygnału, ale ich model/opis matematyczny będący podstawą automatycznego rozpoznania nie jest znany. Zastosowanie technik modelowania, rozpoznawania zaburzeń w szeregach czasowych, ich klasyfikacji, to zadania w których metody sztucznej inteligencji są powszechnie stosowane, np. w sygnałach ECG/EEG [17].
W przypadku prognozowania, zadanie sprowadza się do wyznaczenia czasu wystąpienia awarii (lub pośredniego stanu, np. ostrzegawczego). Zadanie prognozy może
dotyczyć prawdopodobieństwa wystąpienia awarii (nawiązanie do krzywej wannowej), amplitudy zaburzenia pochodzącego od konkretnego uszkodzenia lub „obrazu”
odcinka taśmy opisanego macierzą symptomów. Wyniki przeprowadzonych analiz
(poziom uszkodzeń, liczba złączy, długości odcinków itp) i symulacji (prognoza czasu pracy, współczynnik bezpieczeństwa) przedstawiane są w module analizująco
decyzyjnym. Moduł ten ma na celu syntetyczne a jednocześnie obrazowe przedstawienie wyników mające ułatwić podjęcie trafnych decyzji o dalszych losach taśmy. Dane z systemów wizyjnego i magnetycznego zostają w tym module połączone w celu umożliwienia analiz porównawczych (rysunek 13).

Rys. 13. Widok uszkodzenia zarejestrowanego w obu systemach magnetycznym i wizyjnym

Na tym etapie projektu opracowano również moduł raportowania, który zawiera szereg podstawowych informacji technicznych o samym pomiarze oraz graficzne i tabelaryczne zestawienie wyników przeprowadzonych analiz. Widok strony modułu
raportowania przedstawia rys. 14.
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811,80
818,30
866,00
1017,30
1074,80
1088,50
1185,90

DŁ.
39,10
79,90
41,10
29,90
192,50
70,70
95,50
37,60
108,50
90,30
3,90
45,20
148,00
54,60
10,90
94,70

SUMA USZK.
509,00
2825,00
1648,00
751,00
1933,00
1524,00
446,00
1065,00
624,00
166,00
24,00
1602,00
109,00
2029,00
113,00
1756,00

LICZBA USZK./m
13,02
35,36
40,10
25,12
10,04
21,56
4,67
28,32
5,75
1,84
6,15
35,44
0,74
37,16
10,37
18,54

Rys. 14. Przykładowa strona raportu

Podsumowanie
W pracy przedstawiono działanie inteligentnego systemu do zarządzania eksploatacją taśm
przenośnikowych w przedsiębiorstwie górniczym z wykorzystaniem podejścia CBM. Ze
względu na różne typy danych jakie mogą być stosowane, zastosowano modułową strukturę
systemu. Moduły są opcjonalne (magnetyczny, wizyjny, bezpieczeństwa, prognostyczny,
przecięć wzdłużnych, itd.). Wykorzystanie wszystkich danych daje szanse zastosowania fuzji

danych i może znacznie poprawić efektywność wykrywania uszkodzeń, prognozowania trwałości taśm i zapewnić bezpieczną eksploatację. Dotychczasowe doświadczenia
w zakresie zarządzania eksploatacją układów napędowych przenośników doprowadziły do
przesłanki co do zastosowania systemu GIS jako platformy integrującej, zarządzającej
i udostępniającej dane niezbędne w procesie zarządzania eksploatacją. Mnogość danych, w
tym danych różnych typów, narzuca konieczność wspomagania procesów decyzyjnych metodami sztucznej inteligencji.
Artykuł powstał w ramach projektu rozwojowego w ramach Programu Badań Stosowanych
w ścieżce A pt: Inteligentny system do automatycznego badania i ciągłej diagnozy stanu taśm
przenośnikowych”.
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