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W artykule zaprezentowano koncepcję pomiaru obciążenia i geometrii obudowy wyro-
biska korytarzowego z zastosowaniem przetworników z drgającą struną oraz przetwor-
ników linkowych. W ramach realizacji projektu europejskiego INESI przeprowadzono
badania laboratoryjne, a następnie badania stanowiskowe kompletnych odrzwi obudo-
wy łukowej pod obciążeniem. Wyniki odkształcenia uzyskane z przetworników struno-
wych są porównywalne z wynikami uzyskanymi z tensometrów. Zaprezentowano rów-
nież obliczenia wytrzymałościowe MES, które wykazały dużą zgodność z wynikami
badań stanowiskowych.

Słowa kluczowe: przetwornik z drgającą struną, pomiar odkształceń, geometria obudo-
wy łukowej, badania, analiza MES
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Główną celem koordynowanego przez KOMAG
projektu INESI (Increase efficiency and safety impro-
vement in underground mining transportation routes),
realizowanego w ramach Funduszu Badawczego w ob-
szarze Węgla i Stali (RFCS – Research Fund for Coal
and Steel), jest zwiększenie prędkości i poprawa bez-
pieczeństwa w podziemnym, pomocniczym transpor-
cie górniczym. Zwiększenie prędkości kolejek pod-
wieszonych wiąże się z koniecznością monitorowania
dróg transportowych. W tym celu w ramach projek-
tu zaproponowano system pomiarowy, którego zada-
niem jest zbieranie informacji o występującym obcią-
żeniu i zmianach geometrii obudowy wyrobiska kory-
tarzowego.

Strukturę systemu pomiarowego przedstawiono na
rysunku 1. Wszystkie komponenty elektroniczne zo-
staną opracowane jako rozwiązania iskrobezpieczne,
umożliwiające pracę systemu w warunkach zagroże-
nia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Zakłada
się, że system monitoringu docelowo będzie składał się
z modułów pomiarowych oraz modułu zbierającego
dane, połączonych szeregowo w grupy, w których licz-
ba modułów będzie związana z ograniczeniami zasila-
nia. Zebrane informacje będą przekazywane kolejno
do następnego modułu, a na końcu linii odczytywane
przez zewnętrzny system komputerowy. Głównym za-

daniem oprogramowania współpracującego z modu-
łem sprzętowym będzie rejestrowanie, analiza danych
pomiarowych oraz generowanie ostrzeżeń o zagroże-
niach związanych z deformacją trasy kolejki na pod-
stawie opracowanego systemu ekspertowego, czyli
oprogramowania, które na podstawie szczegółowej
wiedzy może wyciągać wnioski i podejmować decyzje,
działając w sposób zbliżony do procesu rozumowania
człowieka.

W ramach wstępnych prac koncepcyjnych zapro-
ponowano zmianę konstrukcji łuków ociosowych
obudowy w taki sposób, aby zabudować układ pomia-
rowy pomiędzy przeciętymi elementami obudowy
przy spągu. Wymagałoby to wycięcia fragmentu łuku
ociosowego o kilka centymetrów w celu zabudowy
tensometrycznego przetwornika siły. Wewnątrz mo-
dułu pomiarowego poza przetwornikiem siły zabu-
dowany będzie przetwornik przemieszczenia oraz
elektroniczny układ pomiarowy. Linki przetwornika
przemieszczenia będą poprowadzone w taki sposób,
aby zminimalizować kolizję z pozostałymi elementa-
mi wyrobiska. Podstawowymi funkcjami układu po-
miarowego są:

– tensometryczny pomiar siły,
– pomiar przemieszczenia,
– analiza pomiarów,
– wyświetlanie stanów ostrzegawczych i alarmowych,
– wysłanie danych do modułu zbierającego.
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Utrudnienia związane z montażem przetworni-
ków siły w warunkach dołowych oraz wysoka cena
tego typu przetworników były znaczącym powodem
analizy rynku pod kątem wyboru innej metody po-
miarowej. Wybrano przetworniki z drgającą struną,
które są powszechnie stosowane w budownictwie [1].
Przetworniki z drgającą struną charakteryzują się
przede wszystkim niską ceną (około 10� ceny prze-
tworników siły) oraz zdecydowanie prostszą metodą
montażu, która może być wykonana bezpośrednio

w podziemiach kopalni na istniejących odrzwiach,
np. przez przyklejenie uchwytów montażowych. Prze-
tworniki tego typu można w łatwy sposób dostosować
do wymagań Dyrektywy ATEX, poprzez zabezpiecze-
nie całego przetwornika zalewą oraz podłączenie
go do iskrobezpiecznego układu pomiarowego. Istot-
ną zaletą tych przetworników jest liniowa charaktery-
styka drgań struny w zależności od odkształceń.
Konstrukcja takich przetworników przewiduje zasto-
sowanie ich w trudnych warunkach atmosferycznych.
Producent podaje, że w budownictwie zachowują one
parametry pracy do 25 lat [2]. W warunkach dołowych

Rys. 1. Struktura systemu pomiarowego

Rys. 2. Koncepcja zabudowy modułów pomiarowych
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ze względu na inne warunki korozyjne czas ten może
się skrócić.

Przetworniki posiadają stalową strunę rozpiętą
pomiędzy dwoma punktami montażowymi (rys. 3).
Zmiana odległości między tymi punktami powoduje
zmianę częstotliwości drgań własnych struny, odczy-
tywanych za pomocą elektromagnesu, działającego
okresowo (pobudzenie – odczyt). Sterowanie elektro-
magnesem odbywa się np. za pomocą dedykowanego
czytnika, a w przedmiotowym przypadku docelowo
poprzez iskrobezpieczny układ pomiarowy.

Rys. 3. Przykładowe przetworniki
z drgającą struną [2]
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W ramach projektu przeprowadzono badania wstęp-
ne, które miały na celu zbadanie możliwości zasto-
sowania przetworników z drgającą struną do pomiaru
odkształceń (a pośrednio obciążenia) obudowy łukowej.
Przetwornik zamontowany na odcinku profilu V29
o długości 30 cm, poddano obciążeniu na stanowisku
badawczym w KOMAG-u (rys. 4). Przetwornik za-
montowano przez przyspawanie uchwytów na bocznej
części profilu. Przy wyborze miejsca montażu uwzględ-
niono dostępną powierzchnię oraz aspekty bezpie-
czeństwa samego przetwornika, który w kopalni bę-
dzie narażony na uszkodzenia.

Podczas badania rejestrowano częstotliwość drgań
struny przy obciążaniu profilu siłą o wartości od 0 kN
do 400 kN (maksymalna siła możliwa do uzyskania na
maszynie wytrzymałościowej). Badanie potwierdziło
liniową charakterystykę przetwornika z drgającą stru-
ną. Na rysunku 5 zaprezentowano wykres proporcjo-
nalnej zależności częstotliwości od przyłożonej siły.

Rys. 4. Stanowisko pomiarowe w KOMAG-u

Rys. 5. Wykres zależności częstotliwości drgań struny w funkcji siły
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Po przekształceniu wyników wg zależności (1),
można uzyskać wartość odkształcenia podawaną w li-
teraturze jako mikroodkształcenie (microstrain), któ-
re jest wielkością bezwymiarową, często jednak wyra-
żane jest w μm/m lub μcal/cal [2]:

( )2 310f G−= ⋅με ⋅ (1)

gdzie:
f – częstotliwość drgań struny [Hz],

G – stała pomiarowa, dostarczana przez produ-
centa w certyfikacie przetwornika [1/Hz2].

Kolejnym krokiem, mającym na celu zebranie da-
nych z przetworników strunowych, były badania sta-
nowiskowe odrzwi obudowy łukowej typu ŁPP10/
V29/4/A/I, przeprowadzone wg schematu przedsta-
wionego na rysunku 6, w stanowisku badawczym (rys. 7)
Głównego Instytutu Górnictwa [3].

Przetworniki strunowe oraz dodatkowo tensome-
try foliowe (do porównania wyników) zamontowano
po obu stronach odrzwi obudowy, na jednym boku
profilu V w dolnej części łuku ociosowego (rys. 7).

Odrzwia obudowy obciążono od strony stropu za
pomocą trzech siłowników hydraulicznych: F4, F5
i F6. Reakcja od strony ociosów odwzorowywana była
za pomocą sześciu siłowników hydraulicznych wg
schematu przedstawionego na rysunku 6. Dodatkowo
podczas pomiaru rejestrowano zsuwy w złączach po-
między łukiem stropnicowym a łukiem ociosowym za
pomocą dwóch linkowych przetworników drogi. Pod-
czas próby rejestrowano również wartość obniżenia
wysokości odrzwi obudowy ΔW w sposób pośredni,
mierząc długość wysunięcia rdzennika siłownika F5
obciążającego odrzwia w osi symetrii.

Przebieg wartości uzyskanych podczas badania za-
prezentowano w postaci wykresów na rysunkach 8–10.

Rys. 6. Schemat obciążenia odrzwi obudowy ŁPP10/V29/4/A/I podczas stanowiskowych badań:
F4, F5, F6 – siły czynne; F1, F2, F3, F7, F8, F9 – siły reakcji (tzw. siły odporu biernego) [3]

Rys. 7. Widok stanowiska badawczego
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Na rysunku 8 przedstawiono przebieg czasowy
wartości przyłożonej siły, wyznaczonej arytmetycznie
z ciśnienia w obwodzie hydraulicznym siłowników F4,
F5 i F6, obciążających badany obiekt. Okresowe
wzrosty siły i następujące po nich nagłe spadki spowo-
dowane były zsuwem na zamkach odrzwi obudowy.

Z kolei na rysunku 9 przedstawiono przebieg cza-
sowy odkształcenia uzyskanego z tensometrów folio-
wych. Zarejestrowane wartości są ujemne, ponieważ
tensometry były ściskane. Prawy tensometr praco-
wał prawidłowo, idealnie odwzorowując zależność
odkształcenia od przyłożonej siły. Wzrost siły powo-
dował zwiększenie odkształcenia, natomiast zsuwy
i związany z tym spadek siły powodowały skokowe

zmniejszenie odkształcenia. Przez połowę czasu trwa-
nia próby wskazania lewego tensometru były bliskie 0,
a następnie wskazywał on wartości sugerujące ściska-
nie obudowy.

Na rysunku 10 przedstawiono wyniki uzyskane
z przetworników z drgającą struną. Zastosowany czyt-
nik, przeznaczony do zakupionych przetworników,
umożliwił bezpośredni odczyt odkształcenia [mm/m].
Podobnie jak w przypadku tensometrów, prawy
przetwornik odwzorowywał wskazania siły (wartości
również ujemne, związane ze ściskaniem struny).
W przypadku przetwornika lewego uzyskano wyniki
sugerujące, że obudowa w miejscu montażu prze-
twornika była rozciągana.

Rys. 8. Przebieg badania – siła wyznaczona z ciśnienia w układzie hydraulicznym

Rys. 9. Przebieg badania – odkształcenie z tensometrów

Rys. 10. Przebieg badania – odkształcenie z przetworników strunowych
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Zarejestrowane podczas badań dane z przetworni-
ków strunowych i tensometrów zestawiono stronami
i przedstawiono na wykresach (rys. 11 i 12).

Z wykresu przedstawionego na rysunku 11 wynika,
że zarejestrowane wartości odkształcenia i zsuw na
zamkach odrzwi obudowy, zarówno z przetwornika
strunowego prawego, jak i tensometru prawego, są
bardzo zbliżone.

Z zestawienia lewej strony (rys. 12) wynika, że po-
miary z obu przetworników odbiegały od oczekiwa-

nych wartości. Tensometr pracował w okolicy warto-
ści zerowej, natomiast przetwornik strunowy pokazał
znaczne rozciągnięcie struny. Ten stan w pewnym
momencie badania uległ zmianie i zarówno tenso-
metr, jak i przetwornik strunowy zaczęły wskazywać
wartości sugerujące ściskanie odrzwi obudowy.

Wnioski, które uzyskano z przeprowadzonych ba-
dań, opierają się przede wszystkim na tym, że odrzwia
obudowy, na których były prowadzone badania, były
już wcześniej obciążane (w ramach innych badań).

Dodatkowo siłowniki obciążające lekko odkształciły
prawą stronę odrzwi obudowy i element, przenosząc
obciążenie główne, uległ skręceniu podczas badania
(rys. 13). Mogło to powodować zwiększenie nacisku
na prawą stronę obudowy.

Ponadto prostoliniowe odcinki łuków ociosowych
były odgięte do wewnątrz, co również mogło mieć
wpływ na nierównomierny rozkład obciążenia w ba-
danym obiekcie. Sugeruje to również przemieszcze-
nie stalowej płyty, usytuowanej pod lewą stroną ele-
mentu ociosowego odrzwi, która przed badaniem
była na równi z płytą dolną (rys. 14a).

Rys. 11. Zestawienie wyników – strona prawa

Rys. 12. Zestawienie wyników – strona lewa

Rys. 13. Widoczny obrót elementu
 przenoszącego obciążenie główne
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Wszystkie te czynniki mogły spowodować powsta-
nie momentu zginającego z lewej strony badanego
obiektu – w miejscu montażu przetworników. Prze-
twornik strunowy poddany zginaniu wskazał wynik
sugerujący naciągnięcie struny. Tensometr generował
wyniki bliskie zera, ponieważ jeśli był zginany w osi
pomiarowej, to mógł sam się kompensować (część
tensometru była rozciągana, a część ściskana).

Wyniki badań z jednej strony dają nadzieję na po-
zytywne zastosowanie przetworników strunowych do
pomiaru odkształcenia odrzwi obudowy oraz wskazu-
ją konieczność przeanalizowania miejsca montażu
przetworników. W rezultacie planowane są kolejne
badania, w których przetworniki zabudowane zostaną
na górze dna profilu V, od strony wyrobiska. Profil ma
w tym miejscu najgrubszy przekrój i wpływ zginania
na wynik badania będzie mniejszy. Powtórne badania
powinny być wykonane na nowej obudowie, co umoż-
liwi ograniczenie do minimum otrzymania niejedno-
znacznych wyników.

Już na tym etapie należy podkreślić, że wyniki uzy-
skane z badań stanowiskowych stanowią wartościowy
wkład do systemu eksperckiego, którego zadaniem
będzie ocena warunków pracy obudowy w aspekcie
zwiększenia prędkości jazdy kolejek podwieszonych.
Dzięki zebranym danym możliwa będzie analiza moż-
liwości zamontowania przetworników z drgającą stru-
ną na obudowie zamontowanej w wyrobisku, która
wykazuje już pewne oznaki deformacji.

3�$��)��
����
���8��
��	��������	��9���


W celu określenia wpływu warunków brzegowych
i miejsca umieszczenia czujników odkształceń na

uzyskiwane wyniki przeprowadzono numeryczne ob-
liczenia wytrzymałościowe. Warunki panujące na sta-
nowisku badawczym odtworzono w modelu obliczenio-
wym, opracowanym w środowisku oprogramowania
wykorzystującego metodę MES [4]. Istnieje możliwość
odtworzenia kompletnego łuku obudowy i poddania
go obciążeniom udarowym [5], jednakże na potrze-
by zadania model obliczeniowy obejmował fragment
łuku ociosowego obudowy chodnikowej o wielkości
ŁP10 i profilu V29. Model geometryczny poddano
dyskretyzacji i utworzono siatkę elementów skończo-
nych, złożoną z elementów przestrzennych typu HEX8,
o średniej wielkości boku wynoszącym 3 mm (rys. 16).

Następnie wprowadzono warunki brzegowe. Mo-
del obliczeniowy utwierdzono na dolnej powierzchni,
oznaczonej kolorem niebieskim (rys. 16). W celu
wyeliminowania oporów związanych z tarciem po-
szczególne węzły leżące na dwóch równoległych
płaszczyznach (górnej i dolnej) miały możliwość prze-
mieszczania się wzdłuż tych płaszczyzn. Wartość
siły ściskającej F wynosiła 400 kN (rys. 16). Ponadto
w celu uniknięcia wyboczenia modelu węzeł, do któ-
rego przyłożono siłę ściskającą, miał tylko możliwość
przemieszczania się wzdłuż osi OZ.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wytrzy-
małościowych w zakresie liniowym otrzymano wyniki,
które przedstawiono na rysunku 17.

Otrzymane wyniki obliczeń wykazują dużą zgod-
ność z badaniami stanowiskowymi. Przedstawiają li-
niowo narastające przemieszczenia oraz tę samą
wartość naprężeń zredukowanych i odkształceń kie-
runkowych w całej objętości modelu obliczenio-
wego (jednakowa wartość dla wszystkich kolorów le-
gendy).

Rys. 14. Widok płyt pod łukiem obudowy: a) strona lewa; b) strona prawa

a) b)
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Rys. 15. Siatka przestrzenna modelu obliczeniowego łuku ociosowego obudowy chodnikowej

Rys. 16. Warunki brzegowe w modelu obliczeniowym

Rys. 17. Wyniki obliczeń numerycznych MES: a) mapa przemieszczeń [m]; b) mapa naprężeń zredukowanych [Pa];
c) mapa odkształceń kierunkowych

a) b) c)
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Odkształcenie liniowe w dowolnym punkcie ciała
jest definiowane jako iloraz różnicy wielkości począt-
kowej i końcowej danego elementu skończonego, do
jego wielkości końcowej (wynikającej z działającego
obciążenia). Przeprowadzono walidację, aby dostroić
model obliczeniowy w zakresie parametrów (charak-
terystyk) materiałowych.

Rys. 18. Wyniki obliczeń dla krawędziowego podparcia
fragmentu łuku ociosowego – mapa odkształceń kierun-
kowych – kolor jasnopomarańczowy oznacza strefę

neutralną

Następnie wprowadzono krawędziowe podparcie
modelu obliczeniowego, co spowodowało wystąpie-
nie znacznych różnic w odkształceniach kierunko-
wych w zależności od lokalizacji w przekroju po-
przecznym na obudowie łukowej (rys. 18). Jest to

rezultat wystąpienia momentu siły, ponieważ kra-
wędź podparcia nie przecinała się z osią wektora siły
obciążającej.
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Pomiar geometrii realizowano z wykorzystaniem
przetworników linkowych. Linkowe przetworniki prze-
mieszczenia dokonują pomiaru pozycji i śledzą ruch
obiektu za pomocą linki nawiniętej na szpulę [6]. Ko-
niec linki mocowany jest na ruchomym obiekcie po-
miarowym, a przetwornik przytwierdzony jest do sta-
bilnej podstawy. Przemieszczenie badanego obiektu
wprawia w ruch szpulę, z którą połączony jest poten-
cjometr wieloobrotowy (rys. 19).

W obwodach iskrobezpiecznych potencjometr (re-
zystor nastawny) traktowany jest jako element pasyw-
ny i nie wymaga certyfikatu. Takie rozwiązanie znacz-
nie poszerza możliwości zastosowania przetworników
różnych producentów. Problem zapewnienia odpo-
wiedniej ochrony przetwornika od wpływów środowi-
skowych (temperatura, wilgotność, zapylenie itp.),
można uzyskać, montując go w dodatkowej obudowie
ochronnej.

Na rysunku 20 przedstawiono przebieg czasowy
wartości zsuwu, zarejestrowany przez przetworniki
linkowe. Wyniki przyjmują wartości dodatnie ze
względu na sposób wyskalowania przyrządów pomia-
rowych podczas badania. Przetworniki umieszczono
na obu stronach obudowy przed zamkami w taki spo-
sób, że linka przebiegała od przetwornika do punktu
zaczepienia za zamkiem. Linka tworzyła cięciwę frag-
mentu łuku z zamkiem, w związku z czym nie był to
bezpośredni pomiar zsuwu zamka, lecz wartość przy-
bliżona, pozwalająca go oszacować.

Rys. 19. Budowa przetwornika linkowego [6]
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Na rysunku 21 przedstawiono, zaobserwowaną po
zakończeniu badań, wielkość zsuwu (ΔW) w złączach
odrzwi obudowy, stanowiącą różnicę pomiędzy gru-
bymi kreskami naniesionymi na elementy łukowe
badanego obiektu. Zarejestrowane wskazania lewego
i prawego przetwornika linkowego mają przełożenie
na wartość zsuwu. Górny przetwornik linkowy reje-
strował wysunięcie siłownika, co można przełożyć na
sumaryczne zmniejszenie wysokości w wyniku zsuwu
na zamkach, ale również odkształcenia sprężystego

i zmiany położenia podpór odrzwi obudowy. Pomiar
zsuwu pomiędzy elementami łukowymi umożliwi wy-
znaczenie aktualnej geometrii odrzwi obudowy (bez
uwzględnienia deformacji wynikających z odkształce-
nia plastycznego sprężystego).

W warunkach rzeczywistych zmiana wysokości
obudowy będzie mierzona wyłącznie przetwornikami
linkowymi, umieszczonymi bezpośrednio na obudo-
wie. Liczba zastosowanych przetworników będzie za-
leżała od liczby zamków obudowy.

Rys. 20. Wyniki pomiarów przemieszczenia przetwornikami linkowymi

Rys. 21. Zsuw w złączach odrzwi obudowy: a) strona lewa; b) strona prawa; c) środek

;� #(, 2�(�.)*'

Przetworniki z drgającą struną, coraz częściej sto-
sowane do monitorowania konstrukcji, również
sprawdzają się w przypadku pomiaru odkształcenia
obudowy łukowej. Ich wysoka czułość zapewnia sta-
bilny odczyt nawet przy najmniejszym obciążeniu
odrzwi obudowy. Wyniki odkształcenia, uzyskane
z przetworników strunowych, są porównywalne z wy-
nikami uzyskanymi z tensometrów. Ze względu na
niejednoznaczne wyniki badań zarejestrowane po
jednej ze stron odrzwi obudowy łukowej należy prze-
prowadzić dodatkowe badania z innym rozmieszcze-
niem przetworników. Należy zaznaczyć, że pomiar
obarczony jest błędami wynikającymi z warunków pracy

obudowy i współpracy ze stanowiskiem (np. zwichrowa-
nie, ruch podpór, nierówne obciążenie, odkształcenie
obudowy). W przypadku badań dołowych ze względu
na ciężkie warunki pracy należy liczyć się z utrudnie-
niami w większej skali.

Pomiar zsuwu pomiędzy elementami obudowy
z wykorzystaniem przetworników linkowych w doce-
lowym systemie pomiarowym umożliwi oszacowanie
zmian geometrii obudowy.

Obliczenia wytrzymałościowe wykazały dużą zgod-
ność z wynikami badań stanowiskowych. Ich celem
będzie wskazywanie konkretnych lokalizacji umiesz-
czania czujnika strunowego lub tensometrycznego,
szczególnie w przypadkach występowania niepłasz-
czyznowego podparcia obiektu.

a) b) c)
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