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Lina bezpieczeństwa 
już wizualne badania pozwolily określić, że stan liny był fata lny. 

Lina ewidentnie nadawa ła się do wymiany. Duże zużycie korozyjne, 
zużycie pod względem starć drutów zewnętrznych, rozwa łcowań 

i skupiska pęknięć. Ubytek na średnicy z 27 mm do niespełna 23 to 

niepokojący sygna ł, że coś z liną się dzieje, że można spodziewać 
s ię niepożądanego zdarzenia - diagnoza opisana przez Andrze
ja Pojnara z Centrum Badań i Dozoru Górn ictwa Podziemnego 
w Lędzinach dotyczyła liny n oś n ej w kolejce s pągowej eksploato
wanej w jednej ze ś l ąsk i ch kopalń węgl a kam iennego. 

Do nie pożąda nego zdarzenia faktycznie doszlo. W połow i e 
2013 roku op isana przez rzeczoz nawcę lina n oś na zerwa ła s i ę 

w miejscu najbardziej skorodowanym. Przykład ten wskazuje na 
fakt, j ak istotne dla bezpieczeństwa ludzi i zakładu podziemne
go są w nikliwe kontrole stanu techn icznego elementów urządzer'\ 
transportowych, jak właśnie liny. 

Na poziomie dozoru kopa lni podstawowym i jedynym sposo
bem dokonywania oceny stanu li n używanych w kolejkach spągo
wych i podwiesza nych jest kontrola w izualna. Umożl iw i a ona wy
krycie uszkodze ll zewnę trznych mogących negatywnie wp l y nąć 

na p racę urządzeni a. jednak nie wszystkie symptomy zużycia lin 
możliwe są do określenia wyłącznie poprzez wizua lną jej kontro lę 

- informuje Józef Nowacki z CBiDGP.- Pełną informację o stanie 
technicznym lin dają badania wizualne i magnetyczne wykonywa
ne przez rzeczoznawców. Z zapisów Rozpo rządze nia M inistra Go
spodarki w sprawie bezpiecze r'\ stwa i higieny pracy, prowadzenia 
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowe
go w podziemnych zakładach górni czych z 2002 roku wyni ka, 
że badania rzeczoznawcze lin kolejek górni czych wykonywane 
są w od niesieniu do kolejek przystosowanych do jazdy ludzi po 
półrocznym okresie ich eksploatacji . 

Rzeczoznawcy podkreś l aj ą, że żywotność tych lin jest stosun
kowo krótka. Eksploatowane są w c i ęż ki ch warunkach i rzeczy
wiście szybko s i ę zużywaj ą, j uż po 6 mies i ącac h , maksymalnie po 
roku, muszą zostać wymienione. Czasem ich p rzydatność kor'\czy 
s i ę przed wymaganym prawem terminem badania rzeczoznaw
czego. Tak prawdopodobnie by ło w przytaczanym przykładz i e . 

Każde tego typu zdarzenie rozpatrywane jest nie tylko pod 
kątem przyczyn zaj śc i a, ale ta kże pod kątem w nio ków z niego 

Przyklady uszkodzeń i korozji lin. 
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p ł ynących , dz i ęk i którym moż liwe będz i e un i kn ięc i e podobnych 
sytuacji . Ana liza incydentu przeb i ega ła w dwóch etapach. Pierw
szy przeprowadzony został w laboratorium badar'\ materia łowych , 

gdzie, jeden fragment liny zos ta ł rozp leciony i poddany badaniu 
wizua lnemu, a nastę pnie badaniom wytrzymałośc iowym: zry
waniu i sk ręca niu . Pozostały fragment przeznaczony został do 
zerwania w ca ło ści . Drugi etap rea lizowano na terenie kopa lni, 
gdzie przeprowadzono badania magnetyczne i w izualne. 

Badania wykaza ły, że przyczynami zerwania liny były przede 
wszystki m korozja drutów sp lotek i rdzenia, starcia i rozwalcowa
nia drutów zewn ętrz nych , li czne pę kni ęc i a i uszkodzenia drutów. 
O ile nowa lina ma wspó łczynnik powyżej 4, to współczyn nik 

liny przekazanej do badania do CB iDGP wyn osi ł 1,49. W iadomo, 
że miejsce zerwa nia liny jest fi zycznie ni emoż liwe do zbadania, 
s ko ntro lować moż n a jedynie punkty przed i za miejscem zerwa
nia, co oznacza, że wspó łczynnik liny w punkcie zerwania mus i ał 

być jeszcze niższy. 
Wyższy U rząd Górniczy w oparciu o wyniki badań i analizy 

zajśc i a z 2013 roku zdecydował o przeprowadzeniu szko l e ń dla 
osób odpowiedzialnych za rewizje lin eksploatowanych w ko lej
kach górni czych, maj ących na ce lu zwrócenie uwagi na prob lem, 
by uniknąć podobnych w p rzyszłośc i . 

jakiekolwiek zas trzeżenia wizualne odnośnie stanu liny, każda 
niepewność, powinny skutkować natychmiastowym zaleceniem 
badania przez rzeczoznawcę, nawet jeżeli wymaga łoby to przy
spieszenia terminu badania określonego w przepisach prawnych 
- podkreś l a A. Poj nar. I nawet, jeżeli badanie wykaże, że nic s ię nie 
dzieje, to lepsze to niż doprowadzić do zagrożenia . 

Zrywanie liny w ca łości to jedna z metod badania jej wytrzyma lości . 


