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Abstrakt 

Cílem této práce je zefektivnění kontroly ocelových lan v průmyslu a dopravě. Celá 

studie je zaměřena na metodu magnetické defektoskopie, jejímž principem je 

zmagnetování ocelového lana a na základě snímání rozptylového magnetického pole (které 

vzniká v okolí defektů) zhodnocení jeho stavu.  

Touto metodou byly změřeny etalony ocelových lan s umělými defekty, a to jak 

v laboratoři, tak lana používána v běžném provozu. Dále byly vytvořeny modely ocelových 

lan s defekty na různých místech a odezvy jejich rozptylových magnetických polí metodou 

konečných prvků v software ANSYS. Pro rozšíření možnosti měření byl vyvinut optický 

defektoskop RemaOptic, který umožňuje pořídit videozáznam povrchu měřeného lana. 

Výsledkem této disertační práce jsou záznamy magnetických měření ocelových lan, 

matematické modely defektů na povrchu ocelových lan a prototyp nově vyvinutého 

optického defektoskopu. Tyto výsledky představují velký přínos ke zvýšení bezpečnosti a 

efektivnosti všude tam, kde se používají ocelová lana.  

Klíčová slova: bezpečnost, defektoskopie, kontrola, lano, magnetický 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The aim of this thesis is to streamline the inspection of steel ropes in industry and 

transport. The complete research is focused on the magnetic crack detection method, 

whose principle is magnetized steel wire rope and by sensing the leakage magnetic field 

(which occurs around defects) assessment of its condition. 

By this method there were measured etalons of steel ropes with artificial defects, both 

in the laboratory and ropes used in normal traffic. Further models of steel ropes were made 

with defects in different places and responses of their stray magnetic fields were made by 

method of finite element in ANSYS software. For extending the possibility of 

measurement was developed optical flaw RemaOptic, which allows users to record video 

of the surface of the rope. 

The results of this dissertation are records of magnetic measurements of steel wire 

ropes, mathematical models of defects on the surface of steel ropes and prototype of the 

newly developed optical flaw. These results represent a major contribution to increasing 

the safety and effectiveness wherever steel ropes are used. 

Keywords: security flaw detection, control, rope, magnetic 
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defektů na měřeném laně. Z těchto důvodů vznikla tato disertační práce, která tento 

problém řeší.  
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ČBÚ   Český báňský úřad 

ČÚBP Český úřad bezpečnosti práce 

ČSN   Česká technická norma 

ČSN EN  Převzatá evropská norma 

HD   High definition 

LCD   Liquid crystal display (Displej z tekutých krystalů) 

LD   Local defect (lokální defekt) 

LMA   Loss of metalic area (úbytek kovového průřezu) 

MID   Magnetic Imaging Defect scope 

RAID2   Redundant Array of Inexpensive/Independent (Diskové pole dvou 

   nezávislých disků) 

REMA   Rear Earth Magnetic Analyzer 

SGS   Studentská grantová soutěž 

V/G   Volt/Gauss 

VŠB – TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VVUÚ   Vědeckovýzkumný uhelný ústav 
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1. Úvod 

S rozvojem průmyslu a dopravy stoupají požadavky na všechny strojní součásti 

a zařízení. Důvodem je nejen zkvalitnění, zrychlení a zefektivnění práce, ale především 

bezpečnost pracovníků a ochrana strojů před předčasným opotřebením, či dokonce jejich 

zničením. Uvedené platí v  jakémkoli oboru lidské činnosti, nicméně v hornictví a 

strojírenství jsou bezpečnostní požadavky jedny z nejpřísnějších. Základem jsou obecně 

závazné předpisy, zejména vyhlášky Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Ministerstva 

dopravy České republiky a také technické normy. Díky značně pokročilým možnostem 

prevence se s nehodami způsobenými defektem na ocelovém laně setkáváme čím dál 

méně. 

V posledních desetiletích byly k účelu odhalení poruch na ocelových lanech zkoušeny 

nejrůznější způsoby kontroly, např. metody ultrazvukové, rentgenové, laserové, avšak 

postupem času se ukázalo, že jediná objektivní, spolehlivá a snadno realizovatelná je 

metoda magnetické defektoskopie, která se jako jediná používá dodnes [25]. Přístroj 

určený ke kontrole lana - defektoskop, nejprve zmagnetizuje lano a následně detekuje 

odezvu rozptylového magnetického pole, z níž lze zhodnotit jeho stav. 

Bohužel ani v dnešní době nelze stoprocentně odhalit všechny poruchy a není úplně 

přesně známo, jak se který defekt v praxi projeví. Z tohoto důvodu je potřeba vyzkoušet 

projevy magnetického pole na vizualizovaných modelech narušených většími i menšími 

defekty na různých místech. Nejprve zjednodušeně na rotačním válci, který je aproximací 

ocelového lana, následně na reálném laně složeném z těchto pramenů a nakonec na 

speciálních konstrukcích ocelových lan. 

Novým přínosem pro zvýšení bezpečnosti při používání ocelových lan je vývoj 

defektoskopu s optickým záznamem, který by v budoucnu mohl být standardní součásti 

magnetických defektoskopů. Takže v případě jakýchkoli pochybností bude možné prokázat 

stav lana v době jeho kontroly a navíc umožní prohlížet vzniklé povrchové defekty a 

následně vizualizovat rozptylové magnetické pole v jejich okolí. 

Cílem této práce je tedy zdokonalení procesu kontroly stavu ocelových lan, 

používaných v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti.  
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2. Technické a právní požadavky na kontrolu ocelových lan 

2.1. Právní předpisy v oblasti používání ocelových lan 

Každá oblast technického zaměření podléhá obecně závazným právním předpisům, 

jimiž se řídí. Pro potřeby kontrol ocelových lan jsou jimi vyhlášky vydané ústředními 

orgány státní správy. V tomto případě Českého báňského úřadu a Ministerstva dopravy 

České republiky. Obsah těchto vyhlášek vychází ze specifických potřeb daných zařízení 

s ohledem na místo, frekvenci a náročnost jejich užívání.  

2.1.1. Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v 

podzemí, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 176/2011 Sb. 

Lana a spojovací zařízení pro dopravu hmot 

Lana a spojovací zařízení používané pro dopravu hmot musí vykazovat u vlečných 

a plenících vrátků nejméně čtyřnásobnou počáteční bezpečnost v maximálním tahu. 

U těžních vrátků nejméně šestinásobnou a v případě pohonných stanic při dopravě 

nekonečným lanem alespoň šestinásobnou počáteční bezpečnost vzhledem k největšímu 

tahu pohonné stanice zvětšenému o předpětí v laně [56].   

Odložení používaného lana nastává, jestliže je podle vnějších známek zjevné jeho 

podstatné snížení nosnosti, zejména v případě zeslabení drátů na vnější vrstvě o více než 

polovinu svého průměru nebo v případě nápadného nárůstu počtu zlomených drátů. Stejně 

tak se musí lano vyměnit, dosáhne-li celkový jmenovitý průřez viditelných zlomených 

drátů na desetinásobku výšky vinutí pramenů v kterémkoliv úseku lana hodnoty více než 

20 % z jeho celkového nosného průřezu. Spojovací zařízení se nesmí samovolně odpojit 

a musí být k lanu připojeno úvazkem. Na povrchu platí obdobné ustanovení podle 

vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. [57]  
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2.1.2. Vyhláška ČBÚ č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a 

chůzi ve znění vyhlášky ČBÚ č. 571/2006 Sb. 

Těžní a vyrovnávací lana 

Jmenovitý průměr nosného drátu v těžním laně nesmí být menší než 0,8 mm. 

V případě vícelanového těžního stroje se užívají těžní lana stejných nebo alespoň 

obdobných vlastností s pravým i levým vinutím pramenů, přičemž počty lan se stejným 

směrem vinutí se mezi sebou nesmí odlišovat o více než jedno lano. Při použití více než 

šestipramenných lan nekroutivé konstrukce mohou být všechny jejich prameny téhož 

směru vinutí. Nosnost těžních lan musí být taková, aby vzhledem k největšímu statickému 

zatížení byla jeho počáteční bezpečnost b minimálně 𝑏 = 7,5 − 0,0007𝐻, kde H (m) je 

součinitel číselně rovný svislé vzdálenosti mezi osou lanovnice, popřípadě třecího kotouče 

a nejnižší provozní polohou dopravní nádoby. V případě vícelanového těžního stroje musí 

mít každé těžní lano takovou nosnost, aby vzhledem k největšímu statickému zatížení byla 

jeho počáteční bezpečnost b minimálně 𝑏 = 6,5 ±
1

𝑖
0,007𝐻, kde i je počet těžních lan. 

Jako vyrovnávací lano lze použít jen lano nekroutivé konstrukce, jehož počáteční 

bezpečnost je nejméně sedminásobná. Vzdálenost mezi spodním okrajem smyčky 

vyrovnávacího lana a hlídačem, signalizujícím nejvyšší dovolenou hladinu vody a propadu 

v jámové tůni musí být alespoň 2 m. 

Kontroly ocelových lan 

Pravidelné kontroly ocelových lan se provádí ve lhůtách stanovených touto vyhláškou 

(tabulka 2.1). Rozsah mimořádných kontrol, které je potřeba udělat po nehodě na těžním 

zařízení nebo v jámě, určí koordinační technik. 

Tabulka 2.1 Přehled kontrol ocelových lan podle vyhlášky č.415/2003 Sb. 

Druh kontroly Způsob kontroly 
Maximální rychlost 

[m.s
-1

] 
Maximální doba 
překročení lhůty 

Denní Pouze vizuálně 1,0 Nelze 

Týdenní Pouze vizuálně 0,5 1 den 

Dvouměsíční Pouze vizuálně 0,5 8 dnů 

Šestiměsíční Pouze vizuálně 0,5 15 dnů 

Roční Vizuálně i nedestruktivně 0,5 22 dnů 

Dvouletá Vizuálně i nedestruktivně 0,5 1 měsíc 
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Při denních prohlídkách se kontroluje lano, zda nemá zjevné závady, přičemž lze 

upustit od kontroly v té jeho části, která je kontrolována defektoskopicky. Úvazek, lano 

v blízkosti úvazku a záložní závity lana na bubnu se prohlížejí za klidu. 

Prohlídky ve stejném rozsahu jako týdenní se musí provést také vždy před uvedením 

těžního zařízení do opětovného provozu a po přerušení provozu delším než dva měsíce. 

Taktéž se v klidu kontrolují: úvazek se změřením vzdálenosti kontrolní svorky, lano v 

blízkosti úvazku, záložní závity lana na bubnu a vyrovnávač tahů v lanech pro rovnoměrné 

rozdělení zatížení na těžní lana, který není součástí dopravní nádoby. 

Součástí ročních kontrol bubnových těžních strojů je krácení lana v délce 3 m nad 

úvazkem a odběr vzorku lana v délce 1 m. Pokud vznikne potřeba krácení lana u těžních 

strojů s třecím kotoučem, musí být lano kráceno střídavě u obou jeho úvazků. 

Nedestruktivní kontrola pomocí magnetického defektoskopu se kromě pravidelné roční 

lhůty musí také provést nejpozději do 2 měsíců po jeho naložení, před prvním použitím 

a po provozní nehodě ohrožující jeho stav. Touto metodou se v ročních lhůtách kontroluje 

také konstrukce úvazku těžního lana.  

V případě zařízení používaných nepravidelně nebo v omezeném rozsahu stanoví tyto 

lhůty a rozsah prohlídek těžního zařízení závodní dolu. Používají-li se těžní zařízení na 

méně než 40 % projektované kapacity užívání, mohou být lhůty maximálně dvojnásobné 

vzhledem k lhůtám stanoveným vyhláškou. Při využití na méně než 20% projektované 

kapacity, maximálně čtyřnásobné. Ve dnech, kdy se těžní zařízení nepoužívá, se denní 

prohlídka neprovádí. Provede se až v den jeho opětovného použití před zahájením dopravy 

osob. Jestliže od poslední prohlídky uplynula doba kratší než 40 hodin, může být denní 

prohlídka znovu vykonána až v průběhu dne. Jestliže je provoz těžního zařízení přerušen 

déle než 1 týden, stanovené prohlídky se rovněž neprovádí. Před uvedením zařízení do 

opětovného provozu musí být provedeny prohlídky v rozsahu alespoň týdenní prohlídky, 

není-li stanoveno jinak. Prohlídka s delší lhůtou nahrazuje prohlídku s kratší lhůtou. 

Těžní, vyrovnávací, vodicí a odrazová lana a lana pomocných vratů se kontrolují 

v celé délce včetně jejich přístupných částí v úvazcích. U bubnových těžních strojů 

a pomocných vratů se kontroluje také lano na záložních závitech a v přístupných částech 

jeho uchycení na bubnu, nebo uvnitř. Provozní dokumentace určí způsob prohlídky lana 

tak, aby lano mohlo být prohlédnuto v celé délce.  
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Odložení ocelových lan 

Šestipramenné těžní lano jednolanového těžního zařízení musí být odloženo, dosáhne-

li součet průřezů drátů s viditelnými zlomy na délce rovné pětinásobku výšky vinutí 

pramenů lana hodnoty 8 % nosného průřezu lana. U těžního lana jiné konstrukce pak 

hodnoty 6 % nosného průřezu lana. V případě vícelanového těžního zařízení musí být 

odloženo, dosáhne-li součet průřezů drátů s viditelnými zlomy na délce rovné pětinásobku 

výšky vinutí pramenů hodnoty 10 % nosného průřezu kteréhokoli lana nebo 8 % nosného 

průřezu všech těžních lan. 

Vyrovnávací lano musí být odloženo, dosáhne-li součet průřezů drátů s viditelnými 

zlomy na délce rovné pětinásobku výšky vinutí pramenů hodnoty 10 % nosného průřezu 

lana. 

Odloženo musí být také těžní lano a lano pomocného vratu při snížení nosného průřezu 

lana na délce rovné pětinásobku výšky vinutí pramenů o 20 % v důsledku zlomů drátů, 

koroze a otěru drátů zjištěných nedestruktivní kontrolou a vyrovnávací lano při snížení 

nosného průřezu lana na délce rovné pětinásobku výšky vinutí pramenů o 30 % v důsledku 

zlomů drátů, koroze a otěru drátů zjištěných nedestruktivní kontrolou [60]. 

2.1.3. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 

ČBÚ č. 394/2003 Sb. 

Vyhrazená zdvihací zařízení 

Tato vyhláška stanovuje vyhrazená zdvihací zařízení, kterými jsou: zdvihadla a 

pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.), jeřáby o nosnosti 

nad 5000 kg, pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m, stavební výtahy s 

výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby, dále jsou to výtahy, které jsou 

trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg s výškou zdvihu nad 2 m a regálové 

zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy. Za zdvihací zařízení se podle této 

vyhlášky nepovažují: vrátky, zdvižné vozíky, stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna 

zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby, zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená 

výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.), závěsné 

dopravníky, nakladače, zdvihací čela nákladních automobilů, mechanické rampy, plošiny 
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pro zdvihání automobilů, výsuvné žebříky, prostředky provázání, zavěšení a uchopení 

břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení, pomocná (jednoúčelová) manipulační 

zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů. 

Povinnosti organizace 

Organizace, provozující tato zařízení je povinna ověřit bezpečnost každého nového, 

generální opravou renovovaného nebo rekonstruovaného zařízení před jeho uvedením do 

provozu ověřovací zkouškou. Zkouška se vykoná v rozsahu stanoveném technickými 

normami, popřípadě technickými podmínkami výrobce, podle požadavků organizace, která 

provedla rekonstrukci nebo generální opravu zařízení. Případně podle zvláštních 

požadavků orgánu dozoru. Dále je povinností organizace soustavně ověřovat revizemi a 

revizními zkouškami další provozní způsobilost zařízení a jejich dokumentaci. Tyto revize 

a revizní zkoušky se provádí v rozsahu a ve lhůtách předepsaných technickými normami, 

popřípadě technickými podmínkami výrobní organizace [55]. 

2.1.4. Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v 

podzemí, ve znění vyhlášky č. 265/2012 Sb. 

Lana a dopravní zařízení 

Jako těžní lano je dovoleno použít málo kroutivé ocelové lano o průměru nejméně 

6 mm s výjimkou ruční dopravy kladkostrojem, kde lze použít pouze lano předepsané 

výrobcem. U těžního lana je požadována nejméně desetinásobná bezpečnost při dopravě 

osob a sedminásobná bezpečnost při dopravě materiálu vůči největšímu statickému 

zatížení. Těžní lano se musí odložit, je-li podle vnějších známek zjevné, že se jeho nosnost 

snížila, zejména dosáhne-li počet viditelných zlomených drátů na délce rovné pětinásobku 

skutečné výšky vinutí pramenů v laně 10% celkového nosného průřezu lana a při rychlém 

přírůstku zlomů drátů nebo rychlém a značném prodlužování lana a také při vážném 

poškození v důsledku smyček, uzlů, vývrtek, vytlačení vložky a podobně, které nelze 

odstranit krácením lana. 

Stav dopravního zařízení se kontroluje denně. Kontroluje se zejména pohon 

dopravního zařízení, stav a funkce brzd, vizuálně stav lana, funkce koncových vypínačů, 

funkce návěstního zařízení, upevnění kladek, kladkostroje a lanovnic. Každých šest měsíců 
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provádí prohlídku provozovaného dopravního zařízení určení zaměstnanci. Pokud je 

dopravní zařízení určeno pro dopravu osob nebo při hloubce svislého díla větší než 20 m, 

provádí tuto prohlídku revizní technici [58]. 

2.1.5. Vyhláška ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných 

a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 52/2011 Sb. 

Požadavky na ocelová lana a spojovací zařízení 

Lana a spojovací zařízení používané pro dopravu hmot musí vykazovat u vlečných 

vrátků nejméně čtyřnásobnou počáteční bezpečnost vzhledem k největšímu tahu vrátku. 

U vrátků, určených ke zdvihání hmot musí mít lano nejméně pětinásobnou počáteční 

bezpečnost vzhledem k největšímu tahu vrátku. K odložení lana musí dojít vždy, když je 

podle vnějších známek zjevné, že se jeho nosnost podstatně snížila, zejména jsou-li dráty 

vnější vrstvy zeslabeny o víc než polovinu svého průměru nebo přibývá-li nápadně počet 

zlomených drátů. Odložení lana je nutné též, když hodnota celkového jmenovitého průřezu 

viditelných zlomených drátů na desetinásobku výšky vinutí pramene překročí v kterémkoli 

úseku lana 20 % celkového nosného průřezu lana nebo při poškození, jakým je například 

uzel, smyčka nebo vytlačená vložka, které se nedají odstranit zkrácením lana. Stejně tak 

musí být lano odloženo, jestliže se na kterémkoli místě objeví vydutí, značná koroze, 

přetržený pramen, nebo jiné závažné poškození. 

Spojovací zařízení musí být zajištěno proti samovolnému odpojení a musí být k lanu 

připojeno úvazkem. Oka ocelových lan musí být opatřena ocelovou vložkou, nebo 

srdcovkou a musí být zhotovena zápletem, zalitím nebo nalisováním či zajištěna nejméně 

třemi lanovými svorkami s tím, že mezi svorkami je nutné ponechat vzdálenost rovnající se 

pěti až šestinásobku průměru lana. 

Pro ocelová lana na vrtbách musí být vedena dokumentace, a to především osvědčení 

výrobce o jakosti lana a atest, obsahující výsledky jeho zkoušek. Pro používaná lana musí 

být vedeny záznamy o posunu lana podle odpracovaných tunokilometrů. Musí se též 

zaznamenávat přehled o závadách na laně, jednotlivá rozhodnutí a záznamy o používání, 

vyřazení a výměně lana, včetně výsledků defektoskopických kontrol. Trvalá bezpečnost 
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kladkostrojového lana a lana pro těžební zařízení musí být nejméně dvaapůlnásobná 

vzhledem k největšímu statickému zatížení. 

Trvalá bezpečnost kotevních lan vrtné soupravy musí být nejméně třiapůlnásobná 

vzhledem k výrobcem určenému tahu v laně. Způsob zjišťování trvalé bezpečnosti lana, 

jakož i kritéria a pokyny pro posun kladkostrojového lana podle odpracovaných 

tunokilometrů, krácení, odložení a výměnu lana, určí vedoucí pracovník [59]. 

2.1.6. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 

a technický řád drah ve znění vyhlášky č. 58/2013 Sb. 

Pro účely této vyhlášky pro dráhu lanovou se rozumí:  

Visutá lanová dráha – lanová dráha se směrově vymezeným pohybem vozidel 

pomocí jednoho nebo více lan, která mají funkci nosného a tažného prvku. Maximální 

sklon nosného nebo dopravního lana této dráhy při jízdě plně zatíženého vozidla nesmí 

překročit 45°. 

Pozemní lanová dráha – lanová dráha, u níž vodicím a nosným prvkem vozidel 

je kolej, případně jiná konstrukce a tažným prvkem je lano. Největší přípustný podélný 

sklon této dráhy činí 60°. 

Technické požadavky na ocelová lana 

Používat se smí jen lana výběrové jakosti, konstrukčně a materiálově zhotovená podle 

podmínek uvedených v této vyhlášce. Kvalita lan musí být doložena hutním atestem, 

osvědčením lana, záznamem o zkoušce lana tahem a vydaným prohlášením o shodě. 

Nosná lana musí být vyrobena s minimálním počtem spájených spojů, přičemž s lanem 

musí být dodáno i schéma jejich rozmístění. Pro tažná, přítažná a dopravní lana se může 

použít jen lano šestipramenné s přírodní nebo syntetickou vložkou, souběžné konstrukce a 

umrtvené se stejnosměrným vinutím. V technicky zdůvodněných případech lze použít pro 

tažná lana pozemních lanových drah i lana osmipramenná. Lana pro záchranná zařízení 

musí zajistit bezpečnost evakuovaných osob a svou konstrukcí vyhovovat použitému 

systému zařízení. 

Výchozí součinitel bezpečnosti v tahu nového lana na pozemní lanové dráze činí 8 pro 

tažná lana, 5 u brzdných lan a 4 v případě přítažných a napínacích lan. Délka zápletu lana 
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u visutých lanových drah pro přepravu osob je nejméně 1300násobek jmenovitého 

průměru lana, přičemž vzdálenost mezi dvěma záplety musí být minimálně 3000 průměrů 

lana. Při pokládání nového lana jsou přípustné nejvýše dva záplety u nekonečných lan 

a jeden záplet u konečných lan. 

Napínací zařízení visuté lanové dráhy musí zajistit konstantní základní napnutí 

nosných, dopravních, tažných nebo přítažných lan bez ohledu na zatížení lanové dráhy 

a také musí kompenzovat všechny průhyby lan, které jsou vyvolané nejnepříznivějším 

přípustným zatížením dráhy a změnou teploty v rozpětí 60°C i trvalým prodlužováním 

lana. Navíc musí být zajištěna jeho snadná dostupnost pro případ kontroly, obsluhy a 

údržby. 

Technické podmínky provozuschopnosti dráhy lanové 

Pro zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti lanové dráhy se provádějí její 

pravidelné prohlídky, které jsou popsány v tabulce č. 2.2. 

Tabulka 2.2 Přehled kontrol ocelových lan lanových drah 

Předmět a způsob prohlídky Objekt Interval 

Prohlídka při kontrolní jízdě Trať, podpěry, lana Každý den 

Prohlídka lan  Všechna lana Každý den 

Prohlídka a měření při revizní rychlosti 
Nosná, brzdová, dopravní, tažná 

a přítažná lana 
1 měsíc 

Prohlídka a měření Napínací a vyrovnávací lana 1 měsíc 

Prohlídka a měření dopravních lan s pevným 
uchycením vozidel po posunutí nebo demontáži 
vozidel z lana 

Dopravní lana  6 měsíců 

Prohlídka, měření a zkouška lan záchranných 
zařízení 

Záchranná zařízení a jejich lana 6 měsíců 

První nedestruktivní kontrola lan 
Nosná, brzdná, dopravní, tažná a 
přítažná lana 

1 až 6 měsíců 
od položení 
lana 

Pravidelná nedestruktivní kontrola lan 
Nosná, brzdná kontrola lan 36 měsíců 

Dopravní, tažná a přítažná lana 24 měsíců 

Nejvyšší revizní rychlost u visuté lanové dráhy je 0,5 m.s
-1

. Časové intervaly 

jednotlivých prohlídek lze prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením 

na celé dny nahoru, přičemž jejich četnost v průběhu roku musí být dodržena. 
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Lana lanových drah pro přepravu osob musí být vyřazena z provozu jestliže: 

 nastala deformace na laně 

 výsledek nedestruktivní zkoušky lana prokázal, že lano je nezpůsobilé pro další 

provoz 

 došlo k výraznějšímu prodloužení lana proti předchozímu období nebo k místnímu 

zúžení lana 

 u šesti nebo osmipramenných lan nastal v jednom místě lana zlom více než 

poloviny viditelných drátů venkovní vrstvy jednoho pramene lana 

 byly zlomeny i jen dva sousední tvarové dráty v jednom místě u lana uzavřené 

konstrukce 

 maximální povolené zmenšení nosného průřezu lana v procentech jmenovitého 

průřezu lana na předepsaných délkách, kde d je jmenovitý průměr lana, překročí 

hodnoty uvedené v tabulce č. 2.3 

Tabulka 2.3 Přípustné zmenšení nosného průřezu lan lanových drah 

Nosná lana uzavřená 10% na 200.d 5% na 30.d 
 

Lana tažná, přítažná a 
dopravní visutých lanových 
drah 

s vozovou brzdou  25% na 500.d 12% na 40.d 6% na 6.d 

bez vozové brzdy  25% na 500.d 8% na 40.d 6% na 6.d 

Lana pozemních lanových drah 20% na 40.d 10% na 6.d   

Napínací lana s vinutím 
drátů v pramenech 

protisměrným 12% na 40.d 6% na 6.d   

stejnosměrným 8% na 40.d 6% na 6.d   

V případě zjištění závady na lanové dráze, která ohrožuje nebo by mohla ohrozit 

bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, je nutno bezodkladně zastavit její 

chod. Při údržbě a opravách mohou být používány pouze díly a materiály, které svou 

jakostí a provedením splňují požadavky technické dokumentace a technologie dodané a 

schválené výrobcem dráhy. Po opravě zařízení dráhy lanové musí být provedeny prohlídky 

a měření v takovém rozsahu, který je nezbytný k ověření bezpečnosti a spolehlivosti dráhy. 

O vykonaném zápletu, opravě lana, zalití koncovky, nebo spojky je nutno vypracovat 

technickou zprávu a dokumentaci a tyto doklady archivovat až do výměny příslušného 

lana. [61]. 
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2.2. Technické normy na ocelová lana a jejich kontrolu 

Požadavky na bezpečnost při výrobě, používání, údržbě a zkoušení ocelových 

drátěných lan se řídí evropskou normou ČSN EN 12385 (třídící znak 02 4302), která má 

celkem 10 částí. Nejdůležitější jsou první tři části, které stanovují obecné podmínky pro 

všechna ocelová lana bez rozlišení účelu jejich použití. Požadavky na osobní lanové dráhy 

pak udává technická norma ČSN EN 12927 (třídící znak 27 3015), jejíž hlavní části pro 

potřeby této práce jsou 3,6,7 a 8. Problematiku provozu, prohlídek, údržby a oprav 

nákladních lanových drah, s výjimkou lanových drah v hlubinných dolech a lanových drah 

na dopravu zemědělských a lesních výrobků, upravuje norma ČSN 27 3205. 

2.2.1. Ocelová lana - Bezpečnost (třídící znak 02 4302) 

Část 1: Všeobecné požadavky (ČSN EN 12385-1+A1) 

Všechny dráty stejných rozměrů a tvaru v téže vrstvě musí mít stejnou třídu pevnosti 

v tahu. Duše z vláken pro jednovrstvá pramenná lana s průměrem větším než 8 mm, musí 

být dvojnásobně uzavřené. U duší z přírodních vláken je požadováno jejich ošetření 

impregnačními mazadly z důvodu potlačení rozkladu, není-li stanoveno, že je duše suchá. 

Dráty až do průměru 0,4 mm včetně mohou být spojeny zkroucením, nebo mohou být 

jejich konce vloženy do formace pramenů. V případě spojení zkroucením musí být toto 

zkroucení z dokončeného lana odstraněno. Je-li nezbytné spojení drátů větších průměrů, 

musí být jejich konce spojeny pájením natvrdo nebo svařováním.  

U pramenných lan musí být minimální vzdálenost mezi dvěma spoji uvnitř pramene 

18 × dl, kde dl je průměr lana. Jednopramenná (spirálová) lana musí mít tuto vzdálenost 

v jakékoliv vrstvě drátů 36 × dd, kde dd je průměr vrstvy drátů. Konce lana, které nemají 

koncovky, musí být zajištěny tak, aby bylo zabráněno jejich rozplétání.  

Část 2: Definice, označování a klasifikace (ČSN EN 12385-2+A1) 

Vzhledem k tématu disertační práce jsou z této normy nejdůležitější základní definice 

konstrukce ocelového lana, které jsou následující:  

Pevnost drátu v tahu (Rm) – poměr mezi maximální silou získanou v tahové zkoušce 

a jmenovitou plochou průřezu zkušebního kusu, vyjádřený v N/mm
2
. 
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Pramen – prvek lana tvořený svinutím drátů vhodných tvarů a rozměrů, uložených 

spirálově ve stejném směru v jedné nebo více vrstvách kolem středu. 

Duše – střední prvek kruhového lana, okolo kterého jsou spirálově vinuté prameny 

pramenného lana nebo svazky lan s kabelovým vinutím. 

Mazadlo lana – materiál použitý v průběhu výroby pramene, duše nebo lana 

za účelem snížení vnitřního tření či poskytující ochranu proti korozi 

Pramenné lano – vinutí jednotlivých pramenů, které jsou vinuty spirálově v jedné, 

nebo více vrstvách kolem duše (jednovrstvé lano), nebo středu (nekroutivé lano nebo 

souběžné lano). 

Část 3: Informace pro používání a údržbu (ČSN EN 12385-3+A1) 

Tato norma mimo jiné stanovuje omezení používání ocelových lan při nepříznivých 

vlivech vnějšího prostředí. Jedná se především o maximální teplotu, která pro pramenná 

lana s duší nebo středem z vláken činí 100°C. V případě lan s ocelovou duší a spirálových 

lan pak 200°C. S ohledem na konkrétní okolnosti mohou být tyto teploty nižší. Pevnost 

ocelových drátěných lan nesmí být nepříznivě ovlivněna provozní teplotou nižší jak -40°C, 

avšak může být snížená jeho funkčnost, vzhledem k účinnosti mazadla. Při používání lan 

ve výjimečně nebezpečných podmínkách (použití na moři, zdvihání nebezpečných 

předmětů) by měla být upravena nosnost vzhledem k míře rizika. 

Během provozu lana je potřeba jeho pravidelného mazání provozními mazadly 

vhodného typu. V opačném případě může dojít ke snížení funkčnosti a následné korozi. Při 

velkém množství maziva obvykle dochází k nahromadění cizích látek na povrchu lana, což 

v konečném důsledku vede ke komplikacím při kontrole jeho stavu. 

2.2.2. Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy (třídící znak 27 3015) 

Část 3: Záplet šestipramenných tažných, dopravních a vlečných lan (ČSN EN 12927-3) 

Vzájemně zapletena mohou být jen lana se shodnými základními charakteristikami, 

jako je jmenovitý průměr lana, konstrukce pramenů, nosnost lana, směr a způsob vinutí, 

jakost drátů, skutečný průměr lana a délka vinutí. Navíc musí být hodnota součinitele 

bezpečnosti lana větší než hodnoty uvedené v EN 12930 a zároveň menší než 20 v 

kterékoliv sekci lanové dráhy během provozu. Do zápletu lana nesmí být vložen žádný jiný 
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magnetický materiál, mimo materiál obsažený v laně, z důvodu možnosti 

defektoskopických kontrol. 

Část 6: Kritéria vyřazení (ČSN EN 12927-6) 

Nedílnou součástí práce s ocelovými lany je jejich vyřazení z provozu tak, aby byla 

dodržena požadovaná bezpečnost a zároveň využití bylo ekonomické. Požadavky na 

splnění těchto podmínek se zabývá tato norma, která nejprve definuje následující pojmy: 

Kritéria vyřazení – deklarovaná úroveň poškození, kdy se lano nebo upevnění konce 

stávají nezpůsobilými pro další provoz. 

Vztažná délka – délka lana používaná na měření specifických charakteristických 

hodnot nebo posuzování jako je např. 6 × d (6 × jmenovitý průměr lana). 

Úbytek kovového průřezu lana – zmenšení průřezu lana vyjádřené v procentech 

jmenovitého kovového průřezu nového lana zohledňující účinek zlomených drátů, koroze a 

opotřebení. 

Hlavní část lana – celková délka lana, s výjimkou úseků upevnění konců a zápletů.  

Přídavné napínací zařízení – přídavné zařízení k udržení tahu v laně v případě 

poškození hlavního napínacího zařízení. 

Zásady bezpečnosti 

Za zlomené se považují dráty i v případě, že jsou uvolněny, svařeny, sletovány nebo 

slepeny. Jestliže praskne stejný drát na více místech vztažné délky lana, považují se tyto 

zlomy jako jeden. V případě neznámého stavu lana, které nelze zkontrolovat současnými 

metodami, musí toto lano být vyřazeno. Po zapůsobení vnějšího vlivu (úder blesku, 

vykolejení apod.) musí být před každým dalším uvedením do provozu prověřena kritéria 

vyřazení oprávněnou osobou. 

Kritéria vyřazení ocelových lan přezkoušených magnetickou defektoskopii 

Při vyřazení ocelového lana se vychází z jeho úbytku kovového průřezu, přičemž pro 

toto stanovení, je podstatný počet drátů na vztažné délce, jejich kovový průřez, opotřebení, 

koroze a hodnoty, které udává tabulka 2.4. V případě jakýchkoliv pochybností o velikosti 

zlomeného drátu zjištěného defektoskopicky, je třeba uvažovat s větším průřezem. 
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Tabulka 2.4 Největší přípustný úbytek kovového průřezu lana 

Druh lana 
Největší přípustný úbytek 
kovového průřezu lana [%] 

Vztažná 
délka 

Uzavřená 
lana 

10 200 × d 

8 30 × d 

5 6 × d 

Splétaná lana 

25 500 × d 

10 30 × d 

6 6 × d 

 

Zjistí-li se při přechodné vizuální kontrole lana, v období mezi dvěma následujícími 

magnetickými defektoskopickými zkouškami úbytek dvou třetin přípustného kovového 

průřezu lana uvedeného v tabulce 2.4, pro vztažnou délku 30·d, musí být přednostně 

provedena magnetická kontrola, na základě které se stanoví konečné posouzení stavu lana. 

Kritéria vyřazení ocelových lan kontrolovaných pouze vizuálně 

Za předpokladu, že lano nemá žádné závažné poškození, opotřebení, korozi ani jiné 

zjevné abnormálnosti, musí být kritéria vyřazení založena na počtu zlomených vnějších 

drátů a musí být v souladu s hodnotami uvedenými v tabulce 2.5, přičemž oprávněná osoba 

rozhodne, zdali nebude potřebné tyto hodnoty snížit, vzhledem k opotřebení, korozi, apod. 

Tabulka 2.5 Největší počet viditelně zlomených vnějších drátů 

Druh lana  

Vztažná délka 

Protisměrné vinutí Stejnosměrné vinutí 

6 × d 30 × d 6 × d 30 × d 

6×7 2 4 2 3 

6×19 3 6 3 4 

6×36 7 14 4 7 

8×19 5 20 3 5 

8×36 12 24     

Odchylky od těchto hodnot jsou povoleny pro vlečná lana se stejnosměrným vinutím 

a třídou 6 × 7, které se používají na lyžařských vlecích s odpojitelným uchycením. V tomto 

případě může být největší počet vnějších zlomených drátů 3 na vztažné délce 6 × d. 

U napínacích lan může být úbytek kovového průřezu lana následkem viditelně zlomených 

drátů nejvýše 50% z hodnot uvedených v tabulce 2.4, přičemž musí být tato napínací lana 

vyřazena nejpozději po 12 letech nebo 18000 provozních hodinách, podle toho co nastane 

dříve, bez ohledu na svůj stav. Jestliže mají tato lana přídavná napínacími zařízeními, musí 

být vyřazena po 15 letech. 



Jan Procházka: Měření ocelových lan pomocí magnetické defektoskopie v dolech. 

2015  15 

 

Vyřazení ocelových lan z důvodu místního opotřebení 

Lana musí být také vyřazena při místním opotřebení bez ohledu na způsob kontroly 

v případě, že jsou zlomeny dva sousední vnější dráty uzavřeného nosného lana nebo pokud 

jsou zlomeny dva dráty, které jsou odděleny jedním nepoškozeným drátem. Je-li 

vzdálenost mezi těmito zlomy v obou případech menší než délka vinutí lana, nelze je 

v žádném případě považovat za jeden. 

Vyřazena musí být také lana s více než polovinou zlomených vnějších drátů na jednom 

prameni tažného nebo dopravního splétaného lana, uvnitř délky vinutí. Je-li měřený 

průměr lana v oblasti zápletu po uvedení lana do tahu menší než 90 % jmenovitého 

průměru lana, musí být lano také vyřazeno. 

Upevnění konce lana – koncovky zalité kovem 

Jakákoliv zlomení drátu nebo známka koroze uvnitř jedné délky vinutí lana v úseku od 

koncovky musí být vzaty jako kritéria k vyřazení lana. Kromě toho musí být upevnění 

konce lana vyměněno bez ohledu na stav lana v souladu s tabulkou 2.6. 

Tabulka 2.6 Kritéria vyřazení koncovek zalitých kovem 

Druh lana 
Nejdelší doba 

provozu v létech 

Tažné lano Koncovka zalitá kovem 4 

Napínací 
lano 

Bez přídavného napínacího 
zařízení 

12 

Napínací 
lano 

S přídavným napínacím zařízením 15 

Nosná lana 
Bez přídavného napínacího 
zařízení 

12 

Nosná lana S přídavným napínacím zařízením 15 

U prvního a druhého závitu nosných lan, navinutých na kotevních bubnech se uplatní 

stejná kritéria vyřazení jako pro běžný úsek lana, z důvodu velkého namáhání tahem. Od 

začátku třetího závitu až k uchycení lana je jeho namáhání v tahu nižší. Z tohoto důvodu 

platí pro tuto oblast, včetně oblasti s nejvyšším úbytkem kovového průřezu, dvojnásobné 

hodnoty oproti tabulce 2.4. 
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Část 7: Kontrola, oprava a údržba (ČSN EN 12927-7) 

Každé lano musí být kontrolováno za účelem zjištění všech poškození (vnitřní, vnější, 

konstrukce, geometrické poškození), která snižují bezpečnost, přičemž před vlastní 

kontrolou musí být ocelová lana a jejich upevnění očištěna z důvodu možnosti přesného 

posouzení jejich vnějšího stavu. Běžné kontroly se provádějí v pravidelných intervalech 

a mimořádné vždy po závažných událostech nebo nepříznivých meteorologických 

podmínkách (namrzání, blesk, apod.). Četnost kontrol stanoví oprávněna osoba na základě 

závažnosti poškození a následném vývoji. 

Roční vizuální kontrola se provádí po celém obvodu lana v celé jeho délce, mimo 

mrtvé závity na upevňovacích nebo kotevních bubnech, při maximální rychlosti pohybu 

lana 0,5 m.s
-1

. Mimo pohybující se sekci pak na stojícím laně. V případě pochybností musí 

být provedena elektromagnetická kontrola. 

Vyhodnocení výsledků měření musí zahrnovat: Kritéria vyřazení, podmínky provozu 

a funkce lana, výsledky zkoušky a jejich porovnání s výsledky zkoušky dříve provedené na 

tom samém lanu, kdekoli je to možné a včlenění celku těchto výsledků do kontrolní zprávy 

spolu se závěrem o stavu ocelového lana. Požadavky na osoby provádějící nedestruktivní 

zkoušení stanovuje norma ČSN EN ISO 97 12. 

Část 8: Magnetické defektoskopické zkoušení lan (ČSN EN 12927-8) 

Termíny a definice 

Zařízení s jednou funkcí – zařízení, které zajišťuje každou místní nepravidelnost 

(LD – local defect) nebo úbytek kovového průřezu (LMA-Loss of metalic area). 

Zařízení s dvojitou funkcí – zařízení, které současně zjišťuje úbytek kovového 

průřezu (LMA) a místní nepravidelnost (LD). 

Místní nepravidelnosti – lokalizování chyby nebo poškození, jako jsou zlomené nebo 

poškozené dráty nebo bodová koroze drátu. 

Hluk pozadí – nahodilé kolísání signálu vyvolané vlastnostmi systému. 

Základní zápis – údaje zaznamenané na displeji přístroje, když poprvé projede 

zkušební hlavou. Základní zápis je vzat jako základní referenční rovina, se kterou jsou 

srovnávány změny způsobené během provozu; základní zápis se týká konstrukce lana 
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a změn v magnetických vlastnostech podél délky lana, jako jsou rozdíly v magnetické 

propustnosti.  

Zkušební hlava – část zkušebního zařízení obsahující detekční a snímací prvky, která 

během zkoušky obklopuje lano a generuje magnetické pole. 

Zlomený drát – údaje z LD kanálu zkušebního zařízení speciálně rozlišující zlomení 

vnitřního nebo vnějšího drátu. 

Úbytek kovového průřezu lana – LMA je výsledek porovnání mezi referenčním 

kovovým průřezem lana a mezi současným kovovým průřezem lana naměřeným 

magnetickou defektoskopickou zkouškou; obvykle se vyjadřuje v procentech. 

Bezpečnostní požadavky na magnetický defektoskop 

Zařízení musí obsahovat zkušební hlavu, jednotku monitorující výstupní signál 

(displejová jednotka nebo grafický registrační přístroj), trvalé záznamové zařízení, přičemž 

zkušební hlava musí obsahovat: magnetizační jednotku, prostředky pro vyšetření lana 

uvnitř magnetického pole a k zabránění bočnímu pohybu během měření a ukazatel délky 

ujeté dráhy. Dále musí mít označení určující typ, průměr a největší kovový průřez lana, 

které může být zkoušeno. 

Postup zkoušky magnetickou defektoskopii 

Před zahájením zkoušky se lano očistí a zkontrolují komunikační prostředky mezi 

osobou provádějící magnetickou defektoskopii a osobou odpovědnou za provoz lanové 

dráhy při zkoušce. Následně se zkontroluje zkušební hlava, zdali vnitřní průměr vedení 

přístroje je uspořádán tak, aby umožnil volný průchod lana zkušební hlavou, resp. aby 

zkušební hlava volně procházela nad lanem. V případě pohybujícího se lana musí být hlava 

umístěna kolem něj a musí být bezpečně ukotvena, aby bylo zabráněno jejímu 

nadměrnému pohybu. Dále se provede elektrické spojení a zkontrolují se LD a LMA 

kanály k ověření jejich správné funkce použitím zkušebního ocelového drátu nebo pomocí 

známého lomu na zkušebním drátu. Následně může začít vlastní měření. Výsledky 

provedené zkoušky se porovnávají s výsledky předchozích zkoušek stejného lana.  

Ostrému měření předchází zkoušky provozních charakteristik přístroje (provozní 

zkoušku LD kanálu a LMA kanálu), a to před jeho uvedením do praktického používání, 

dále pak v pravidelných dvanáctiměsíčních lhůtách, a v případě úpravy přístroje, která by 
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mohla změnit jeho funkční charakteristiky. Výsledek každé zkoušek musí být písemně 

zaznamenán a potvrzen osobou, která ji prováděla.  

2.2.3. Nákladní lanové dráhy – projektování, konstruování, zkoušení a provoz  

(třídící znak 27 3205) 

Volba a výpočet lan 

Každé ocelové lano, které je používané na lanové dráze musí mít vystavené osvědčení 

od výrobce, které musí být uvedeno v projektu dráhy. Jeho rozměry a konstrukce musí 

odpovídat hodnotám uvedeným v projektu lanové dráhy stejně jako jmenovitá pevnost jeho 

drátů. Lano, které projekt neuvádí je možno použít jen se souhlasem výrobce lanové dráhy 

nebo odborníka, který musí výpočtem prokázat bezpečnost lana a překontrolovat jeho 

průhyby. 

Bezpečnost lana se vypočítá z největšího prostého tahu v laně, při uvažování 

nejnepříznivější kombinace zatížení a ze jmenovité nebo z vypočtené nosnosti lana. 

Počáteční a konečnou bezpečnost pro různé druhy lan používaných na nákladních 

lanových drahách udává tabulka 2.7.  

Tabulka 2.7 Požadavky na bezpečnost ocelových lan nákladních lanových drah 

Lano 
Bezpečnost 

počáteční konečná 

Nosné 3,5 3 

Tažné (přítažné, dopravní) 5 4 

Napínací (pro napínání nosných lan) 5 4 

Napínací (pro napínání tažného, přítažného 
nebo dopravního lana) 

6 
5 

Kotevní jednopramenné lano (pro kotvení 
podpěry) 

3 
2,8 

Nosné lano ochranné sítě 2 1,75 

Důležité ovládací a pomocné pro brzdy apod. 6 5 

Spojování lan 

Lana lze spojovat jen pomocí traťových spojek, dodaných výrobcem lanové dráhy 

nebo vyrobených podle jeho dokumentace. Na nosných lanech mohou být tyto spojky 

použity jen v nezbytně nutném počtu, přičemž musí být rozmístěny tak, aby byly ve 

vzdálenosti nejméně 10 m od podpěr, a zároveň nebyly nad frekventovaným místem ani 

uprostřed příliš velkých rozpětí, či v místech příliš vysoko nad terénem. Konce lan 
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u spojek (i koncovek) nosných lan je nutno po montáži natřít bílým trvanlivým nátěrem, 

z důvodu kontroly polohy lana ve spojce. 

Pravidelné prohlídky a zkoušky lan 

Prohlídky nosných lan se musí provádět nejméně jednou za měsíc pomocí speciálního 

kontrolního vozu, přičemž rychlost plynulé jízdy činí 0,5 m.s
-1

. Při opakovaném 

zastavování dráhy v dostatečných vzdálenostech je možná rychlost vyšší. Velmi důležitá je 

kontrola lana u podpěr, traťových spojek a v místech dříve zjištěných zlomů drátů, zdali se 

objímky prasklých povrchových drátů neposunuly nebo neotočily do takové polohy, při 

které by narážela kola vozů na šrouby. Stejný interval je předepsaný i pro prohlídky 

napínacích lan, kotevních lan a lan ochranných sítí. Tažná lana je potřeba kontrolovat 

každých 14 dní, avšak u starších nebo opotřebovanějších lan se doporučuje týdenní 

kontrola. 

Spojování a výměna lan 

Při spojování lan splétáním, zaléváním a klínováním a při manipulaci s lany musí být 

dodržen předepsaný spojovací materiál a technologický postup montážního závodu. 

Jestliže nosné lano jednopramenné, otevřené konstrukce a obsahuje zlomené dráty, musí se 

tato místa chránit objímkou, z důvodu zabránění vykolejení vozu způsobeného 

vyčnívajícím drátem. Tyto objímky je potřeba, alespoň jednou za měsíc, demontovat 

a přesvědčit se, zda nedošlo ke zlomům dalších drátů.  

Jestliže se vytáhlo lano ze spojky o více než 5 mm, je-li spojka od kol vozů značně 

rozježděná, jsou-li okraje spojky značně vyštípány nebo jsou-li u okraje spojky 3 prasklé 

dráty vedle sebe, je potřeba traťové spojky nosných lan přemontovat, popřípadě vyměnit. 

Při výměně spojky se odřízne 0,5 m z každého konce nosného lana. 

Klesne-li bezpečnost nosného lana na hodnotu 3, musí se vyměnit. Při výpočtu 

bezpečnosti se uvažuje úbytek nosného průřezu lana na délce rovné dvacetinásobku výšky 

vinutí povrchového drátu. Ke zjištěným viditelným zlomům drátu se připočte jedna 

polovina z jejich počtu jako zlomené dráty, které nelze vidět a úbytek průřezu, zjištěný 

v daném úseku obroušením lana. Je-li lano elektromagneticky defektoskopicky zkoušeno, 

není nutno počítat s předpokládaným, nýbrž jen skutečným počtem zjištěných prasklých 

vnitřních drátů. 
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Konečná bezpečnost lana se počítá ze jmenovité nosnosti lana, zmenšené o jmenovitou 

nosnost viditelných prasklých drátů na délce rovné dvacetinásobku výšky vinutí a o úbytek 

nosnosti zjištěný v daném úseku úbrusem lana. 

Pro posouzení bezpečnosti tažného lana je nutno prohlédnout jeho celkový stav. 

Mechanické opotřebení, deformace, místní protahování při současném zmenšování 

průřezu, neúměrné celkové protahování apod., svědčí o nutnosti výměny lana. Vystupuje-li 

a uvolňuje-li se některý pramen, je nutno ho počítat jako pramen, který nepřenáší zatížení. 
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3. Důlní havárie způsobené poruchou na ocelovém laně 

Důlní havárie způsobené špatným technickým stavem ocelového lana se v dnešní době 

stávají jen velmi výjimečně. Tato skutečnost je důsledkem účinnější prevence oproti 

minulým desetiletím. Jedná se především o zavedení pravidelných magnetických 

defektoskopických kontrol ocelových lan stanovených příslušnými předpisy. V polovině 

70. let minulého století, kdy tyto kontroly ještě nebyly požadovány, došlo k takovýmto 

haváriím hned dvakrát v odstupu několika měsíců. 

3.1. Havárie na dole František (dříve prezident Gottwald) 

Důl František (dříve prezident Gottwald) se nachází v obci Horní Suchá na Karvinsku 

poblíž silnice číslo 474 směrem na Karvinou-Doly. Na tomto dnes již uzavřeném závodě 

během jeho existence (od roku 1911) došlo k několika různým nehodám s více či méně 

závažnými následky. Zřejmě nejtragičtější havárie se zde stala dne 12. 9. 1974 v 6:19 

hodin. Při dopravě horníků do podzemí se ve výdušné jámě PG-II (západní těžní klec) 

přetrhlo těžní lano s osádkou, která sjížděla na ranní směnu. Jednalo je již o čtvrtou jízdu 

od začátku fárání v 5:50 hodin [64],[65]. 

Dopravní klec byla dvouetážová, přičemž pro dopravu lidí činila maximální 

kapacita 14 osob na každou etáž, maximálně tedy 28 lidí najednou. Při osudné jízdě byl 

tento počet ve spodní etáži překročen o 7 horníků. Dole jich cestovalo 21, nahoře 13, takže 

celkem 34 osob. Maximální rychlost jízdy za daných podmínek 10 m.s
-1

 byla dodržena. Po 

ujetí asi 250 metrů začala klec zrychlovat, proto strojník okamžitě zastavil těžní zařízení. 

Narážeč ve 2. patře si všiml, že se osádka řítí dolů, a tedy že lano je utržené. Klec se 

zastavila až o nárazníkový rošt pod 4. patrem. „Uletěla“ přitom cca 390 m a stejná délka 

utrženého lana po nárazu prudce dopadla na horní etáž. Druhá klec, která současně 

vyjížděla opačným směrem, zůstala stát 5 m nad druhým patrem. Jedinou záchranou byl 

brzdný mechanismus, který zpomaloval volný pád. Konečná bilance byla následující: 

9 mrtvých (8 na místě, 1 v nemocnici), 21 těžce zraněno, 4 zraněni lehce. Obrovským 

štěstím bylo odčerpání vody z jámové tůně den před tragédií. V opačném případě by počty 

mrtvých byly podstatně vyšší, jelikož při dopadu do několika metrové hloubky vody by 

jejich záchrana byla velmi komplikovaná [38]. 



Jan Procházka: Měření ocelových lan pomocí magnetické defektoskopie v dolech. 

2015  22 

 

Příčinou poškození lana byla koroze, kterou způsobila slaná minerální voda 

solanka, která se v těchto místech vyskytovala a jejímž odpařováním se získávala jódová 

darkovská sůl. Výrobce lana upozorňoval na zkrácenou dobu používání, bude-li 

provozováno v agresivním prostředí. I přes toto riziko povolil obvodní báňský úřad jeho 

užívání až do 20. 10. 1974. Důvodem byla vysoká pořizovací cena nového lana. Týden 

před tragédií byly navíc nalezeny zlomy na povrchu tří drátů v blízkosti místa přetržení. 

Jak bylo později zjištěno, povinná šestitýdenní prohlídka rovněž nebyla provedena.  

Důvodem neštěstí byla jednak chyba úředníků obvodního báňského úřadu, kteří 

chybně prodloužili dobu používání lana a taky hrubá nedbalost pověřených pracovníků 

dolu, kteří neprováděli dostatečně důsledně preventivní prohlídky.  

Tento případ vyvolal diskuzi u odborné veřejnosti, zdali jsou současné kontroly 

dostatečné. Výsledkem jednání bylo povinné zavedení kontroly ocelových lan metodou 

magnetické defektoskopie, v pravidelných časových intervalech na všech dolech. Mezi 

pamětníky i laickou veřejností je dodnes tato tragédie často vzpomínaná. 

Technické parametry lana: 

 Výrobce:  Arbed – Felten & Guilleaume Köln - Mülhaim (tehdejší NSR)  

 Průměr: 37,5 mm 

 Používání lana: těžní lano 

 Konstrukce: šestipramenné lano s pozinkovanými dráty, 6 <1 + 6 + (6+ 6)+12> 

 Pevnost lana: 1,006 MN (podle DIN 21 254) 

 Jmenovitá pevnost drátů: 1,765 kN/mm
2
 

 Mazání z výroby: mazadlo Elaskon 20 

 

Obrázek 3.1 Důl František v roce 1948 [15] 
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Obrázek 3.2 Důl František dnes 

3.2. Havárie na dole Hołdunów 

Podobná havárie jako na dole František se stala o rok později 26. 11. 1975 jen o pár 

desítek kilometrů v sousedním Polsku na dole Hołdunów v městě Lędziny poblíž současné 

silnice S1/E75. Na rozdíl od výše uvedené tragédie zde naštěstí nedošlo k žádným obětem 

na životech, škody na majetku však byly značné.  

Toho dne odpoledne přesně v 15:45 vyjela skipoklec s nákladem nad ohlubeň těžní 

jámy. Krátce po jejím zastavení a zahájení vyprazdňování došlo k přetržení těžního lana 

a následně jejímu volnému pádu jamou i s nákladem. Vzhledem k vlastní hmotnosti klece 

7131 kg a dalších asi 6000 kg nákladu nepomohla ani funkce zabezpečovacího zařízení 

zabránit totální destrukci skipu. O to děsivější je skutečnost, že necelé dvě hodiny před tím, 

v etáži pro dopravu osob cestovali horníci. Druhá klec se v inkriminovanou dobu nacházela 

v podzemí dolu u násypné stanice. Po přetržení společného lana sjela do volné hloubky, 

kde na ní dopadl třecí kotouč s druhou částí utrženého lana, která jej strhla do jámy, takže 

poničený byl i druhý skip.  

Následné vyšetřování zjistilo, že pravidelné preventivní kontroly lana byly 

prováděny velmi nedůsledně, jelikož jeho stav byl katastrofální. Po celé své délce bylo 
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zkorodované, duše nebyla promazána a poblíž poškozeného místa bylo porušeno 79 drátů.  

Během doby jeho používání, která činila 18 měsíců a 3 týdny (předchozí lano bylo 

vyměněno po 18 měsících) bylo čtrnáctkrát zkráceno o celkem 4,8 metrů. Poslední 

půlroční a zároveň týdenní prohlídka byla provedena dne 25. 10. 1975. Ta však trvala jen 

dvě a půl hodiny, ačkoli potřebný čas pro důkladnou kontrolu představuje minimálně 

6 hodin. 

 Podobně jako po havárii na dole František, došlo i zde k podstatným změnám. 

Hlavní z nich byl požadavek na urychlení vývoje magnetických defektoskopů a zavedení 

jejich pravidelného používání v hornickém provozu na všech těžních zařízeních, kde je 

povolena řádná jízda lidí. Dále došlo k používání pozinkovaný drátů, obdobně jako v 

tehdejším Československu. Stejně tak se zvýšily nároky na mazání a konstrukce závěsů. 

Kromě těchto technických záležitostí se změnily i některé organizační opatření. Zavedeno 

bylo centrální rezortní školení pracovníků, provádějících revize těžních zařízení. Jednalo se 

také o tom, aby bylo vyčleněno dostatek času na revize a opravy. Navíc bylo zřízeno 

postgraduální studium pro Hornické inženýry na Hornické akademii v Krakově a pro 

pracovníky pověřené kontrolu zase studium na středních průmyslových školách. 

  



Jan Procházka: Měření ocelových lan pomocí magnetické defektoskopie v dolech. 

2015  25 

 

4. Současný stav magnetické defektoskopie 

Defektoskopie je nedestruktivní zkušební metoda, sloužící k vyhledávání poruch na 

strojních součástech pomocí přístroje zvaného defektoskop. Při zkoušce nedochází 

k porušení kontrolovaného předmětu, takže v případě jejího kladného výsledku jej lze 

nadále používat.  

V minulosti bylo pro preventivní kontroly ocelových lan vyzkoušeno mnoho různých 

nedestruktivních metod, např. ultrazvuková, rentgenová, laserová. Jediná spolehlivá 

a objektivní metoda se nakonec ukázala pouze metoda magnetické defektoskopie [25],[29]. 

Ta spočívá ve vybuzení magnetického pole v laně a následné detekci rozptylových 

magnetických indukčních čar. Při nalezení vady materiálu se změní geometrie těchto 

indukčních čar. Metoda je nedestruktivní, není tedy nutné demontovat lano. Jedná 

o metodu jednoduchou, rychlou a ekonomickou.  

V případě ocelových lan existují také zkoušky destruktivní, které se provádějí na 

trhacím stroji v laboratoři, jejímž cílem je zjišťování mechanických vlastností použitých 

materiálů lan. Vzhledem k trvalému poškození vzorku lana není možné tyto zkoušky 

používat pro účely preventivních kontrol.  

4.1. Defektoskopie ocelových lan v České republice 

4.1.1. Defektoskop REMA 

Defektoskop REMA (obrázek. 4.1) byl vyvinut v roce 1997 skupinou pracovníků 

Institutu fyziky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB - TUO) pod 

vedením pana Prof. Ing. Jaromíra Pištory, CSc.  

Původně obsahoval jeden kanál pro lokální defekty (prasklé dráty malého rozsahu) 

a druhý pro úbytky kovového průřezu (poruchy nad cca 70 cm). Později byl doplněn 

o kanál mikrodefektů, velikost poruchy se pohybuje v jednotkách milimetrů. Nalezení 

takto malého defektu nám dává informaci, na kterou část lana se při dalších kontrolách 

zaměřit podrobněji. Menší defekty již není možno v současnosti určit z důvodu tvarových 

nepravidelností lana, vzniklých při jeho výrobě. Snímací část kanálů je tvořená 

magnetickým obvodem ve tvaru podkoviček. Zařízení se skládá z magnetizační hlavy, 

indikačního modulu a počítače typu PC [40],[41]. 
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Před měřením se defektoskop instaluje kolem kontrolovaného lana, které se následně 

začne pohybovat, takže jím projede po celé své délce (kromě počáteční a koncové části). 

Méně častým způsobem je pohyblivý defektoskop a lano v klidu. Staničení lana se měří 

inkrementálním čidlem. Vždy je také nutné dbát, aby se v blízkosti nenacházely žádné 

feromagnetické materiály, které by ovlivňovaly měření. Defektoskop upevněný na laně 

s ním dohromady tvoří uzavřený magnetický obvod. Signál z Hallových sond je 

transformován A/D převodníkem na digitální data. 

 

Obrázek 4.1 Magnetický defektoskop REMA 

4.1.2. Defektoskop MID-3 

V osmdesátých letech minulého století vyvinul Vědeckovýzkumný uhelný ústav 

(VVUÚ) v Ostravě-Radvanicích magnetický defektoskop MID-3 (obrázek 4.2), který je 

používán dodnes. Buzení i detekci magnetického pole zajišťují indukční cívky. Starší typy 

přístrojů používaly pro vyhledávání defektů jen jednu širokou a jednu úzkou cívku, novější 

defektoskopy byly doplněny větším počtem obou cívek [2].  

Na přelomu tisíciletí byla řada těchto přístrojů digitalizována, a jelikož se jedná 

o zařízení jednoduché konstrukce, která je navíc bytelná, jsou stále často používány u nás 

i v zahraničí, zejména na Slovensku. Spolu s defektoskopem REMA byly oba tyto přístroje 

použity při zkušebním měření v laboratoři Institutu fyziky VŠB – TUO, které je podrobně 

popsáno v kapitole 5.1. Srovnání jejich parametrů je v tabulce 4.1. 
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Obrázek 4.2 Magnetický defektoskop MID-3 

Tabulka 4.1 Technické údaje defektoskopu REMA [29] 

Technické údaje magnetických defektoskopů 

Vlastnost REMA MID-3 

Generace magnetického toku Permanentní magnety Nd-Fe-B Cívka 

Detekce magnetického toku Hallovy sondy průměru 60 mm Úzká a široká cívka 

Magnetizace Stejnosměrná Stejnosměrná 

Počet kanálů 3 2 

Citlivost 0.5 % změny příčného průřezu lana 1.5 % změny příčného průřezu lana 

Maximální rychlost měření 3 m.s
-1

 1,5 m.s
-1

 

Rozsah průměrů měřených lan 16 až 60 mm 16 až 60 mm 

Hmotnost magnetizační hlavy 80 Kg 20 Kg 

Napájení Z baterie/ze sítě Ze sítě 

4.2. Defektoskopie ocelových lan ve světě 

Vzhledem k celosvětovému používání ocelových se defektoskopická metoda využívá 

v mnoha zemích. Tabulka 4.2 udává seznam předních výrobců magnetických 

defektoskopů, přičemž nejvýznamnějšími státy v této oblasti jsou vedle České republiky 

také: Slovensko, Polsko, Německo, Švýcarsko, Rusko, Ukrajina, Čína, USA a Kanada.   
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Tabulka 4.2 Seznam hlavních světových výrobců magnetických defektoskopů [63] 

Výrobce a země Typ defektů 
Detekce mag. 

toku 

Nahrávání & 

data, zpracování 
Označení 

AGH Polsko 
LMA Hallovy sondy Plně digitální, 

PCMCIA Memory 

MD120 and GM 

series of heads LD Indukční cívky 

AATS Jižní Afrika 
LMA 

Hallovy sondy Externí počítač AATS Model 817 
LD 

British Coal, Velká 

Británie 

LMA Cívky Záznam na 

termocitlivý papír 
Ropescan 

LD Integrátor 

DMT Německo 
LMA Cívky 

Externí počítač RTI 1 
LD Integrátor 

Dr.Brandt Německo 
LMA Cívky 

Záznamník 
SPM-1, SPM-20 

SPR LD Integrátor 

Druk-Pak AG/EMSA 

Švýcarsko/Nizozemsko 
LD Hallovy sondy 

Papírový 

záznamník WK-

150 

Hand “Cable Spy” 

E Kündig SA Švýcarsko LD Indukční cívky Záznamník PMK 75 and others 

ETH Zurish Švýcarsko LD Cívky   No data 

Halec SA Francie LD Cívky Záznamník Cable Test Halec AS 

Health and Sherwood 

Kanada 

LMA 
Hallovy sondy Externí počítač Magnograph II 

LD 

Hitachi Building System 

Eng and Service, 

Japonsko 

LMA AC Cívky Prototyp 
AC Elevator Rope 

Tester 

Hitachi Building System 

Eng and Service, 

Japonsko 

LD 
DC obvod  

Prototyp 
Magnetic Defect 

Sensor Cívky 

Intron Plus Ltd., Rusko 
LMA 

Hallovy sondy Externí počítač 
INTROS, MH & F 

series LD 

Kanatop Electro-Mech 

Plant, Ukrajina 
LMA 

AC 

magnetování 
Externí záznamník IISK-5 

Laboratory Roman 

Martyna, Polsko 

LMA 
Hallovy sondy 

Analogový 

záznamník 

LRM-MH 

LD LRM-MR 

Meraster, Polsko 
LMA Hallovy sondy Plně digitální 

záznam 

MD120 and GP 

series of heads LD Indukční cívky 

NDT Technologies USA 
LMA Cívky 

Digitální záznam 
LMA-125, 175,250, 

LMA-test LD Integrátor 

RAU 
LMA 

Cívky  
Grafický 

záznamník 
RAU 

LD 

Rotesco, Kanada 
LMA 

Indukční cívky 
Grafický 

záznamník 

Rotescograph 2D 

and 2C-TAG88M LD 

Shanghai Maritime 

University, Čína 
LMA Flux gate Prototyp   
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Výrobce a země Typ defektů 
Detekce mag. 

toku 

Nahrávání & 

data, zpracování 
Označení 

Technical University 

Stuttgart, Německo 
LD 

Mag. ind. 

snímač 

Údaje nejsou k 

dispozici 
  

TUV UK Ltd, Německo LD Cívky 
Grafický 

záznamník 
Wire Rope test 

VVUU, Česká republika 
LMA 

Hallovy sondy Plně digitální MID-series 
LD 

Wire Rope Testers, Inc. 

USA 
LD Indukční cívky Externí počítač The Rope Tester 

ZEG-Tychy, Polsko 
LMA Hallovy sondy Grafický 

záznamník 
DLS (nevyrábí se) 

LD Indukční cívky 

4.2.1. Ruský defektoskop MH6-24 

Defektoskop MH6-24 umožňuje pouze kontrolu úbytku kovového průřezu lan 

o průměrech 6 až 24 mm. Hmotnost přístroje je 3 kg a rozměry magnetické hlavy jsou 

235 x 230 x 64 mm (obrázek. 4.3). Přesnost měření činí ± 2% průřezu lana, při teplotním 

rozsahu -10 °C až +50 °C.  

 

Obrázek 4.3 Magnetická hlava MH6-24 [21] 

4.2.2. Polský defektoskop MD-120 

Detekce rozptylového magnetického pole je zajištěna Hallovými sondami. Pro 

vyhledávání lokálních defektů slouží vnitřní induktor (vnitřní čidlo). Úbytky kovového 

průřezu vyhledává Hallovo čidlo. Zařízení splňuje celosvětový standard pro detekci LF 

a LMA kanálů [22]. 
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Obrázek 4.4 Magnetická hlava MD-120 [66] 

4.2.3. Čínské defektoskopy TCK 

Čínská firma TCK je výrobcem defektoskopů, které se používají pro všechny druhy 

kontroly poškození ocelových lan o průměrech v rozmezí 6 až 300 mm. Jejich hmotnost se 

pohybuje okolo 2.5 kg. Tyto přístroje jsou vybaveny alarmem a díky automatické 

kalibrační technologii umožňují získat pravdivé a přesné výsledky detekce. Jsou vodotěsné 

a disponují LCD displejem s jednoduchou obsluhou a manipulací. Výrobce dodává vlastní 

software ke zpracování a vyhodnocení dat, jejich uložení a tisku. 

Citlivost dosahuje 5 V/G a přesnost měření magnetického pole je menší než 0,05%. 

Pracovní rychlost se pohybuje v hodnotách 0,2 až 13 m.s
-1

 a kontrolní rychlost 

defektoskopu vmax činí 3 m/s. Přístroje lze použít v teplotním rozsahu -30˚C až +55˚C 

a pracuje se stejnosměrnou magnetizací. Kanál defektů nepřesahuje hodnotu P<0,5 %. [46] 

 

Obrázek 4.5 Defektoskop TCK řady BX [34]  
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5. Měření ocelových lan 

5.1. Zkušební měření etalonů ocelových lan na testovacím standu 

Při používání jakýchkoli přístrojů sloužících k měření fyzikálních veličin je nezbytné, 

aby byly v řádném technickém stavu. V případě magnetických defektoskopů se jejich 

správná funkčnost kontroluje v pravidelných intervalech na ocelových lanech se známými 

defekty.  

Institut fyziky VŠB – TUO vlastní stand (obrázek 5.1), sloužící ke zkušebním účelům 

měření různě dlouhých etalonů ocelových lan o průměrech 20 až 65 mm. Tyto testovací 

vzorky byly vyrobeny z nenarušených částí ocelového lana, průměru 37,5 mm 

a konstrukce 6 × 31 WS – SFC 1770 B zZ (obrázky 5.2 a 5.3), které bylo původně 

používáno v důlním provozu. 

Výroba těchto zkušebních vzorků spočívala v rozřezání lana na menší kusy o délce 

4 metry, které byly pomocí rozpínáku mechanicky rozkrouceny a na zvolených místech 

jim byly narušeny dráty, čímž vznikly umělé vnitřní i vnější defekty. Jistou nevýhodou je 

neúplně stejný stav lana jako před vznikem poruch na nepoškozených místech po uvolnění 

rozpínáku. Před magnetickou zkouškou byla změřena výška vinutí lana, největší průměr a 

následně provedena kalibrace kanálu úbytku kovového průřezu, která spočívá v testování 

drátu známého průřezu.  

Pro testování byly vybrány 4 etalony (tl01 až tl04), na nichž se uskutečnily měření 

magnetickými defektoskopy REMA a MID-3, které byly blíže popsány v kapitole 4.3. 

Používaný defektoskop byl vždy umístěný na pojízdném vozíku, který se posunoval po 

celé délce lana. Rychlost pohybu pojezdu nikdy nepřekročila 0,5 m.s
-1

, což plně odpovídá 

požadavkům normy ČSN EN 12927-8, podle níž byla všechna měření provedena. 
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Obrázek 5.1 Stand pro zkoušení vzorků ocelových lan 

 

Obrázek 5.2 Konstrukce šestipramenného ocelového lana 
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Obrázek 5.3 Řez šesti pramenným ocelovým lanem 

5.1.1. Porovnání výsledků zkoušek přístrojů REMA a MID-3 

Měření defektoskopem REMA 

Modrý graf představuje záznam kanálu lokálních defektů a červený zobrazuje 

výsledky kanálu úbytku kovového průřezu. Velkou výhodou měření tímto defektoskopem 

je možnost přesně odečíst hodnoty úbytku kovového průřezu z příslušného kanálu. Naopak 

nevýhodou je koncový efekt, který je vidět na záznamu kanálu úbytku kovového průřezu. 

Měření defektoskopem MID-3 

Tento přístroj snímá rozptylové pole měřícími cívkami o průměru 44 mm. Na modrém 

grafu je záznam z široké cívky a na červeném pak z úzké. Z takto naměřených výsledků 

nelze úplně přesně stanovit absolutní úbytky kovového průřezu, ale lze jen odhadnout 

přibližné hodnoty.   
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Zkušební vzorek lana tl01 

Na prvním testovacím vzorku lana tl01 jsou vytvořeny tři přeříznutí vnitřních drátů, 

z nichž dvě jsou zvoleny ve stejné vrstvě, 1,150 m od levého konce lana a třetí 1,250 m 

z opačného konce.  Všechny tyto dráty mají průměr 2,36 mm, což vzhledem k hodnotám 

hutního atestu představuje u prvních dvou defektů pokles nosného průřezu o 1,6% a u 

třetího 0,8%. Tato skutečnost je dobře vidět na záznamech měření (obrázky 5.5 a 5.6), kde 

jsou obě výchylky v místech defektů velmi dobře patrné. 

 

Obrázek 5.4 Poloha dvou defektů na vzorku tl01 

 

Obrázek 5.5 Záznam měření REMA na vzorku tl01 
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Obrázek 5.6 Záznam měření MID-3 na vzorku tl01 

Zkušební vzorek lana tl02 

Další testovaný etalon tl02 má vyštípnutý jediný drát v délce 25 cm, přibližně 

uprostřed lana. Touto poruchou se snížil nosný průřez ocelového lana o 0,8%. Na 

záznamech obou cívek defektoskopu MID-3 (obrázek 5.10) je rozpoznatelný jen začátek 

a konec poruchy. Chybějící kousek lana se tedy projeví jako dva různé menší defekty 

umístěné blízko sebe. Přístroj REMA zjistil skutečný stav bez jakýchkoli pochybností 

(obrázek 5.9). 

 

Obrázek 5.7 Poloha dvou defektů na vzorku tl02 

 

Obrázek 5.8 Detail zkušebního vzorku lana tl02 
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Obrázek 5.9 Záznam měření REMA na vzorku tl02 

 

Obrázek 5.10 Záznam měření MID-3 na vzorku tl02 

Zkušební vzorek lana tl03 

Třetí testovací lano obsahuje kombinaci obou druhu defektů. První poruchou 

je přerušený vnitřní drát lana ve vzdálenosti 120 cm od jeho pravého konce a dále pak 

vyštípnutý kousek drátu v délce 3 cm, v místě 190 cm od stejného konce lana. V obou 

případech mají dráty průměr 2,36 cm, což opět představuje pokles jeho nosného průřezu 

o 0,8%. Větší z defektů je dobře patrný na všech záznamech, menší jen na široké cívce 

přístroje MID-3 (obrázek 5.13). 
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Obrázek 5.11 Poloha dvou defektů na vzorku tl03 

 

Obrázek 5.12 Záznam měření REMA na vzorku tl03 

 

Obrázek 5.13 Záznam měření MID-3 na vzorku tl03 

  



Jan Procházka: Měření ocelových lan pomocí magnetické defektoskopie v dolech. 

2015  38 

 

Zkušební vzorek lana tl04 

Poslední zkoušený vzorek obsahuje vyštípnutí jednoho drátu v délce 1 cm, na dvou 

místech uprostřed lana, vzdálených 30 cm od sebe (obrázek 5.15). Pokles nosného průřezu 

lana je i nyní nižší o 0,8%. Záznamy obou přístrojů dobře zobrazují zmíněné defekty, 

přičemž o trochu lépe je tento stav vidět z měření defektoskopem MID-3 (obrázek 5.17). 

Nicméně výsledky měření jsou v obou případech srovnatelné. 

 

Obrázek 5.14 Poloha dvou defektů na vzorku tl04 

 

Obrázek 5.15 Detail zkušebního vzorku lana tl04 
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Obrázek 5.16 Záznam měření REMA na vzorku tl04 

 

Obrázek 5.17 Záznam měření MID-3 na vzorku tl04 

5.2. Měření ocelových lan v provozu 

Kromě již uvedených zkoušek etalonů ocelových lan na testovacím standu byly 

provedeny měření dvou těžních lan na dole Darkov a jednoho kotevního lana rozhlasového 

a televizního vysílače Kráľova hoľa na Slovensku. Ve všech případech byl použitý 

defektoskop REMA. 

5.2.1. Měření těžních lan na dole Darkov 

Na dole Darkov bylo v hlavní jámě měřeno těžní lano konstrukce 6(3+9+12+18)+v 

o průměru 56 mm a délce 680 metrů. Ze záznamu měření (obrázek 5.18) vyplynulo, že toto 

lano musí být neprodleně odloženo, z důvodu nadměrné koroze. Jedná se o pozinkované 
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šestipramenné lano s trojbokými prameny, které tvoří 252 drátů. Jmenovitá pevnost drátů 

činí 1770 MPa a jmenovitý nosný průřez představuje 1298,96 mm
2
. Toto lano bylo 

používané 4 roky. V okolí staničení 315 metrů byl zjištěn úbytek kovového průřezu 20% 

na 20 metrech délky. Kromě této největší vnitřní poruchy byly nalezeny ještě dvě menší, 

rovněž uvnitř lana.   

 

Obrázek 5.18 Záznam z měření původního těžního lana v hlavní jámě na dole Darkov 

Vyřazené lano se nahradilo novým, které bylo tři měsíce po naložení defektoskopicky 

zkontrolováno. Ze záznamu měření (obrázek 5.19) jsou na třech místech vidět prasklé 

dráty, k nimž došlo během seřizování zaplétacího stroje při výrobě lana. Tyto poruchy byly 

opraveny spájením. 
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Obrázek 5.19 Záznam z měření nového těžního lana v hlavní jámě na dole Darkov 

Dále bylo na stejném dole zkoušené těžní lano ve větrné jámě, jehož průměr činí 

56 mm a délka 670 m. Toto lano vykazuje hodně únavových zlomů (obrázek 5.20), což je 

způsobeno velkým a častým namáháním. Naopak vzhledem k jeho umístění ve větrné jámě 

není nějak ovlivněno korozí.  

 

Obrázek 5.20 Záznam z měření těžního lana ve větrné jámě na dole Darkov 
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5.2.2. Měření kotevního lana rozhlasového a televizního vysílače na Kráľovej hoľi 

Posledním zkoušeným bylo kotevní lano rozhlasového a televizního vysílače Kráľova 

hoľa o průměru 56 mm a délce 180 m. Jelikož se jedná o lano, které je statické, nebyly na 

kanálu lokálních defektů nalezeny žádné zlomy ani úbrusy. Naopak z kanálu úbytku 

kovového průřezu (obrázek 5.21) je patrné značné ovlivnění korozí, což je důsledek 

klimatických vlivů, které na lano působí. 

 

Obrázek 5.21 Záznam měření kotevního lana televizního vysílače na Kráľovej holi   
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6. Modelování defektů 

Abychom byli schopni interpretovat záznamy z magnetických měření, potřebujeme 

znát odezvy jednotlivých poruch na ocelovém laně. Z obecného hlediska lze rozlišit 

defekty na vnější nebo vnitřní. V praxi ovšem nastává zásadní problém, a to zdali se 

zjištěná vada nachází vně nebo uvnitř lana. Cílem této práce je zmíněný problém 

charakterizovat pomocí modelování založeného na metodě konečných prvků v programu 

ANSYS.  

K výpočtu je zapotřebí materiálových vlastností, definovaných na základě hysterezní 

křivky. Daný problém je vždy řešen jako nelineární s použitím materiálové charakteristiky 

běžného lana. Ve všech případech má použitý model délku 1 m a je vložen do 

homogenního magnetického pole o velikosti 1 T. 

6.1. Model lana aproximovaného jako válec 

Ocelové lano je velmi složitý technický prvek, tudíž pro řešení celé problematiky je 

nutná prvotní aproximace na jednodušší geometrické těleso. Vzhledem k tvaru a výrazně 

převyšující délce oproti průměru je nejvhodnějším tělesem rotační válec. Veškeré výpočty 

provedené na tomto tělese jsou tedy pouhou idealizací, která zanedbává řadu problémů, 

které se vážou k reálné úloze. 

Za účelem zobrazení magnetického pole na celém povrchu lana je u každé úlohy 

znázorněna odezva rozptylového magnetického pole na rozvinutém povrchu daného 

modelu do roviny (obrázek 6.1).  

 

Obrázek 6.1 Rozvinutý povrch měřeného lana do roviny [30] 
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6.1.1. Jeden defekt na válcovém modelu 

a) Vnější defekt 

Defekty na povrchu lana (vnější defekty) patří mezi  nejčastější poruchy, které lze 

nalézt na ocelových lanech. Z tohoto důvodu je potřeba věnovat jim značnou pozornost. 

Jistou výhodu představuje relativně malý dosah defektu, a také jeho snadné nalezení při 

vizuální kontrole. Nejprve je uvažován jen jeden defekt na povrchu válce (obrázek 6.2). Na 

obrázku 6.3 je pak znázorněn detail zobrazení sumární složky magnetické indukce tohoto 

vnějšího defektu. Z tohoto obrázku je patrná oblast, která je takovou poruchou ovlivněna. 

 

Obrázek 6.2 Zobrazení sumární složky magnetické indukce v laně s vnějším defektem. 
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Obrázek 6.3 Detail zobrazení sumární složky magnetické indukce vnějšího defektu 

Následující grafy ukazují rozložení intenzity magnetického pole na celém povrchu 

uvažovaného válce (obrázek 6.4), dále pak graf magnetické indukce ve směru příčném 

v místě defektu (obrázek 6.5) a ve směru podélném (obrázek 6.6) v místě defektu. 

 

 

Obrázek 6.4 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu lana s vnějším defektem 
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Obrázek 6.5 Složka magnetické indukce na povrchu lana v radiálním směru 

 

Obrázek 6.6 Složka magnetické indukce na povrchu lana v axiálním směru 

b) Vnitřní defekt vzdálenosti r/2 v radiálním směru 

Defekty uvnitř lana jsou méně časté než poruchy povrchové, nejsou však vyloučeny. 

Jejich vyhledávání je však náročnější, jelikož je není možné najít vizuálně. Oproti 

defektům povrchovým mají menší intenzitu, ale větší dosah vlivu (obrázek 6.8). 
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Obrázek 6.7 Zobrazení sumární složky magnetické indukce v laně s vnitřním defektem ve vzdálenosti r/2 

v radiálním směru 

 

Obrázek 6.8 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu lana s vnitřním defektem ve 

vzdálenosti r/2 v radiálním směru. 

c) Vnitřní defekt na ose lana 

Poruchy na ose lana mají jednoznačně největší dosah, který se projeví po celém 

obvodu válce v rovině defektu (obrázek 6.9). Naopak intenzita magnetického pole je 

minimální.   
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Obrázek 6.9 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu lana s vnitřním defektem na ose lana 

d) Zhodnocení vlivu jednoho defektu na válcovém modelu lana: 

V předchozích kapitolách jsme zjistili, že vnitřní defekt, nacházející se přesně na ose 

lana má nejmenší amplitudu magnetické indukce, ale největší možný dosah (projeví se po 

celém obvodu lana). Leží-li vada mimo osu lana, lze konstatovat, že s rostoucí vzdáleností 

od osy roste amplituda intenzity magnetického pole, ale zmenšuje se její dosah. Povrchový 

defekt je tak jen lokální a má vysokou amplitudu intenzity magnetického pole. 

6.1.2. Dva defekty na válcovém modelu 

V dosavadních úvahách jsme předpokládali jen jeden defekt. Nikdy ale nevíme, kolik 

drátů je ve skutečnosti poškozeno. Zdali jen jediný, jako bylo popsáno dříve, nebo více. 

Proto nyní budeme zkoumat výhradně dva defekty, které mohou být stejné i různé co do 

velikosti. V obou těchto případech opět hledáme rozložení rozptylového pole, přičemž tyto 

poruchy mohou být od sebe různě vzdálené a taky mohou mít různý směr (příčný, podélný, 

obecný).  Jako referenční těleso opět použijeme válec.  

e) Stejně velké, vnější defekty, ležící těsně vedle sebe v jedné rovině 

V případě dvou stejně velkých povrchových defektů, ležících bezprostředně vedle sebe 

(obrázek 6.10), se maximální hodnota intenzity magnetického pole projeví pro každý 

defekt zvlášť (obrázek 6.11). 
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Obrázek 6.10 Zobrazení sumární složky magnetické indukce v laně se dvěma stejně velkými, vnějšími defekty, 

ležícími těsně vedle sebe v jedné rovině 

 

Obrázek 6.11 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu lana se dvěma vnějšími defekty, 

ležícími těsně vedle sebe v jedné rovině   
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f) Stejně velké, vnější defekty, ležící dále od sebe v jedné rovině: 

S rostoucí vzdáleností mezi dvěma vnějšími defekty postupně splývají amplitudy jejich 

magnetického pole a oba defekty se postupně začínají jevit jako jeden (obrázek 6.13).      

 

Obrázek 6.12 Zobrazení sumární složky magnetické indukce v laně se stejně velkými, vnějšími defekty, 

ležícími dále od sebe v jedné rovině 

 

Obrázek 6.13 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu lana se dvěma vnějšími defekty, 

ležícími dále od sebe v jedné rovině 
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g) Stejně velké, vnější defekty, ležící ve značné vzdálenosti od sebe v jedné 

rovině: 

Pokud je však vzdálenost mezi defekty značná (obrázek 6.14), projeví se její amplitudy 

opět každá zvlášť, přičemž oproti blízkým defektům mají špičatější amplitudy  

(obrázek 6.15). 

 

Obrázek 6.14 Zobrazení sumární složky magnetické indukce se stejně velkými, vnějšími defekty, ležícími ve 

značné vzdálenosti od sebe v jedné rovině 

.  

Obrázek 6.15 Znázornění magnetické indukce na povrchu lana se dvěma vnějšími defekty ležícími ve značné 

vzdálenosti od sebe v jedné rovině na válcovém modelu 
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h) Stejně velké, vnější defekty, ležící těsně pod sebou v radiálním směru 

Jestliže uvažujeme dva stejně velké defekty, z nichž jeden je vnější a druhý leží pod 

ním v radiálním směru (obrázek 6.16), projeví se oba defekty jako jediný (obrázek 6.17). 

Jejich vzájemná vzdálenost ovlivní jen dosah vlivu a amplitudu magnetického pole. 

 

Obrázek 6.16 Zobrazení sumární složky magnetické indukce v laně se stejně velkými, vnějšími defekty, 

ležícími pod sebou v radiálním směru 

 

Obrázek 6.17 Znázornění magnetické indukce na povrchu ocelového lana se stejně velkými, vnějšími defekty, 

ležícími pod sebou v radiálním směru 
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i) Nestejně velké, vnější defekty, ležící těsně vedle sebe v radiálním směru 

V případě nestejné velikosti se rovněž oba defekty projeví jako jediný, avšak zvětší se 

velikost amplitudy a sníží dosah vlivu (obrázek 6.19). 

 

Obrázek 6.18 Zobrazení sumární složky magnetické indukce v laně s nestejně velkými, vnějšími defekty, 

ležícími těsně vedle sebe v radiálním směru 

 

Obrázek 6.19 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu ocelového lana s nestejně 

velkými, vnějšími defekty, ležícími těsně vedle sebe v radiálním směru 
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j) Vnitřní a vnější defekty stejně velké ležící ve vzdálenosti r/2 

Jestliže oba stejně velké defekty jsou od sebe vzdálenější než v případě d) a leží 

v radiálním směru, klesá jejich amplituda a zároveň se zvyšuje dosah jejich vlivů  

(obrázek 6.21).  

 

Obrázek 6.20 Znázornění sumární složky magnetické indukce v laně se stejně velkými vnitřními a vnějšími 

defekty, ležícími ve vzdálenosti r/2 

 

 

Obrázek 6.21 Znázornění magnetické indukce na povrchu ocelového lana se stejně velkými vnitřními a 

vnějšími defekty, ležícími ve vzdálenosti r/2 
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k) Vnější a vnitřní (na ose lana) defekty stejně velké 

Na obrázku 6.22 je vidět sumární složka magnetické indukce v laně, z níž je dobře 

patrná ovlivněna oblast. Z obrázku 6.23 pak vyplývá, že se vnější odezva od předchozího 

případu liší pouze nižší amplitudou. Tyto dvojice defektů se tedy velmi špatně identifikují, 

jelikož se oba dva projeví jako jeden.  

 

Obrázek 6.22 Znázornění sumární složky magnetické indukce v laně se stejně velkými vnitřními a vnějšími 

defekty 

 

Obrázek 6.23 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu ocelového lana se stejně 

velkými vnitřními a vnějšími defekty 
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6.2. Studium defektů na reálném ocelovém laně konstrukce 1×19 

Doposud jsme uvažovali jednoduchý model rotačního válce, na kterém byly prováděny 

výpočty a zobrazení rozptylového magnetického pole v okolí jednoho nebo dvou defektů. 

Ze zjištěných výsledků modelování jsou zřejmé projevy magnetického pole, avšak 

vzhledem ke značnému zjednodušení úlohy jsou tyto výstupy do jisté míry zkresleny. 

Z tohoto důvodu musíme přejít na složitější model, kterým je reálné pramenné ocelové 

lano konstrukce 1×19.  

Pomocí výkonné počítačové techniky byl zkonstruován model lana uvedené 

konstrukce (obrázek 6.24), jehož průměr je 40 mm. Průměr jednoho drátu pak činí 8 mm. 

Na tomto tělese byly vyzkoušeny odezvy defektů ve všech jeho vrstvách. Počet elementů 

modelu při uvedených rozměrech je přibližně 12 miliónů. Díky použití superpočítače 

Anselm, trvá řešení těchto modelů přibližně šest hodin. Rozložení sumární složky 

magnetické indukce na povrchu lana bez defektu je možné vidět na obrázku 6.25. 

 

Obrázek 6.24 Zobrazení elementů modelu ocelového lana 1×19 
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Obrázek 6.25 Znázornění magnetické indukce na povrchu ocelového lana 

6.2.1. Model lana konstrukce 1×19 s vnitřním defektem 

Nyní budeme zkoumat vnitřní defekt o velikosti 1 mm na výše uvedeném modelu. 

V tomto případě je narušen jeden drát uprostřed lana, tedy ve vnitřní vrstvě (obrázek 6.26). 

Rozložení magnetického pole na povrchu je dobře patrné z obrázku 6.27. Lze si všimnout, 

že odezvy vnitřního defektu dosahují velmi nízké amplitudy, avšak jsou pozorovatelné 

po obvodu celého lana. Zkoušeny byly různé velikosti defektu ve stejném místě, které se 

projevily s vyšší odezvou. V případě trojnásobného zvětšení se odezva amplitudově 

zvětšila o pouhá 3 procenta, stejně tak v případě trojnásobně menšího defektu. Měříme-li 

defekty pomocí defektoskopů, lze velmi přesně určit typ defektu, avšak stanovit jeho 

přesnou velikost je komplikované. 

 

Obrázek 6.26 Zobrazení sumární složky magnetické indukce na laně s defektem ve vnitřní vrstvě 
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Obrázek 6.27 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu ocelového lana s defektem ve 

vnitřní vrstvě 

6.2.2. Model lana konstrukce 1×19 s defektem ve střední vrstvě 

Stejně jako v předchozím případě, tak i zde byl namodelován defekt velikosti 1 mm, 

nyní však ve střední vrstvě. Obrázek 6.28 zobrazuje sumární složku magnetické indukce 

v laně. Rozložení magnetické indukce na povrchu lana je zřejmé z obrázku 6.29. 

Maximální amplitudová odezva defektu ve střední vrstvě činí 0.02 T, je tedy více lokální 

oproti defektu ve vnitřní vrstvě. 

 

Obrázek 6.28 Zobrazení sumární složky magnetické indukce v laně s defektem ve střední vrstvě 
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Obrázek 6.29 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu ocelového lana s defektem ve 

střední vrstvě 

6.2.3. Model lana konstrukce 1×19 s defektem ve vnější vrstvě 

Nyní můžeme vidět namodelovaný defekt ve vnější vrstvě (obrázek 6.30), který rovněž 

dosahuje velikosti 1 mm. Rozložení magnetické indukce na povrchu rozvinutého lana 

uvádí obrázek 6.31. Maximální amplitudová odezva defektu v první vrstvě činí 0.09 T a je 

ryze lokální. 

 

Obrázek 6.30 Zobrazení sumární složky magnetické indukce v laně s defektem ve vnější vrstvě 
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Obrázek 6.31 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu ocelového lana s defektem ve 

vnitřní vrstvě 

6.3. Speciální konstrukce ocelových lan 

6.3.1. Lano s uzavřenou konstrukcí 

Lano s uzavřenou konstrukcí se používá jako nosné lano u visutých lanových drah. Jeho 

konstrukce zabraňuje uvolnění drátu, který by mohl způsobit vybočení lana z dráhy, plní 

tedy bezpečnostní funkci, typickou pro jeho použití. 

V případě vnitřního defektu na středovém drátě lana (obrázek 6.32) bude odezva 

rozptylového magnetického pole jen velmi malá (obrázek 6.33), což je způsobeno stíněním 

kovové konstrukce. Tato skutečnost může představovat nevýhodu při kontrole lana, avšak 

vzhledem k účelu jeho používání nedochází k výraznějším ohybům. Z tohoto důvodu je 

vznik defektu ve vnitřní vrstvě ocelového lana této konstrukce málo pravděpodobný. 
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Obrázek 6.32 Znázornění sumární složky magnetické indukce v ocelovém laně s uzavřenou konstrukcí 

s defektem ve vnitřní vrstvě 

 

 

Obrázek 6.33 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu ocelového lana s uzavřenou 

konstrukcí s defektem ve vnitřní vrstvě 

Stejně jako uprostřed lana je málo pravděpodobná porucha i ve střední vrstvě  

(obrázek 6.34), avšak jeho snazší detekce je vidět na obrázku 6.35.  
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Obrázek 6.34 Znázornění sumární složky magnetické indukce na ocelovém laně s uzavřenou konstrukcí 

s defektem ve střední vrstvě 

 

Obrázek 6.35 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu ocelového lana s uzavřenou 

konstrukcí s defektem ve střední vrstvě  

Nejpravděpodobnější a nejlépe detekovatelná porucha je na povrchu uzavřené 

konstrukce lana (obrázek 6.36), což je jednoznačně zřejmé z obrázku 6.37. V praxi se 

jedná o nejčastější typ defektů. 
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Obrázek 6.36 Znázornění sumární složky magnetické indukce na ocelovém laně s uzavřenou konstrukcí 

s defektem na povrchu lana 

 

 

Obrázek 6.37 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu ocelového lana s uzavřenou 

konstrukcí s defektem na povrchu lana 



Jan Procházka: Měření ocelových lan pomocí magnetické defektoskopie v dolech. 

2015  64 

 

6.3.2. Lano s trojbokými prameny 

V technické praxi se běžně používají ocelová lana s trojbokými prameny, z důvodu 

lepšího využití profilu jejich průřezu. Ve srovnání s modelem s uzavřenou konstrukcí je 

zde lepší detekce vnitřních defektů (obrázek. 6.38), která je dána skutečností, že toto lano 

nemá povrchu kovovou konstrukci, čímž nedochází ke stínění, jako v předchozím případě. 

Odezva rozptylového magnetického pole v tomto případě je patrná z obrázku 6.39. 

 

Obrázek 6.38 Znázornění sumární složky magnetické indukce na ocelovém laně s trojbokou konstrukcí 

s defektem ve vnitřní vrstvě 

 

Obrázek 6.39 Znázornění magnetické indukce na povrchu ocelového lana s trojbokou konstrukcí s defektem 

ve vnitřní vrstvě 
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Ve střední vrstvě lana je narušený drát o menším průřezu (obrázek 6.40), amplituda 

odezvy rozptylového magnetického pole je tedy nižší, než v předchozím případě, dosah je 

přibližně stejný (obrázek 6.41). 

 

Obrázek 6.40 Znázornění sumární složky magnetické indukce na ocelovém laně s trojbokou konstrukcí 

s defektem ve střední vrstvě 

 

 

Obrázek 6.41 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu ocelového lana s trojbokou 

konstrukcí s defektem ve střední vrstvě 
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V posledním případě byly zvoleny dva vnější defekty na povrchu modelu lana 

s trojbokými prameny (obrázek 6.42). Z odezvy rozptylového magnetického pole (obrázek 

6.43) jsou velmi dobře patrné výrazné amplitudy u obou defektů, což ukazuje na jejich 

snadnou detekci. 

 

Obrázek 6.42 Znázornění sumární složky magnetické indukce na ocelovém laně trojboké konstrukce s dvěma 

defekty ve vnější vrstvě 

 

Obrázek 6.43 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu ocelového lana trojboké konstrukce 

s dvěma defekty ve vnější vrstvě  
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7. Defektoskop s optickým záznamem ocelového lana 

7.1. Princip 

Aby bylo možné dokumentovat naměřené výsledky a zároveň vizualizovat povrch 

kontrolovaného lana, je zapotřebí provést optický záznam celého měření pomocí 

digitálních kamer (obrázek 7.1.). Toto opatření slouží ke zvýšení bezpečnosti zejména 

v průmyslu a dopravě, kde jsou tato lana nejčastěji využívána. Princip vlastního měření 

přitom zůstává stejný jako doposud. 

Nově vyvinutý software umožní zobrazit lano a válcová tělesa a identifikovat na nich 

defekty, vady a poškození. Srovnáním těchto informací s daty získanými z magnetických 

senzorů získáme další informace potřebné pro efektivní identifikaci stavu lana. Dále nám 

to umožní další studium poškození ocelových lan. Vývoj tohoto optického defektoskopu 

byl finančně podporován z projektu studentské grantové soutěže (SGS) č. SP2014/150. 

 

Obrázek 7.1 Schéma optického záznamu 

7.2. Technické údaje použitých kamer 

Pro optický záznam jsou použity 4 černobílé kamery ace2500-14 od firmy BASLER, 

které jsou propojeny pomocí síťových karet. Tento záznamový prvek byl zvolen z důvodu 

nejlepšího poměru ceny a počtu pixelů. Pro co nejlepší identifikaci je nutností HD rozlišení 

2592 ×1944 pixelů. Tato kamera podporuje programy rozhraní DirectShow nebo TWAIN. 

Stažená data jsou zaznamenány na kartu NI LabWindows™/CVI (National instruments), 



Jan Procházka: Měření ocelových lan pomocí magnetické defektoskopie v dolech. 

2015  68 

 

která tvoří rozhraní mezi počítačem a kamerami. K záznamu dat na disk je použité diskové 

pole RAID2. 

 

Obrázek 7.2 Kamera Basler ace2500-14gm [1] 

7.3. Testovací model 

V rámci výzkumu byl sestaven testovací model, na kterém byly odzkoušeny vlastnosti 

uvedeného záznamového systému (obrázek 7.3.). Tento model se skládá ze stojanu, dvou 

kamer, osvětlení a zkoušeného lana. Výsledek je dobře patrný z obrázku 7.4. 

 

Obrázek 7.3 Testovací model 
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Obrázek 7.4 Optický záznam měřeného lana pořízený testovacím modelem 

7.4. Funkční vzor optického defektoskopu RemaOptic 

Výsledkem projektu SGS je funkční vzor optického defektoskopu RemaOptic  

(obrázek 7.5). Optický defektoskop se skládá ze dvou částí (obrázek 7.6), které jsou 

vzájemně oddělitelné, z důvodu upevnění kolem měřeného lana s nepřístupnými konci 

resp. lana uzavřeného. Pro pevné uchycení celého zařízení slouží dvě ucha, která navíc 

usnadňují i jeho přepravu. Během měření je nezbytné, aby lano nekmitalo v žádném směru. 

Z tohoto důvodu je defektoskop opatřen úchyty na pružinách (obrázek 7.7), které zajišťují 

fixaci měřeného lana, tak že je po celou dobu kontroly přesně uprostřed přístroje. 

Centrování lana je velmi důležité z důvodu optického záznamu. 
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Obrázek 7.5 Funkční vzor optického defektoskopu RemaOptic 

 

Obrázek 7.6 RemaOptic rozevřený 
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Obrázek 7.7 Úchyty lana na pružinách 

Aby byly nalezené defekty na záznamu dobře viditelné, musí být lano v místě měření 

homogenně osvětleno. Vysoká intenzita osvětlení je zajištěna čtyřmi tubusy se zdrojem 

světla (obrázek 7.8). Mezi každým z nich je vždy umístěn širší tubus s kamerou  

(obrázek 7.9), která pořizuje záznam. Zaznamenávané místo na laně je dostatečně zakryto 

vůči vnějším světelným vlivům, což je patrné z pohledu do vnitřku defektoskopu  

(obrázek 7.10.). Srovnání jednotlivých záznamů se záznamem na původním testovacím 

modelu (obrázek 7.4) je toho jasným důkazem. 

 

Obrázek 7.8 Tubus s osvětlením 
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Obrázek 7.9 Tubus s kamerou 

 

Obrázek 7.10 Pohled do vnitřku defektoskopu RemaOptic se zapnutými tubusy. 

Výsledkem měření jsou záznamy pořízené z jednotlivých kamer, jejichž překryv 

je patrný z pomocné stupnice připevněné na testovacím vzorku lana (obrázek 7.11). Každý 

bod tohoto lana v místě měření je tedy vždy zaznamenán minimálně na jednom ze snímků 

A až D. Snímek A představuje čelní pohled, B je záznam zprava, C ze zadní strany a D 

zleva. 
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Obrázek 7.11 Překryv jednotlivých kamer 

Na obrázku 7.12 je vidět porušení povrchu testovacího vzorku lana zlomem jednoho 

drátu a dále pak na obrázku 7.13 porušení stejného lana úbrusem. Oba typy defektů jsou 

díky HD kvalitě dobře identifikovatelné, avšak pro každý průměr lana je potřeba vždy 

nové nastavení optické soustavy. 
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Obrázek 7.12 Záznam lana narušeného zlomem 

 

Obrázek 7.13 Záznam lana narušeného úbrusem  
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8. Závěr 

V první části předložené práce jsou popsány legislativní požadavky upravující 

problematiku výroby, používaní, kontroly a vyřazení ocelových lan, a také platné technické 

normy upravující stejnou oblast. Dále pak jsou podrobně popsány důlní havárie způsobené 

poškozením ocelového lana, na dvou hlubinných dolech na našem území a v Polsku 

v polovině 70. let minulého století. 

Druhá část studie stručně seznamuje s metodou magnetické defektoskopie a uvádí 

seznam hlavních světových výrobců magnetických defektoskopů. Podrobněji popisuje 

zahraniční přístroje MH6-24, MD-120 a TCK, z českých pak defektoskopy REMA  

a MID-3. Tyto dvě zařízení naší výroby byly použity na měření zkušebních vzorků 

ocelových lan s uměle vytvořenými defekty a jejich výsledky byly vzájemně porovnány. 

Dále byly popsány výsledky kontroly těžních lan na dole Darkov a kotevního lana 

televizního vysílače na Kráľovej holi. Výsledkem této části studie jsou grafické výstupy 

měření, které jsou vždy patřičně okomentovány. 

Další kapitola této práce popisuje výstupy z modelování rozptylových magnetických 

polí v okolí poruchy ocelového lana, v programu ANSYS metodou konečných prvků. Tyto 

modely jsou narušeny defekty na různých místech lana, které je v homogenním 

magnetickém poli o velikosti 1 Tesla. Nejprve jako zkušební model uvažujeme rotační 

válec, dále pramenné ocelové lano konstrukce 1×19 a nakonec lana speciálních konstrukcí 

– uzavřené a s trojbokými prameny. 

Poslední kapitola pojednává o novém optickém defektoskopu RemaOptic se 

záznamem měření, který byl vyvinut v rámci projektu SGS na VŠB – TU Ostrava a jehož 

cílem je vizualizace a dokumentace lana při měření, což představuje podstatné zvýšení 

bezpečnosti v průmyslu a dopravě, kde jsou tato lana používána. V budoucnu je možné 

rozšířit možnosti tohoto defektoskopu o automatické vyhledávání povrchových defektů. 

Díky této funkci by došlo ke zjednodušení a zrychlení vizuálních prohlídek ocelových lan, 

a zároveň by byly eliminovány chyby lidského faktoru.  
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