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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. 
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Motivace 

Metoda magnetické defektoskopie, z níž vychází celá tato práce, odhaluje poruchy 

ocelových lan na základě jejich odlišných magnetických vlastností, než má materiál 

měřeného lana. Ne vždy je však možné jednoznačně odhalit přesné velikosti, místa a počty 

defektů na měřeném laně. Z těchto důvodů vznikla tato disertační práce, která tento 

problém řeší.  

Cílem této studie je měření ocelových lan – etalonů i reálných lan v provozu. Dále 

pak tvorba modelů defektů v ocelových lanech různých konstrukcí v software ANSYS a 

na závěr vývoj optického defektoskopu RemaOptic.  

Na tomto místě bych velmi rád srdečně poděkoval svému školiteli a vedoucímu mé 

disertační práce panu Doc. Dr. Ing. Michalu Lesňákovi, za odborné vedení a za veškeré 

cenné připomínky, které mi během studia poskytoval. Dále bych rád poděkoval také Prof. 

Ing. Aloisu Adamusovi, Ph.D., Prof. Ing. Vlastimilu Hudečkovi, CSc. a Doc. Ing. Milanu 

Mikolášovi, Ph.D., za ostatní důležité poznatky. Závěrem také děkuji za finanční podporu 

v rámci projektu SGS číslo SP2014/150.  
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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 zničením. 

Uvedené platí v  jakémkoli oboru lidské činnosti, nicméně v hornictví a strojírenství jsou 

bezpečnostní požadavky jedny z nejpřísnějších. Základem jsou obecně závazné předpisy a 

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 [3]. 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.  

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 kontroly ocelových lan 

2.1. 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. 

Kontroly ocelových lan 

Pravidelné kontroly ocelových lan se provádí ve lhůtách stanovených touto vyhláškou 

(tabulka 1). Rozsah mimořádných kontrol, které je potřeba udělat po nehodě na těžním 

zařízení nebo v jámě určí koordinační technik. 

Tabulka 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 

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. 
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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 [8]. 

2.2. Norma ČSN EN 12927-8: Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - 

Lana - Část 8: Magnetické defektoskopické zkoušení lan  

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 

mohla změnit jeho funkční charakteristiky. Výsledek každé zkoušek musí být písemně 

zaznamenán a potvrzen osobou, která ji prováděla [2]. 
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3. 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. Zřejmě nejtragičtější havárie na tomto 

dole se 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 [9],[10]. 

Dopravní klec byla dvouetážová, přičemž pro dopravu lidí činila maximální kapacita 

14 osob na každou etáž. Při osudné jízdě byl tento počet překročen. Ve spodní etáži 

cestovalo 21 a v horní 13 horníků, takže celkem 34 horníků. 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 [5]. 

Příčinou poškození lana byla koroze. 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 bylo povinné zavedení kontroly ocelových lan metodou 
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magnetické defektoskopie, v pravidelných časových intervalech na všech dolech. Mezi 

pamětníky i laickou veřejností je dodnes tato tragédie často vzpomínaná. 

4. Současný stav magnetické defektoskopie 

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 [3],[4]. 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.  

4.1. Defektoskop REMA 

Defektoskop REMA byl vyvinut v roce 1997 skupinou pracovníků Institutu fyziky 

pod vedením pana Prof. Ing. Jaromíra Pištory, CSc. na VŠB – TU Ostrava. 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 [6],[7]. 

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

transformován A/D převodníkem na digitální data. 

4.2. Defektoskop MID-3 

V osmdesátých letech minulého století vyvinul Vědeckovýzkumný uhelný ústav 

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

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

používaly pro vyhledávání defektů jen dvě cívky (úzkou a širokou). Novější defektoskopy 

byly doplněny dalšími cívkami obou druhů pro sledování lokálních defektů [1].  

Na přelomu tisíciletí byla řada těchto přístrojů digitalizována. Jelikož se jedná 

o zařízení jednoduché konstrukce, která je navíc bytelná, jsou tyto přístroje stále často 

používány u nás i v zahraničí, zejména na Slovensku. Spolu s přístrojem REMA byly oba 

defektoskopy použity při zkušebním měření v laboratoři Institutu fyziky VŠB – TUO. 

5. Měření ocelových lan na testovacím standu 

Institut fyziky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě vlastní stand, 

který slouží pro zkušební účely měření různě dlouhých etalonů ocelových lan, 

jejíž průměry činí od 20 do 65 mm. Tyto testovací vzorky byly vyrobeny z nenarušených 

částí ocelového lana, průměru 37,5 mm a konstrukce 6×31WS–SFC1770BzZ, které bylo 

původně používáno v důlním provozu. 

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.  

5.1. 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 
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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.   

Zkušební vzorek lana tl01 

Na prvním testovacím vzorku 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%, což je dobře patrné i ze záznamu měření tohoto lana na obrázcích 1 a 2. 

V tomto případě je plně srovnatelný záznam kanálu lokálních defektů přístroje REMA se 

záznamem  široké cívky druhého defektoskopu. V obou místech poruch jsou výchylky 

velmi dobře patrné. 

 

Obrázek 1 Záznam měření REMA na vzorku tl01 
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Obrázek 2 Záznam měření MID-3 na vzorku tl01 

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. Studium defektů na reálném ocelovém laně konstrukce 1×19 

Pomocí výkonné počítačové techniky byl zkonstruován model ocelového lana 

konstrukce 1×19 (obrázek 3), 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 4. 
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Obrázek 3 Zobrazení elementů modelu ocelového lana 1×19 

 

Obrázek 4 Znázornění magnetické indukce na povrchu ocelového lana 

6.1.1. Model lana konstrukce 1×19 s vnitřním defektem 

V tomto případě se jedná o vnitřní defekt o velikosti 1 mm na výše uvedeném 

modelu. Narušen je jeden drát uprostřed lana, tedy ve vnitřní vrstvě (obrázek 5). Rozložení 

magnetického pole na povrchu je dobře patrné z obrázku 6. 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 
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defektoskopů, lze velmi přesně určit typ defektu, avšak stanovit jeho přesnou velikost je 

komplikované. 

 

Obrázek 5 Zobrazení sumární složky magnetické indukce na laně s defektem ve vnitřní vrstvě 

 

Obrázek 6 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu ocelového lana s defektem ve vnitřní 

vrstvě 

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

Dalším defekt, rovněž velikosti 1 mm, se nachází ve vnější vrstvě (obrázek 7).  

Rozložení magnetické indukce na povrchu rozvinutého lana uvádí obrázek 8. Maximální 

amplitudová odezva defektu v první vrstvě činí 0.09 T a je ryze lokální. 
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Obrázek 7 Zobrazení sumární složky magnetické indukce v laně s defektem ve vnější vrstvě 

 

Obrázek 8 Znázornění sumární složky magnetické indukce na povrchu ocelového lana s defektem ve vnitřní 

vrstvě 

7. Defektoskop s optickým záznam ocelového lana 

Nově vyvinutý optický defektoskop RemaOptic umožňuje identifikaci povrchových 

defektů na ocelových lanech či válcových tělesech. Kombinace takto získaného optického 

záznamu s výsledky magnetického měření představují nové informace pro efektivní 

identifikaci stavu ocelových lan a pro další studium jejich poškození. Vývoj tohoto 

přístroje byl financován z projektu studentské grantové soutěže (SGS) číslo SP2014/150. 
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Přístroj se skládá ze dvou částí, 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, které zajišťují fixaci měřeného lana, tak že je po celou dobu kontroly 

přesně uprostřed přístroje.  

 

Obrázek 9 Funkční vzor optického defektoskopu RemaOptic 

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. Mezi každým z nich je vždy umístěn širší tubus s kamerou, která pořizuje záznam.  

Výsledkem měření jsou záznamy pořízené z jednotlivých kamer, jejichž překryv 

je patrný z pomocné stupnice připevněné na testovacím vzorku lana (obrázek 10). Každý 

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

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

z leva. 
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Obrázek 10 Překryv jednotlivých kamer 

Na obrázku 11 je vidět porušení povrchu testovacího vzorku lana zlomem jednoho 

drátu a dále pak na obrázku 12 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. 

 

Obrázek 11 Záznam lana narušeného zlomem 
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Obrázek 12 Záznam lana narušeného úbrusem 

8. Závěr 

V první části autoreferátu disertační práce jsou popsány legislativní požadavky 

upravující problematiku kontroly ocelových lan podle vyhlášky č. 415/2003 Sb. v platném 

znění. Dále je uveden postup zkoušky magnetickou defektoskopií na základě normy ČSN 

EN 12927-8, která se zabývá danou problematikou. Následně je popsána důlní havárie 

způsobená poškozením ocelového lana na černouhelném dole František v Horní Suché na 

Karvinsku v polovině 70. let minulého století. 

Druhá část studie stručně seznamuje s metodou magnetické defektoskopie a uvádí 

seznam hlavních světových výrobců magnetických defektoskopů. Podrobněji pak popisuje 

české defektoskopy REMA a MID-3. Oba tyto přístroje byly použity na měření 

zkušebních vzorků ocelových lan s uměle vytvořenými defekty a jejich záznamy byly 

vzájemně porovnány. Výsledkem této části studie jsou grafické výstupy měření, které jsou 

vždy patřičně okomentovány. 

Následující kapitola této práce popisuje výstupy z modelování magnetických polí 

v okolí poruchy modelu ocelového lana konstrukce 1×19, v programu ANSYS, metodou 
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konečných prvků. Tyto modely jsou narušeny defekty na různých místech lana, které je v 

homogenním magnetickém poli o velikosti 1 Tesla.  

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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