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LINY

Liny wyrównawcze płaskie stalowogumowe typu SAG

▪▪

Zastosowanie lin SAG

Liny wyrównawcze płaskie stalowo-gumowe typu SAG, zwane dalej linami SAG, mają
zastosowanie w górniczych wyciągach szybowych (w tym z jazdą ludzi) kopalń węgla,
rud, soli i innych minerałów użytecznych, a
także w windach osobowo-towarowych.

▪▪▪ ▪

Wersje lin SAG:

trudnopalne- temperatura powietrza
od - 25 oC do + 60 oC,
mrozoodporne- temperatura powietrza
od - 45 oC do + 60 oC.

▪▪

▪▪

Zakres wymiarowy lin
SAG dla wyciągów
górniczych:

jednostkowa od 2,5 kg/m
▪▪masa
do 22,3 kg/m,
liny od 60 mm do 212 mm,
▪▪szerokość
grubość
liny
od 22 mm do 35 mm.
▪▪
Do końca czerwca 2013 r. SAG Sp. z o.o. wyprodukowała 540 lin. Liny sprzedano w Polsce, Czechach, Kazachstanie, Niemczech, Rosji, na Białorusi i Ukrainie do kopalń węgla
kamiennego, soli, miedzi, rud żelaza, cynku
i ołowiu oraz niklu.

▪▪▪ ▪

Na dzień dzisiejszy:

najdłuższa wyprodukowana lina SAG 1600 m,
najcięższa wyprodukowana lina SAG 28 990 kg,
najdłuższy uzyskany czas eksploatacji liny
SAG - 22 lata,
największa uzyskana ilość wyciągów liny
SAG - 3,2 mln.

▪▪
▪▪
▪▪
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Dokumentacja dopuszczeniowa
lin SAG

Liny SAG produkowane są w oparciu o Dokumentację Techniczną DT-SAG-2007 będącą kontynuacją dokumentacji dopuszczeniowej stanowiącej
▪▪załącznik
do dopuszczenia Wyższego Urzędu Górniczego l.dz.GEM/44704/0001/04/05413/AZ z 23.04.2004 r. (wcześniej l.dz. EM-619/4004/1/94/Zt
z dnia 15.04.1994 r. L.dz.EM-639/4004/29/90 z 03.07.1990 r). Od 2005 r. liny wyciągowe zostały wyłączone z procedury dopuszczeniowej.

W 2004 r. SAG Sp. z o.o. uzyskała certyfikat uprawniający do oznaczania liny SAG znakiem bezpieczeństwa - Certyfikat Nr B/832/2004 z dnia
▪▪22.03.2004
r. Jednostka Certyfikująca Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. W kolejnych latach: 2007, 2010, 2013 uzyskano przedłużenie ważności certyfikatu do 20.03.2016 r. - Certyfikat nr B/832/IV/2013.

W 2006 r. SAG Sp. z o.o. uzyskała certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001:2000 w zakresie „Produkcja i serwis lin wyrównawczych typu
▪▪SAG:
produkcja wyrobów gumowych; remonty maszyn i urządzeń górniczych; handel paliwami i olejami”. Jednostka Certyfikująca TÜV CERT, TÜV

NORD CERT GmbH nr rej. certyfikatu 44 100 063075 z 07.07.2006. W 2009 r. przedłużono i zaktualizowano certyfikat wg EN ISO 9001:2008. W 2012
r. uzyskano kolejne przedłużenie certyfikatu do 06.07.2015 r.

2013 r. SAG Sp. z o.o. uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wg PN-N-18001:2004. Jednostka Certyfikująca TÜV CERT, TÜV
▪▪WNORD
CERT GmbH.
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Budowa lin SAG
SAG M - w × s / n × d - Rr, gdzie:
SAG – lina stalowo-gumowa typu SAG
M
– nominalna masa 1 metra liny SAG [kg/m]
w
– szerokość liny SAG [mm]
s
– grubość liny SAG [mm]
n
– liczba lin stalowych zawulkanizowanych w linie SAG
d
– nominalna średnica lin stalowych w linie SAG [mm]
Rr
– klasa wytrzymałości liny [N/mm2]

TOLERANCJE WYKONANIA
– M (-2%, + 2,5%)
– w (+/- 5%)
– s (+/- 5%)

OPIS

Minimalna gwarantowana siła zrywająca
Fmin [kN] dla klasy wytrzymałości liny Rr
Rr
1370 N/mm2

Rr
1570 N/mm2

Rr
1670 N/mm2

158

183

193

224
896

250
1000

274
1000

300
1200

344
1376

365
1460

366
1464

419
1679

446
1784

858
1287

984
1476

1046
1569

1138
1707

1302
1953

1387
2080

1348
2017

1494
2242

1643
2460

PARAMETRY LIN SAG Z LINKAMI Ø 12
Zakres: od min. SAG 2,5 – 60 × 22/2 × 12
do maks. SAG 4,0 – 105 × 22/2 × 12
PARAMETRY LIN SAG Z LINKAMI Ø 14
Zakres: od min. SAG 3,2 – 60 × 29/2 × 14
do maks. SAG 13,5 – 212 × 35/8 × 14
PARAMETRY LIN SAG Z LINKAMI Ø 16
Zakres: od min. SAG 4,1 – 60 × 29/2 × 16
do maks. SAG 17,3 – 212 × 35/8 × 16
PARAMETRY LIN SAG Z LINKAMI Ø 18
Zakres: od min. SAG 4,5 – 60 × 29/2 × 18
do maks. SAG 19,0 – 212 × 35/8 × 18
PARAMETRY LIN SAG Z LINKAMI Ø 20
Zakres: od min. SAG 13,2 – 170 × 35/4 × 20
do maks. SAG 17,8 – 212 × 35/6 × 20
PARAMETRY LIN SAG Z LINKAMI Ø 22
Zakres: od min. SAG 14,8 - 170 × 35/4 × 22
do maks. SAG 20,5 - 212 × 35/6 × 22
PARAMETRY LIN SAG Z LINKAMI Ø 24
Zakres: od min. SAG 15,5 - 140 × 35/4 × 24
do maks. SAG 22,3 - 212 × 35/6 × 24
PARAMETRY LIN SAG Z LINKAMI Ø 4,2

Minimalna gwarantowana siła zrywająca linę
Fmin [kN] dla klasy wytrzymałości liny 1770 N/mm²

Zakres: od min SAG 0,5 – 30x10/2x4,2
do max SAG 2-102X10/8X4,2

22,6
90,4
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Liny SAG zbudowane są z parzystej liczby
przeciwzwitych lin stalowych okrągłosplotkowych z rdzeniem stalowym o liniowym
styku drutów w splotkach na przemian prawo- i lewozwitych zawulkanizowanych na całej długości w powłoce gumowej.
W zależności od wymaganej masy jednostkowej oraz minimalnej siły zrywającej linę
w całości, w linie SAG zawulkanizowane
są liny stalowe w ilości 2,4,6 lub 8 sztuk
o średnicach od 12 mm do 24 mm o klasie
wytrzymałości 1370, 1570, 1670 N/mm2. Dla
wind osobowo – towarowych liny SAG zbudowane są z lin stalowych o średnicy 4,2 mm
i klasie wytrzymałości 1770 N/mm².

Zalety lin SAG

▪▪

Konstrukcja lin SAG zapewnia:

na korozję (zapewnienie ciągłości
▪▪odporność
powłoki gumowej gwarantuje wieloletnią od-

porność na korozję),
możliwość kontroli stanu technicznego z zastosowaniem badań nieniszczących metodą
magnetyczną podczas odbioru technicznego
u wytwórcy i w czasie eksploatacji,
bardziej spokojną w stosunku do lin wyrównawczych stalowych płaskich i okrągłych pracę lin SAG w szybie poprzez mały promień
naturalnego zwisu (kształt pętli zbliżony do litery U) i zminimalizowaną odkrętność,
utrzymanie praktycznie stałej masy podczas
eksploatacji z uwagi na brak adhezji drobnych
cząstek węgla i innych materiałów występujących w szybie,
kompatybilność z zawieszeniami stalowych
lin wyrównawczych płaskich,
możliwość precyzyjnego doboru masy jednego metra liny w zależności od potrzeb zamawiającego,
możliwość naprawy powłoki gumowej
w miejscach uszkodzeń mechanicznych metodą wulkanizacji lub klejenia w trakcie eksploatacji lin.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

liny SAG charakteryzuje się tym,
▪ ▪Budowa
że poszczególne liny stalowe są oddzielo-

ne od siebie warstwą gumy. Takie połączenie przyczynia się do wyeliminowania
wzajemnego ścierania się drutów sąsiadujących lin stalowych, co wpływa na trwałość eksploatacyjną liny SAG. Ponadto,
w przypadku uszkodzenia powłoki gumowej, wyklucza możliwość przedostania się
wody do sąsiedniej liny, tj. ich korodowania.

▪▪Wymienione walory lin SAG w konsekwencji prowadzą do poprawy bezpieczeństwa pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji.
w górniczych wyciągach szybowych płaskich lin wyrównawczych stalowo-gumowych typu SAG co najmniej 3 -krotnie zwiększyło ży▪▪Zastosowanie
wotność przedmiotowych lin w stosunku do wcześniej stosowanych lin stalowych (w niektórych przypadkach nawet 6-krotnie).
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Badania lin SAG i naprawy powłoki
gumowej
SAG w trakcie odbioru technicznego u wytwórcy poddawana jest wzorcowemu badaniu magnetycznemu przy użyciu systemu dia▪ ▪Lina
gnostycznego LRM.

System diagnostyczny LRM do badania magnetycznego lin SAG:
głowica pomiarowa LRM-SAG-2, defektoskop
LRM.

gumowa lin SAG gwarantuje efektywną ochronę lin stalowych w linie SAG przed korozją wywołaną szkodliwym oddziaływaniem środo▪▪Powłoka
wiska pracy. Każde przypadkowe uszkodzenie mechaniczne powłoki gumowej powinno być w możliwie krótkim czasie naprawione. SAG Sp. z o.o.

dysponuje Serwisem do napraw powłoki gumowej lin SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych.
Naprawy powłoki gumowej wykonywane są w zależności od rodzaju uszkodzenia poprzez:
klejenie,
wulkanizację (wymianę powłoki w miejscu uszkodzenia).

▪▪
▪▪

Prasa wulkanizacyjna ognioszczelna WPO-2.
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Kontakt

▪▪

Centrala

tel.: +48 32 255 72 60
fax.: +48 32 255 73 72
e-mail: sag@sag.pl

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Sekretariat Zarządu

tel.: +48 32 255 72 60
e-mail: sekretariat@sag.pl

Dział Księgowości

tel.: +48 728 994 632
e-mail: ksiegowosc@sag.pl

Dział Sprzedaży Krajowej, Eksportu i Importu

tel.: +48 693 437 362
e-mail: rope@sag.pl

Dział Produkcji Lin

tel.: +48 601 171 056
e-mail: produkcja@sag.pl

Serwis Lin

tel.: +48 697 620 833
e-mail: serwis@sag.pl
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SAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szopienicka 58a
40-432 Katowice
tel. + 48 32 255 72 60
fax +48 32 255 73 72
www.sag.pl
e-mail: sag@sag.pl

