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Abstract 

 Steel wire ropes, after having been produced, are tested. By the tests the strength and number 
of bending and torsion’s of individual wires are being determined. In standards there are stated 
minimum values of these mechanical parameters. By using a program created at our working place, 
from protocols on tests of wires, we have calculated some mathematical-statistical parameters, first of 
all average values of the strength, bending and torsion’s and on the basis of this we have determined 
also deviations from nominal strength of wires or minimum number of bending and torsion’s required 
by standards. 

 On the basis of randomly chosen 5 protocols on tests of ropes of various producers, above 
mentioned deviations have been evaluated. Acquired results show that producers use, for the 
production of steel ropes, relatively heterogeneous wires from the point of view of the diameter of 
wires used in case of strength, as well as wires of the same diameter with a large scatter of bending and 
torsion’s. Different are also strengths of wires in individual strands of the rope. Results are shown both 
in tables and graphically. 

 Using mathematical-statistical methods for evaluating the quality of a steel rope shows to be 
as a very suitable. Comparing achieved values results to the knowledge that individual producers in 
most cases do not pay attention to the selection of wires with the same parameters of mechanical 
properties or at least with their minimum scatter. The standard of well-known producers - the scatter in 
limits of ± 10 % - the producers evaluated have reached only with a few steel wires. 

 

 

Abstrakt 

 Oceľové laná po vyrobení sa podrobujú skúškam, ktorými sa zisťuje pevnosť a počet ohybov 
a krutov jednotlivých drôtov. V normách sú stanovené minimálne hodnoty týchto mechanických 
veličín. Využitím na pracovisku zostaveného programu sme z protokolov o skúškach drôtov vypočítali 
niektoré matematicko-štatistické veličiny, predovšetkým stredné hodnoty pevnosti ohybov a krutov a 



následne určili maximálne a minimálne odchýlky i odchýlky od menovitej pevnosti drôtov, resp. 
normami predpísanými minimálnymi počtami ohybov a krutov. 

 Na základe náhodne vybraných 5 protokolov o skúškach lán rôznych výrobcov boli 
vyhodnotené vyššie spomínané odchýlky. Získané výsledky ukazujú, že výrobcovia používajú k výrobe 
oceľové drôty pomerne nerovnorodé a to ako z hľadiska priemeru používaných drôtov v prípade 
pevnosti, tak i drôtov toho istého priemeru s veľkým rozptylom ohybov a krutov. Rôzne sú tiež 
pevnosti drôtov v jednotlivých prameňoch lana. Výsledky sú spracované tabuľkovo i graficky. 

 Použitie matematicko-štatistických metód pre hodnotenie kvality oceľového lana sa ukazuje 
ako veľmi vhodné. Porovnanie dosiahnutých hodnôt vedie k záveru, že výrobcovia vo väčšine prípadov 
nevenujú pozornosť výberu drôtov s rovnakými parametrami mechanických vlastností, alebo aspoň s 
ich minimálnym rozptylom. Štandard renomovaných výrobcov - odchýlku v hraniciach ± 10 % 
hodnotení výrobcovia dosiahli len v niekoľkých oceľových drôtoch. 

 

 

1. Úvod 

 Oceľové laná používané v baníctve na ťažných zariadeniach musia vyhovovať požiadavkám 
noriem a bezpečnostných predpisov najmä z hľadiska nosnosti. Nosnosť zistená skúškami drôtov 
oceľového lana na ťah, ohyb a krútenie, kontrolou ich priemeru prípadne u pozinkovaných drôtov tiež 
skúškou množstva zinku, je podkladom pre výpočet bezpečnosti oceľového lana. 

 Dosiahnutie predpísaných hodnôt rozptylu pevnosti, minimálneho počtu ohybov a krutov, 
neprekročenie tolerancie priemeru a minimálne množstvo zinku zaručuje, že započitateľná  nosnosť 
lana je vyššia ako nosnosť menovitá, lano má dostatočnú bezpečnosť  a je možné jeho nasadenie do 
prevádzky. Takéto skúšky vykonávajú jednak samotní výrobcovia lán, jednak skúšobne lán. Pre 
užívateľa lana je rozhodujúci výsledok skúšobne, ktorá vykonaním potrebných skúšok potvrdí alebo 
nepotvrdí kvalitatívne parametre lana, udávané výrobcom. 

 Na základe dlhoročných poznatkov je ale známe, že kvalita lana je ovplyvňovaná 
predovšetkým rovnorodosťou mechanických vlastností drôtov oceľových lán a samotné splnenie 
požiadaviek noriem a predpisov v rámci vykonaných skúšok drôtov nezaručuje dosiahnutie dobrej 
životnosti oceľového lana [4]. Rozhodli sme sa preto vyhodnotiť výsledky skúšok oceľových lán 
metódami matematicko-štatistickými a na základe získaných štatistických hodnôt posúdiť kvalitu 
oceľových lán výrobcov v rôznych krajinách [1]. 

 

 

2. Postup spracovania podkladových materiálov 

 Z niekoľkých desiatok výsledkov skúšok mechanických vlastností drôtov oceľových lán sme 
vybrali náhodne 5 protokolov od rôznych výrobcov, pôsobiacich v 5 krajinách. Základné údaje o 
konštrukcii a parametroch týchto lán prináša tabuľka č.1 [3]. 

 Pre hodnotené laná sme vypočítali štatistické hodnoty pre celé lano i jednotlivé priemery. K 
výpočtu sme použili program, spracovaný na Katedre mechanizácie, dopravy a vŕtania. Uvádzame 
označenie veličín, ktoré budeme používať v ďalších častiach príspevku [1]: 

σstr - stredná hodnota pevnosti drôtov oceľového lana v MPa, 

σm - menovitá pevnosť drôtov oceľového lana v MPa, 

 

 

σstr  φ dr - stredná hodnota pevnosti drôtov príslušného priemeru v MPa, 

σmax,, σmin, σmax  φ dr, σmin  φ dr - maximálna a minimálna pevnosť drôtov oceľového lana a 
príslušného  priemeru v MPa, 



∆σ, σ∆ φ dr - odchýlka strednej hodnoty pevnosti drôtov lana a príslušného priemeru od  
menovitej pevnosti v MPa, 

∆σstr, ∆σφ dr - odchýlka maximálnej a minimálnej pevnosti drôtov lana a príslušného priemeru 
od strednej hodnoty pevnosti drôtov v MPa, 

on, kn - normovaný počet ohybov a krutov oceľových drôtov (ostatné indexy ako v prípade 
pevnosti), 

n - počet ohybov a krutov. 

 

 
            Tab.1 Parametre hodnotených oceľových lán 

 

 

 Okrem absolútnych hodnôt pevností, ohybov a krutov a ich odchýliek sme vypočítali príslušné 
percentuálne podiely, ktoré umožňujú vzájomné porovnávanie lán a drôtov rôznych pevností i rôznych 
priemerov. 

 

 

3. Porovnanie rozptylov pevnosti lán a drôtov 

 Pevnosti lán a ich odchýlky je možné porovnávať na základe troch hľadísk: 

medzi lanami navzájom, 

medzi drôtmi rôzneho priemeru toho istého lana, 

medzi drôtmi všetkých lán. 

 Vypočítané hodnoty pevnostných štatistických veličín hodnotených lán ako celku sú uvedené 
v tabuľke číslo 2. 

 Za dobré laná, majúce predpoklad dosiahnuť dobrú životnosť, je možné považovať tie, 
ktorých rozptyl sa pohybuje v hraniciach ± 10 % [5]. Túto požiadavku spĺňajú laná vyrobené v DaD 
Miskolc a ŽD Bohumín. Najnerovnorodejšie lano je zo Staľkanatu Odesa, kde naproti tomu je σstr 
všetkých drôtov najbližšie ich menovitej  pevnosti. Laná tohto výrobcu a laná s Linodrutu Zabrze majú 
hodnotu σmin, pod menovitou pevnosťou drôtov. Celkový rozptyl pevností lán zo Staľkanatu Odesa, 
Drôtovne Hlohovec a Linodrutu  Zabrze presahuje 30 %, čo svedčí o veľkej nerovnomernosti drôtov 
použitých k výrobe oceľového lana. 

 

 
             Tab.2 Odchýlky pevností oceľových lán 

 

 

 Druhé dve hľadiská porovnania odchýliek pevností oceľových drôtov sú zahrnuté spoločne v 
tabuľke číslo 3. 

 

 
            Tab.3 Odchýlky pevností oceľových drôtov rôznych priemerov 

 

 



 V tabuľke neuvádzame odchýlky lán číslo 3 a 4, ktoré sú tvorené drôtmi rovnakého priemeru 
a ich veľkosť je v tabuľke číslo 2. Pre laná číslo 3 a 4 sme vypočítali pevnosti a odchýlky pre 
jednotlivé pramene, grafický priebeh strednej hodnoty spolu s maximálnou a minimálnou odchýlkou je 
na obrázku číslo 1. 

 

 

 

 
Obr.1 Stredné pevnosti a odchýlky oceľových drôtov prameňov 

 

 

 V prvom rade zhodnotíme odchýlky pevností medzi drôtmi toho istého lana. Prvou 
sledovanou veličinou je rozdiel medzi strednou hodnotou pevnosti a menovitou pevnosťou. Tu ako 
najlepšie môžeme hodnotiť lano číslo 2, u ktorého je medzi najväčšou a najmenšou odchýlkou rozdiel 
len 4,55 % a všetky drôty majú oproti menovitej pevnosti strednú pevnosť vyššiu. Lano číslo 1 má 
tento rozdiel 10,36 % a lano číslo 5 až 16,98 %. Pritom každé z týchto lán má jeden drôt o strednej 
pevnosti menšej ako je pevnosť menovitá. V prípade lana číslo 5 ďalšie dva drôty prekračujú dokonca 
svojou strednou hodnotou pevnosti i najbližšiu vyššiu triedu menovitej pevnosti 1770 MPa. 

 Maximálna a minimálna odchýlka pevností drôtov je opäť najnižšia u lana číslo 2 a tým je 
najnižšia i odchýlka celková, ktorá je u všetkých 4 priemerov drôtov pod 10 % a rozdiel medzi 
najvyššou a najnižšou hodnotou tejto odchýlky je 4,25 %. Lano číslo 1 má iba jeden drôt s celkovou 
odchýlkou pod 10 %, ostatné 3 drôty majú túto odchýlku vyššiu ako 25 %, čo je treba považovať za 
pomerne nevyhovujúci stav. Lano číslo 5 má dva drôty s nízkou celkovou odchýlkou, drôt o priemere 
2,0 mm má extrémne vysokú odchýlku (nad 100 %). Je to dôsledok veľmi nepriaznivej minimálnej 
pevnosti drôtu. Pri porovnávaní lán i drôtov navzájom sme medzi rôznymi sledovanými pevnostnými 
veličinami nezistili žiadnu závislosť od priemeru drôtov alebo ich menovitej pevnosti. Zistené 
odchýlky sú v plnej miere závislé od výrobcu  a výberu drôtov pre to - ktoré lano. 

 Tento poznatok nám potvrdzuje i obrázok číslo 1, na ktorom je znázornený priebeh rôznych 
pevností dvoch konštrukčne i podľa menovitej pevnosti úplne rovnakých lán. Zatiaľ čo u lana číslo 4 sa 
všetky hodnoty pevností pohybujú v rozpätí 1552,5 - 1731,7 MPa (rozdiel 179,2 MPa), lano číslo 3 má 
rozpätie 1577,4 - 2209,4 MPa (rozdiel až 632 MPa), čo je viac ako 3,5-násobok. 

 

 

4. Porovnanie rozptylov ohybov a krutov 

 Ohyby a kruty oceľových drôtov, zistené pri skúškach, nemôžeme porovnávať absolútnymi 
hodnotami.  Normovaný počet ohybov a krutov závisí nielen na priemere drôtu, ale tiež na jeho 
menovitej pevnosti.  Rozhodujúce bude preto porovnanie percentuálnych odchyliek strednej hodnoty 
od normovaného počtu ohybov a krutov i maximálnej a minimálnej odchýlky, vzhľadom na ich stredné 
hodnoty. V tabuľke číslo 4 sú vypočítané absolútne i percentuálne odchýlky ohybov drôtov pre všetky 
priemery drôtov, vyskytujúcich sa v konštrukcii lán. 

 

 
             Tab.4 Hodnoty a odchýlky ohybov drôtov oceľových lán 

 

 

 Tie isté hodnoty boli vypočítané pre kruty, prináša ich tabuľka číslo 5. 

 

 
           Tab.5 Hodnoty a odchýlky krutov drôtov oceľových lán 



 

 

 Z údajov o ohyboch a krutoch oceľových drôtov môžeme kvalitu oceľových lán hodnotiť na 
základe dvoch pohľadov: 

porovnaním odchýlky strednej hodnoty s normovaným, t.j. minimálnym počtom ohybov a krutov, 
ktoré majú drôty pri skúške dosiahnuť, 

porovnaním minimálnej a maximálnej odchýlky od strednej hodnoty skutočne dosiahnutých 
počtov ohybov a krutov pri skúške. 

 Prvý pohľad s ohľadom na kvalitu oceľového lana vyžaduje, aby sledovaná odchýlka bola 
maximálna. Táto požiadavka vyplýva z poznatkov o namáhaní oceľového lana počas prevádzky, vyšší 
počet ohybov a krutov nám zaručuje väčšiu únavovú pevnosť lana, k zlomom drôtov v lane dochádza 
po dlhšom čase prevádzky. Z hodnotených lán má ∆o väčšiu ako 100% 5 drôtov a ∆k 2 drôty. Medzi 
50 - 100 % odchýlkou sú 3 drôty podľa ∆o a 4 drôty podľa veľkosti ∆k. Ostatné priemery drôtov majú 
veľkosť odchýlky ∆o i  ∆k pod 50 %. 

 Chceme poukázať na veľmi malú odchýlku ∆o u lana č.4, tvoreného jedným priemerom drôtu 
a u drôtu o priemere 2,0 mm u lana č.5, ktorých stredný počet ohybov je veľmi blízky stanovenej 
minimálnej hodnote. Ten istý drôt lana č.5 má najnižšiu odchýlku i pri krutoch. Porovnanie odchýliek 
∆o a ∆k v rámci toho istého lana ukazuje, že medzi nimi sú rozdiely i nad 100 %, najmä u lana č.1. 
Najrovnomernejšie má odchýlky u ohybov i krutov rozložené lano č.2. 

 Veľkosť maximálnej a minimálnej odchýlky ohybov je taktiež rôzna a značné rozdiely sú i 
medzi drôtmi toho istého lana. Okrem lana č.4 všetky ostatné drôty splnili požiadavku dosiahnutia 
minimálneho počtu ohybov. 

 Pri hodnotení celkovej odchýlky všetky drôty lana č.1 majú jej percentuálnu hodnotu väčšiu 
ako 100 %, najmenších hodnôt opäť dosahuje lano č.2. 

 Iná situácia je z hľadiska krutov. Ich celková odchýlka všetkých drôtov sa pohybuje v užších 
hraniciach a to jednak v rámci toho istého lana i medzi všetkými drôtmi. Podľa tohto ukazovateľa je na 
tom najhoršie lano č.2 s najvyššími percentuálnymi hodnotami, najnižšie hodnoty má lano č.5. Ani 
jeden drôt nemal minimálnu hodnotu krutov pod normou predpísaným počtom krutov. 

 Keď považujeme rozptyl ohybov a krutov v rozsahu ± 20 % za hranicu charakterizujúcu 
vzhľadom na rovnorodosť mechanických vlastností drôtov ich dobrú kvalitu v tabuľke č.6 zistíme, 
koľko sledovaných drôtov vyhovuje tomuto kritériu. Za hranicu veľkého rozptylu sme zvolili 50 %. 

 

 
            Tab.6 Drôty podľa rozptylu ohybov a krutov 

 

 

 Údaje v tabuľke potvrdzujú, že kruty sú citlivejšie na posúdenie rovnorodosti vlastností 
oceľového drôtu [1,5]. Podľa ohybov spĺňa kritériá hranice dobrého drôtu viac drôtov v oboch 
sledovaných hraniciach. Kruty sú ale rozdelené rovnomernejšie, ani jeden drôt neprekročil hranice ± 50 
%. 

 

 

5. Záver 

 Rovnorodosť mechanickýh vlastností drôtov oceľových lán je jedným zo základných 
predpokladov dobrej kvality oceľového lana a tým dosiahnutia dobrej životnosti. Veľmi vhodnou 
metódou  hodnotenia rovnorodosti je výpočet rôznych odchýliek  pevností ohybov a krutov, získaných 
pri predpísaných skúškach. 



 V práci uvádzané výsledky ukazujú, že výrobcovia nevenujú dostatočnú pozornosť výberu 
oceľových drôtov a použitie drôtov s veľkým rozptylom mechanických vlastností nepriaznivo 
ovplyvňuje vlastnosti lana. 

 V lane počas prevádzky sa zaťaženie do jednotlivých drôtov s rôznou pevnosťou rozkladá 
nerovnomerne a tým dochádza k ich nerovnomernému namáhaniu a vzniku rôznych napätí. Tá istá 
situácia nastáva i v prípade namáhania drôtov na ohyb a krútenie. Renomovaní výrobcovia v Nemecku, 
Švajčiarsku, Rakúsku alebo Švédsku používajú k výrobe lán drôty, majúce rozptyl nami sledovaných 
hodnôt pevnosti, ohybov a krutov v maximálnych hraniciach ± 10 % [5]. Túto požiadavku v prípade 
pevnosti splnilo len 7 drôtov sledovaných lán, z toho všetky 4 drôty lana č.2 z DaD Miskolc, 2 drôty z 
Linodratu Zabrze a 1 drôt so Staľkanatu Odesa. 

 Ohyby a kruty, ktoré nám rovnorodosť materiálu oceľových drôtov hodnotia citlivejšie majú 
rozptyl v týchto hraniciach len u 2 drôtov (ohyby), rozptyl krutov v hraniciach ± 10 %  nedosiahol 
žiaden drôt. Ohyby splnil 1 drôt z DaD Miskolc (+ 2,7 % - 6,2 %) a 1 drôt z Linodrutu Zabrze (+ 4 % - 
4 %). 

 Hodnotenie kvality oceľových lán matematicko-štatistickými metódami a veličinami ukazuje, 
že je to vhodný spôsob získania podrobnejších poznatkov o oceľovom lane a najmä výrobcovia môžu 
výsledky využiť pre zlepšenie kvality a tým i úžitkových vlastností oceľových lán, ktoré sú 
rozhodujúce pre ich užívateľov. Treba si ale uvedomiť, že s tým úzko súvisí cena oceľových lán a 
následne ekonomika ich prevádzky [2]. 
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