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Abstract  

 Solving problems connected with the steel wire ropes damaging depends on knowing this 
phenomenon. Acquiring the knowledge on this phenomena if is possible to be gained either by 
experimental research or by numerical model, which enables to determine the distribution of stress and 
strain in wire ropes. In the beginning there was created model of cable section of protective cable net 
platform and determinate its dynamic load. Further there was effected an appreciation of parameters of 
wire ropes. The paper starts by defining  the concrete problem, modeling the boundary model 
conditions and continues determining stress-strain states in the steel wire ropes, by finite element 
method in program Cosmos/M and compering the results with strength and capacity conditions. The 
model was administrated for fixed cable net, which was  suggested for estimate project of safety cable 
net without floor.  
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Abstrakt 

 Už niekoľko rokov sa ponúka možnosť presnejších poznatkov o namáhaní rôznych strojných 
častí. Táto možnosť nám poskytuje matematické modelovanie využitím výpočtovej techniky. Týmto 
spôsobom môžeme podrobne analyzovať tak namáhanie ako aj deformácie jednotlivých prvkov a na jej 
základe vykonávať ich dimenzovanie. Na základe uvedených skutočností je systémovým prístupom 
modelovanie lanovej siete bezpečnostných povál. Veľkým prínosom tohoto riešenia je zníženie tak 
doby riešenia ako aj nákladov na vývoj a overovanie oceľových lán. 

 

 

1. Úvod 



 Snaha znížiť hmotnosť a skrátiť dobu montáže bezpečnostných povál vedie k návrhu 
bezpečnostných povál s oceľovými lanami (obr.1) ako hlavnými nosnými prvkami. Pretože je to 
zariadenie, pod ktorým pracujú ľudia, ktorí sú bezprostredne ohrozovaní pádom bremien je 
bezpodmienečne nutné zaistenie priestoru pod pracovnou povalou tak, aby v prípade dopadu tohoto 
telesa na bezpečnostnú povalu nedošlo k jej porušeniu alebo k zničeniu a tým k ohrozeniu pracovníkov 
pracujúcich pod pracovnou povalou. Lanová sieť je namodelovaná na základe metódy konečných 
prvkov v programe Cosmos/M. Vo výpočte je zahrnutou geometrickou nelinearitou (veľké 
deformácie), pričom z fyzikálneho hľadiska lana sú lineárne. 

 Každá pracovná povala musí byť dimenzovaná na extrémne zaťaženie vyskytujúce sa v 
prevádzke. Výpočet a navrhovanie povál sa spracováva podľa metódy medzných stavov. Dynamické 
účinky pri ochranných pevných povalách sa vypočítajú pomocou dynamických súčiniteľov, ktorými sa 
násobí statické zaťaženie [8]. Program Cosmos/M je produktom spoločnosti Structural Research and 
Analysis Corporation. Je to kompletný modulárny systém pre riešenie úloh mechaniky pružných telies, 
prúdenia kvapalín a plynov, teplotných a elektromagnetických polí metódou konečných prvkov. Tento 
systém zahrňuje inžinierske skúsenosti, fyzikálne popisy a matematické teórie. 

 

 
Fig.1 Construction of cable net platform, which enclose the full cross-section of trunk. 

 

 
 

 

2. Použitá metóda riešenia 

 Pre vlastné riešenie bola použitá jedna z metód, a to dynamická analýza, ktorá  je v  technickej 
praxi veľmi často používaná pre stanovenie odozvy dynamického systému, pri akomkoľvek obecnom 
časovo závislom zaťažení. Tento typ analýzy je vhodný pre stanovenie časovo premenných posunutí, 
deformácií, napätí a síl v konštrukciách pri kombinovanom zaťažení. Cieľom výpočtových procedúr 
používaných pre riešenie dynamických problémov je splniť pohybové rovnice nie spojité, ale len v 
istých časových okamihoch.  

 

 

3. Návrh hlavných rozmerov lanovej sieti bezpečnostnej povaly 

 Bezpečnostná lanová povala je tvorená podlahou, vo forme lanovej siete z oceľových lán v 
jednej  úrovni, ktoré sú ukotvené v zváranej obrube. Lanová sieť umožni úplný útlm rázovej energie v 
prípade dopadu bremena na povalu. 

 Pre výpočet skutočnej rýchlosti padajúceho bremena o hmotnosti 3t, je potrebné zohľadniť 
aerodynamický odpor proti pohybu, ktorý vzniká v ohraničenom vzduchovom prostredí. Z výpočtu 
vyplýva, že skutočná rýchlosť pádu pri výške dopadu 1000 m a pri priemere 7500 mm je o 40 - 50 % 
menšia než teoretická [8]. V našom prípade bola vypočítaná rýchlosť dopadu bremena 111 m.s-1. 

 Pre sieť je použité lano 28 STN 02 43 42 s nosným prierezom lana A = 318,41mm2 o 
menovitej nosnosti Pn = 499900 N [3]. Modul pružnosti oceľových lán je volený ako 40 % modul 
pružnosti ocele [1]. Veľkosť oka lanovej siete je 400 x 400 mm. 

Predpätie σo všetkých prvkov zodpovedá vstupnej deformácií εo=4.10-5, teda [7]: 
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Po dosadení :            

  MPa.                  (2) 
 

 
 

 

4. Výpočtový model 

 Pre modelovanie lán bol použitý prvok TRUSS3D (obr.2).  
 

 

 

 
Fig.2 Element TRUSS3D [2] 

 

 
 

 

 Je to priestorový dvojuzlový prvok s troma stupňami voľnosti. Tento prvok je charakteristický 
tým, že rešpektuje ťahové napätie. Vstupným parametrom je plocha prierezu, ktorá zodpovedá prierezu 
lana. Bremeno je modelované prvkom SOLID (obr.3). Je to osemuzlový prvok s tromi stupňami 
voľnosti na každý uzol. 

 Pre riešenie kontaktného rázového problému je nutné namodelovať medzi lanovou sieťou a 
bremenom kontakt. Pre realizáciu kontaktu je použitý prvok GAP (obr.4).  
 

 
          

   Fig.3 Element SOLID [5]          Fig.4 Element GAP [5] 

 Výpočtový model tohoto riešenia je znázornený na obr.5. Na obrázkoch 6 až 8 je zobrazené 
rozloženie priehybu, napätí a síl pri maximálnom priehybe a vypočítaná hodnota napätia pri tomto 
priehybe.  

 Z dôvodu časovej úspory bola namodelovaná len štvrtina lanovej sieti. Zvyšok je nahradený 
okrajovými podmienkami, v tomto prípade sú zadané symetrické okrajové podmienky v smere osy X a 
Y. Všetkým uzlom, ktoré tvoria vozík sú odobraté posuvy v smere osy X a Z. Počiatočnou okrajovou 
podmienkou je nárazová rýchlosť a uzlom na obvode siete boli odobraté stupne voľnosti ux, uy a uz. 
Model sa skladá z 211 elementov, 158 uzlov. Výpočet modelu bol realizovaný pomocou nelineárnej 
dynamickej analýzy. Hodnota napätia pri maximálnom priehybe je 12124 MPa. 

 

 

5. Analýza výsledkov  

 Hodnota napätia pri maximálnom prehybe je 12124 MPa ako to potvrdzujú výsledky 
modelovania (obr.6 až 8). Z podmienky pevnosti vyplýva, že hodnota osového napätia v lanách je 
približne 4x väčšia než dovolená hodnota. To potvrdzuje skutočnosť, že navrhnuté laná priemeru 28 
mm pevnostne nevyhovujú na základe programu Cosmos/M. Dá sa predpokladať, že výsledky z 
programu Cosmos/M sú presnejšie, pretože rešpektujú vplyv nelineárnej dynamickej analýzy a 
kontaktného rázu.  
 



 

              
      Fig.5 Finite element model                                                        Fig.6 Desplesments of elements in mm 

 

 

             
       Fig.7 Axial stresses of elements in MPa                          Fig.8 Axial forces of elements in kN 

 Po vykonaní optimalizácie zmenou priemeru lán, hustoty siete a pridaním podlahy (pomocou 
prvky SHELL4T) sa osvečil z hľadiska pevnosti a únosnosti nasledujúcu modifikáciu:  

 Povala má lanovú sieť pokrytú plechom hrúbky 10 mm, ktorý tvorí podlahu povalu. Podlaha 
nie je v skutočnosti celistvá a nie je tiež uchytená k obrube, ale len k lanovej sekcii. Preto sa podlaha 
nepodieľa aktívne na prenášaní napätia do obruby, ale len ho rozvádza do lanovej sekcie. Plech je 
pevne spojený s lanovou sieťou, ale len v miestach, kde dochádza ku kríženiu lán. 

 V tejto modifikácii bolo použité oceľové lano s priemerom 45 mm STN 02 43 48 s nosným 
prierezom lana AL = 770,01 mm2 o menovitej nosnosti PN = 1409,6 kN. Veľkosť oka lanovej siete je 
200 x 200 mm. 

Predpoklady materiálu podlahy: 

 Medza klzu pre materiál je podľa [3] pre plechy 3-16 mm z materiálu 11 523.1 je medza klzu 
Re = 353 MPa a medza pevnosti je v rozsahu Rm = 510 až 628 MPa. Minimálna ťažnosť materiálu je 
20 %. 

 Napäťovo-deformačné vlastnosti materiálu sú uvedené na obr.9. V elastickej oblasti po 
deformáciu  je chovanie materiálu popísané modulom pružnosti ocele MPa. V oblasti plastickej 
deformácie je materiál charakterizovaný modulom spevnenia (dotykovým modulom) ET, ktorý je 
možné stanoviť z hodnôt medze klzu, medze pevnosti a ťažnosti materiálu podľa vzťahu : 
 

 

  ,            (MPa)              (3) 
 

 

kde : je daná ťažnosť teda 0,2 a  je daná Hookovým zákonom : 
 

 

  .    (4) 
 

 

 

 
Fig.9 Bilinear approximation of function   for steel 11 523.1 

 

 
 

 

Po dosadení do rov. č. (5) je hodnota modulu spevnenia: 
 



 

  MPa.    (5) 

V takom prípade sa podlaha aktívne podieľa na prenášaní zaťaženia do obruby. Výpočet bol vykonaný 
podľa výpočtového modelu podľa obr.10, ktorý sa skladá z 896 elementov, 640 uzlov, a má 3030 
stupňov voľnosti.  

 

 

 

 

 

 
Fig.10 Finite element mesh of cable net with flour 

 

 
 

 

 Na obr.11 až obr.13 je zobrazené rozloženie priehybu, napätia, sily lán, rozloženie 
redukovaného napätia v podlahe podľa HMH podľa obr.14 a závislosť posunutia uzla č.1 (uzol so 
súradnicou 0,0,0) na čas podľa obr.15. Hodnota napätia σx pri maximálnom prehybe je 3471,5 MPa. 
Lana priemeru 45 mm vyhovujú, pretože napätie je menšie než dovolené napätie a tiež vyhovuje 
podmienku únosnosti.  

 

 

 

 

 

 
Fig.11 Displacements of elements uy single layer model of cable net secession with flour, 

                   the maximal value is 860,53 mm 

 

 

 

 
Fig.12 Axial stresses σx elements for single layer model of cable net secession with flour, 

                   the maximal value is 3471,5 MPa 

  

 

 
 

 
 

 

 



 
Fig.13 Axial forces elements of cables case single layer model of cable net secession with flour, 

              the maximal value is 1336,6 kN 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Fig.14 The reduce stresses σvon elements of flour according to Misses theory HMH single layer model of cable net, 

                 the maximal  value is 375,95 MPa 

 

 
Fig.15 dependency the displacement of node num.1 on time (tmax = 0,025 s with times increment to 200) 

 

 
 

 

6. Záver 

 Cieľom tohto príspevku bolo vytvoriť modelov navrhnutej konštrukcie lanovej siete povaly 
pomocou metódy konečných prvkov v programe Cosmos/M na základe, ktorého sa výkona 
demenzovanie lanovej siete bezbečnostnej povaly. Ďalej bolo rešpektované, že pri dopade bremena na 
lanovú sieť dôjde ku kontaktnému rázu. Predložená metóda riešenia nám podstatne skráti dobu 
rozhodovania o konštrukčnom riešení.   

 Tato metóda je jednoduchá, nenáročná na pochopenie a vlastné používanie. Článok vychádza 
z dôležitosti oceľových lán ako základných prvkov, ktoré sú najviac namáhanou časťou mnohých 
strojov nasadených v rôznych priemyselných odvetviach najmä v baníctve, hutníctve, stavebníctve a 
doprave.   

 Tento príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy č. 1/6247/99 - Integrované systémy 
riadenia kvality oceľových lán matematickými a experimentálnymi metódami a návrh kritérií pre ich 
odkladanie a spôsob namáhania v prevádzke.  
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