Organizator

Współorganizatorzy

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich
Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechniki Warszawskiej
Instytut Budowy Maszyn
Wydziału Mechanicznego
Wojskowej Akademii Technicznej
Wydział Mechaniczny
Politechniki Wrocławkskiej

Skład Komitetu Honorowego
Profesorowie:
Stanisław Konopka
Marian Królak
Tadeusz Przychodzień
Jan Ryś

Zbigniew Smalko
Wojciech Sobczykiewicz
Józef Wojnarowski

Skład Komitetu Naukowego
Profesorowie:
Jan Szlagowski (PW) - Przewodniczący
Wojciech Batko (AGH)
Jerzy Bajkowski (PW)
Zdzisław Bogdanowicz (WAT)
Andrzej Buchacz (PŚl)
Eugeniusz Budny (IMBiGS)
Dionizy Dudek (PWr)
Piotr Dudziński (PWr)
Grzegorz Glinka (Univeristy of Waterloo)
Lech Gładysiewicz (PWr)
Stefan Góralczyk (IMBiGS)
Mieczysław Hann (AMSz)
Monika Hardygóra (PWr, Cuprum)
Marek Hryniewicz (AGH)
Józef Jonak (PLu)
Jaromír K. Klouda (T&TIC of Prague)
Wacław Kollek (PWr)
Janusz Kowal (AGH)
Edward Lisowski (PK)

Tadeusz Łagoda (PO)
Arkadiusz Mężyk (PŚl)
Zbigniew Pawelski (PŁ)
Bogdan Posiadała (PCz)
Franciszek Przystupa (PWr)
Stanisław Radkowski (PW)
Eugeniusz Rusiński (PWr)
Janusz Sempruch (UTP)
Andrzej Seweryn (PB)
Mirosław Skibniewski (University of Maryland)
Tadeusz Smolnicki (PW)
Zbigniew Starczewski (IMBiGS)
Janusz Szpytko (AGH)
Lucjan Śnieżek (WAT)
Eugeniusz Świtoński (PŚl)
Jerzy Tomczyk (PŁ)
Wiesław Trąmpczyński (PŚw)
Marek Trombski (WSZOP)
Zbigniew Żebrowski (PW)
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Skład Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS
IMBiGS

Przewodniczący Komitetu

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski
IMBiGS

Z-ca przewodniczącego
Koordynator obszaru
merytorycznego
Z-ca przewodniczącego
odpowiedzialny za obszar
merytoryczny
Z-ca przewodniczącego
odpowiedzialny za obszar
merytoryczny
Z-ca przewodniczącego
odpowiedzialny za obszar
merytoryczny
Z-ca przewodniczącego
odpowiedzialny za działania
organizacyjne

Dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski, prof. PW
Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński
Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Andrzej Typiak, prof. WAT
Wojskowa Akademia Techniczna
Mgr inż. Marek Gajewski
IMBiGS

Członkowie:
Dr inż. Adam Bartnicki – Wojskowa Akademia Techniczna
Mgr inż. Adam Zawadzki – Politechnika Warszawska
Dr inż. Artur Górski – Politechnika Wrocławska
Inż. Robert Dorociak – IMBiGS
Dr inż. Andrzej Misztela – IMBiGS
Mgr inż. Małgorzata Barańska – IMBiGS
Małgorzata Jaskulska – IMBiGS
Zbigniew Wilczak – IMBiGS
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Adres organizatora:
INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
Sekretariat Konferencji
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
tel. 22 843 19 44

Adresy współorganizatorów:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
tel. 22 849 99 95, wew. 8285
fax 22 849 99 95
E-Mail: imrc@simr.pw.edu.pl
http://www.simr.pw.edu.pl/imrc
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
Instytut Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49
tel. 261 839 419
fax 261 837 211
E-Mail: jozef.wrona@wat.edu.pl
http://www.wme.wat.edu.pl/
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Wydział Mechaniczny
ul. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław
budynek B-4
parter, pokój 1.14
tel. 71 320 20 75
http://www.wm.pwr.wroc.pl/

Uczestników XXX Konferencji gości:
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY"
ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane
tel. fax +48 182015575
E-Mail: recepcja@fwp.zakopane.pl
http://www.hyrny.pl
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Program konferencji
PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH
Poniedziałek

23.01.2017
18:00

- 19:00

Welcome Reception

24.01.2017
7:30
9:00
13:00
14:00
16:00
19:00

-

9:00
14:00
16:00
17:30

Wtorek
Śniadanie
Rejestracja
Obiad
Otwarcie konferencji
Sesja Plenarna
Kolacja towarzyska

Środa

25.01.2017
7:30
9:00
13:00
14:15

-

9:00
13:00
14:00
16:00

16:00
16:30

- 16:30
- 18:00

19.00

Śniadanie
Spotkania okolicznościowe/konsultacje
Obiad
Sesja 1.
Sesja 2.
Przerwa
Sesja 3.
Sesja 4.
Kolacja towarzyska

26.01.2017
7:30
12:00
13:00
14:00

-

9:00
13:00
14:00
15:45

15:45
16:30

- 16:00
- 18:00

19.00

Czwartek
Śniadanie
Posiedzenie Komitetu Naukowego
Obiad
Sesja 5.
Sesja 6.
Przerwa
Sesja 7.
Sesja 8.
Kolacja

Piątek

27.01.2017
7:30
9:00
13:00
14.00
-8-

- 9:00
- 11:00
- 14:00

Śniadanie
Sesja 9.
Obiad
Wyjazdy

Harmonogram konferencji

Harmonogram konferencji
PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH
Poniedziałek

23.01.2017
18:00 - 19:00

Welcome Reception

24.01.2017

Wtorek

7:30 - 9:00
9:00 13:00 - 14:00

Śniadanie
Rejestracja
Obiad

14:00 - 16:00

Otwarcie Konferencji – Celebracja Jubileuszu XXX Konferencji
„Historia
konferencji
Problemy
Rozwoju
Maszyn
prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski

Roboczych”

„Rola Konferencji Centralnego Programu Badań Podstawowych 02.05
i konferencji Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych w rozwoju
Instytutu Budowy Maszyn WME WAT”
prof. dr hab. inż. Stanisław Konopka, dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT
16:00 - 17:30
Sesja Plenarna – „Eco i elektromobilność maszyn roboczych i pojazdów”
1. „Problematyka elektryfikacji maszyn roboczych”
dr inż. Tomasz Mirosław
2. “Electric vehicles as a distributed energy storage system supporting urban power grid”
dr inż. Piotr Piórkowski, dr inż. Ewa Jankowska, mgr inż. Karol Kopciuch
3. „Możliwość i wizja rozwoju dedykowanych pojazdów miejskich w Polsce”
prof. dr hab. inż. Pietro Perlo, dr inż. Tomasz Mirosław, dr Javiera Romo Garcia
4. „Melex - 45 lat elektromobilności”
dr inż. Marek Szlęzak
19:00 -

Kolacja towarzyska

Środa

25.01.2017
7:30 - 9:00
9:00 - 13:00
13:00 - 14:00

Śniadanie
Spotkania okolicznościowe/konsultacje
Obiad

14:15 - 16:00

1.
2.

Sesja 1 – „Maszyny robocze w zastosowaniach specjalnych"
Prowadzący sesję: prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski
Ref. wprowadzający: dr inż. Tomasz Mirosław
„Model pojazdu z napędem na cztery koła”
„Model do badań dynamiki czterokołowej platformy mobilnej w warunkach poślizgu”
Anna Jaskot, Bogdan Posiadała, Szczepan Śpiewak
„Wpływ struktury bezzałogowej platformy lądowej na jej stateczność dynamiczną”
Mirosław B. Jaskółowski, Stanisław Konopka
-9-

Harmonogram konferencji
3.

4.

1.
2.
3.

4.
5.

„Projekt platform wysokiej mobilności z hydrostatycznym układem napędowym oraz
aktywnym systemem kontroli poślizgu”
Kacper Spadło, Stanisław Konopka
„Symulacyjne porównanie modeli kinematycznych egzoszkieletów dla rzeczywistego ruchu
człowieka”
Tomasz Mirosław, Jan Szlagowski, Adam Zawadzki, Zbigniew Żebrowski
Sesja 2 – „Problemy projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych”
Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Leszek Gładysiewicz
Ref. wprowadzający: prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński
„Aplikacje mechatroniki w innowacyjnym projektowaniu maszyn
i pojazdów roboczych”
„Koncepcja i badania rozpoznawcze innowacyjnego zasilacza hydraulicznego”
Zygmunt Domagała, Piotr Osiński, Michał Stosiak, Rafał Łabik
„Problemy kształtowania węzłów nadwozia koparki łańcuchowej”
Mariusz Stańco, Tadeusz Smolnicki, Eugeniusz Rusiński
„Numeryczna analiza topografii rozkładu naprężeń redukowanych w kołowej płycie
perforowanej obciążonej ciśnieniem hydrostatycznym”
Waldemar Ledwoń
„Problemy kształtowania węzła obrotu koparki łańcuchowej”
Tadeusz Smolnicki, Mariusz Stańco
„Eksploatacyjne zagrożenia bezpieczeństwa pracy maszyn podstawowych”
Dionizy Dudek, Andrzej Figiel

16:00 - 16:30

Przerwa

16:30 - 18:00

1.

2.
3.

1.
2.
3.

19.00
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Sesja 3 – „Automatyzacja i robotyzacja procesów roboczych"
Prowadzący sesję: dr hab. inż. Andrzej Typiak, prof. WAT
Ref. wprowadzający: dr inż. Tomasz Muszyński
„Intuicyjne systemy sterowania manipulatorami robotów teleoperowanych
– wyzwania i problemy”
„Badania stanowiskowe parametrów sprężysto-tłumiących elementów hydrostatycznego
układu napędowego manipulatora antropomorficznego”
Karol Cieślik, Stanisław Konopka
„Ocena energochłonności robota przemysłowego Fanuc Arc Mate 100iB”
Adam Cholewa, Agnieszka Sękala, Jerzy Świder
„Problematyka systemów zdalnego sterowania w urządzeniach dźwignicowych”
Wojciech Sobczykiewicz, Jan Szlagowski, Tomasz Mirosław
Sesja 4 – „Innowacyjne rozwiązania środków transportu ekologicznego
– w tym transportu kołowego w Polsce”
Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski
Ref. wprowadzający: mgr inż. Andrzej Barszcz
„Innowacyjne rozwiązania środków ekologicznego transportu kołowego w Polsce
(możliwości, technologie, rozwiązania techniczne) – rola współpracy jednostek
naukowych z przemysłem”
„Miejski autobus z ekologicznym napędem elektrycznym”
Zbigniew Pawelski, Andrzej Maciejczyk
„Modernizacja systemu odwadniania i nawadniania na Żuławach Elbląskich”
Cezary Terech
„Kształtowanie cech funkcjonalnych maszyn do pracy w ciekach melioracyjnych”
Janusz Rutkowski, Andrzej Typiak
Kolacja towarzyska

Harmonogram konferencji

26.01.2017

Czwartek

7:30 - 9:00

Śniadanie

12:00 - 13:00

Posiedzenie Komitetu Naukowego

13:00 - 14:00

Obiad

14:00 - 15:45

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Sesja 5 – „Bezpieczne rusztowania – problemy techniczne, organizacyjne
i prawne”
Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski
Ref. wprowadzający: dr inż. Andrzej Misztela
„Jakość wykonania elementów i montażu konstrukcji a bezpieczeństwo eksploatacji
rusztowań”
„Badania wypływu technologii cynkowania ogniowego na właściwości mechaniczne stali
węglowej”
Maciej Jastrzębski, Andrzej Misztela, Wojciech Szurmak, Krzysztof Chojnacki
„Badania eksperymentalne węzłów rusztowań modułowych”
Andrzej Misztela, Maciej Jastrzębski, Wojciech Szurmak, Maciej Wyszyński
„Jak stosowanie rusztowań homogenicznych ułatwia montaż i projektowanie?”
Mariusz Pietrzak
„Badania wytrzymałościowe konstrukcji płyty deskowania”
Andrzej Misztela, Maciej Jastrzębski, Wojciech Szurmak
„Nowe wymiary starych zagrożeń”
Wojciech Sobczykiewicz
Sesja 6 – „Systemy energooszczędne w maszynach do prac ziemnych”
Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Stanisław Konopka
Ref. wprowadzający: dr hab. inż. Andrzej Typiak, prof. WAT
„Energooszczędne układy napędowe maszyn do prac ziemnych”
„Siłownik hydrauliczny z układem wspomagającym wymianę cieczy w komorach”
Tomasz Siwulski, Urszula Wawrzyńska
„Propozycja układu hydraulicznego zasilającego przekładnię CVT”
Jarosław Goszczak, Bartosz Radzymiński
„Badania dynamiki bezstopniowej przekładni samochodowej”
Bartosz Radzymiński, Jarosław Goszczak
„Analiza SPC stanu wtryskarek przemysłowych”
Rafał Klaus, Mikołaj Rusiecki
„Badania stabilizatora samochodowego nowego typu”
Zbigniew Pawelski

15:45 - 16:00

Przerwa

Sesja 7 – „Współczesne wymagania w procesie eksploatacji systemów
technicznych”
Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Jerzy Tomczyk
Ref. wprowadzający: prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
„Współczesne wymagania w procesie eksploatacji systemów technicznych”
„Analiza awarii żurawi samojezdnych teleskopowych mająca na celu zwiększenie ich
bezawaryjności pomiędzy planowanymi serwisami”
Marek Trombski, Jakub Roch Karpowicz

16:00 - 18:00

1.
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2.
3.

4.

5.
6.

1.

2.

3.

4.
5.

18:30

„Pulsacja wydajności w pompach zębatych o obniżonej emisji akustycznej”
Paweł Bury, Piotr Osiński
„Dynamics of a truck-mounted crane with taking into account flexibility of hoist system and
friction”
Andrzej Urbaś, Adam Jabłoński, Jacek Kłosiński
„Optymalizacja konstrukcji węzła kompensacyjnego w obszarze rur nawrotu fluidalnego kotła
energetycznego”
Eugeniusz Rusiński, Artur Górski, Jerzy Czmochowski, Michał Paduchowicz,
Jarosław Łowkis
„Badania numeryczne naprężeń kontaktowych i poślizgów międzyzębnych
w charakterystycznych punktach przyporu zazębienia przekładni zębatych powers hift”
Jan Zwolak, Marek Martyna
Sesja 8 – „Nowoczesne metody kształtowania konstrukcji nośnych maszyn”
Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski
Ref. wprowadzający: prof. dr hab. inż. Grzegorz Glinka
„Zastosowanie mechaniki pękania do oceny trwałości zmęczeniowej
i niezawodności połączeń spawanych”
„Projektowanie metodą SADSF i analizy własności sprężystych skręconego profilu
dwuteowego z kesonem”
Ireneusz Markiewicz
„Porównanie charakterystyk wytrzymałości zmęczeniowej wybranych stali dla rozciąganiaściskania i zginania wahadłowego”
Andrzej Kurek, Justyna Koziarska, Marta Kurek, Anna Kulesa, Tadeusz Łagoda
„Analityczne modele krzywej S-N bazujące na pomiarze twardości materiału
konstrukcyjnego”
Janusz Sempruch, Przemysław Strzelecki, Tomasz Tomaszewski
„Zastosowanie materiałów kompozytowych, jako kierunek rozwoju maszyn roboczych”
Wojciech Zawiejski
„Numeryczno-eksperymentalna analiza drgań zwałowarki w stanach nieustalonych”
Jerzy Czmochowski, Damian Pietrusiak, Przemysław Moczko
Podsumowanie i zakończenie Konferencji

19.00

Kolacja

Piątek

27.01.2017
7:30 - 9:00

Śniadanie

13:00 - 14:00

Obiad

14:00

Wyjazdy
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Historia konferencji
„PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH”
JAN SZLAGOWSKI
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, Politechnika Warszawska,
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
I. ETAPY HISTORII KONFERENCJI PRMR
1. Centralny Program Badań Podstawowych 02.05 pt. „Rozwój podstaw budowy, eksploatacji
i badań maszyn roboczych ciężkich – w tym budowlanych” – 1986-1990
Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Oziemski
W programie zrealizowano 762 prace naukowo-badawcze, których tematyka wtedy i teraz jest aktualna.
Przykładowe tematy:
-

Automatyzacja transportu bezszynowego.
Analiza struktury napędu wieloźródłowego przeznaczonego do cyklicznej pracy.
Automatyzacja procesu sterowania napędów hydrodynamicznych (hydrokinetycznych - red.)
maszyn budowlanych.
Modelowanie matematyczne układów napędowych maszyn roboczych.
Modelowanie procesów i urządzeń do zagęszczania materiałów drobnoziarnistych.
Opis cybernetyczny podstawowych maszyn roboczych i budowy ich modeli.
Dostosowanie maszyn roboczych do różnych warunków klimatycznych.
Wymiarowanie konstrukcji nośnych osprzętów roboczych maszyn roboczych ciężkich.
Emisja akustyczna w maszynach roboczych na przykładzie ładowarek.
Opracowanie sytemu komputerowej diagnostyki ustroju nośnego ładowarek.
Kierunki rozwoju wybranych maszyn roboczych jako robotów w podstawowych pracach
budowlanych.

Konferencje w latach 1987-1990 służyły podsumowaniu i odbiorom prac wykonywanych w programie,
oraz integracji środowiska naukowego maszyn roboczych.
Pierwsza Konferencja odbyła się w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych 02.05 pt.
„Rozwój podstaw budowy, eksploatacji i badań maszyn roboczych ciężkich - w tym budowlanych”
w Szklarskiej Porębie w dniach 16-22 maja 1987 r. Organizatorem był Instytut Konstrukcji
i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej oraz Sekcje Podstaw Konstrukcji i Podstaw
Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN. Komitet Naukowy Konferencji tworzyli: Stanisław
Oziemski - przewodniczący, Dionizy Dudek, Henryk Hawrylak, Wacław Kollek, Stefan Miller,
Tadeusz Przychodzień, Bogumił Szafranek, Antoni Szumanowski, Stefan Ziemba.
Na rys.1 przedstawiono pierwsze materiały konferencyjne.
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Rys.1. Materiały I Konferencji CPBP 02.05
Kolejne Konferencje CPBP nr 02.05 zorganizowali:
II – Katedra Maszyn Roboczych Wojskowej Akademii Technicznej. M (Ustroń Jaszowiec, 21-27 maja
1988),
III – Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej (Szczyrk, 24-28 maja 1989),
IV – Politechnika Warszawska (Kraków, Łódź, Poznań, Radom, Warszawa, Wrocław, listopad 1990).
IV Konferencja odbyła się w kilku miastach w Polsce i podsumowała ostateczne wyniki programu
CPBP nr 02.05. Jego wynikiem było wydanie kilkunastu opracowań, z których trzy pokazujemy na
rys. 2.

Rys.2. Monografie podsumowujące CPBP 02.05

- 14 -

Historia konferencji
2. Konferencja „Rozwój Podstaw Budowy, Eksploatacji i Badań Maszyn Roboczych Ciężkich –
w tym budowlanych” – 1992-1993
Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. inż. Stanisław Oziemski
Dwie następne konferencje – V, VI zorganizował Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki
Warszawskiej, Komitet Naukowy, Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN
(Zakopane- styczeń: 1992, 1993)
V i VI Konferencje pokazywały już prace prowadzone indywidualnie przez zespoły powstałe w ramach
CPBP i były już klasycznymi Konferencjami Naukowymi. Miłym punktem VI konferencji był
obchodzony Jubileusz 70-lecia prof. dr hab. inż. Stanisława Oziemskiego.
Na kolejnych zdjęciach przedstawiono otwarcie VI Konferencji przez dr hab. inż. Jana
Szlagowskiego – Dyrektora IMRC PW oraz odczytywanie przez prof. dr hab. inż. Bolesława
Wojciechowicza jednego z kilkudziesięciu Listów Gratulacyjnych dla prof. dr hab. inż. Stanisława
Oziemskiego.

Rys. 3. prof. dr hab. inż. Stanisław Oziemski, dr hab. inż. Jan Szlagowski
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Rys.4. 70-lecie prof. dr hab. inż. Stanisława Oziemskiego
3. Konferencja – „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” – 1994- 1997
Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. inż. Stanisław Oziemski
Cztery lata po zakończeniu programu CPBP 02.05 postanowiono uprościć nazwę i VII Konferencja,
w dniach 17-20 stycznia 1994 r., której organizatorem bezpośrednim był Ośrodek BadawczoRozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych Huta Stalowa Wola SA, przyjęła nazwę „Problemy
Rozwoju Maszyn Roboczych”, a Komitet Naukowy urósł do 30 osób.
Nastąpiło demokratyczne zarządzanie Konferencją przez Komitet Naukowy, który zbierając się 3 razy
w roku sterował, opiniował prace, ustalał tematy referatów problemowych, zatwierdzał następnego
organizatora. Było to forum nie wolne od prezentowania odmiennych stanowisk i ostrych dyskusji, ale
przeważało zawsze dążenie do integracji środowiska dla dobra wszystkich. Przyjęto zasadę, że
Konferencja ma konsolidować środowiska naukowe mrc z ośrodkami przemysłowymi. Organizator
bezpośredni stale się zmieniał oraz miał obowiązek nawiązania kontaktu z jednym lub kilku zakładami
przemysłowymi, które następnie współuczestniczyły w organizowanej Konferencji. Tak były
zorganizowane następne Konferencje.
VIII – Instytut Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej, Komitet Naukowy, Sekcja Podstaw
Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń
Transportowych, "Detrans" Bytom (Zakopane, 23-26 stycznia 1995).
IX – Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska AGH, Komitet Naukowy, Komitetu
Budowy Maszyn PAN, Instytut Maszyn Roboczych Politechniki Krakowskiej, Huta Zygmunt SA,
Centrozap-Spółka Handlowo-Przemysłowa z o.o. (Zakopane, 22-26 stycznia 1996).
X – Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej, Komitet Naukowy,
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce, Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Komitet Budowy Maszyn PAN, Sekcje: Podstaw Konstrukcji
i Podstaw Eksploatacji, (Zakopane, 20-24 stycznia 1997).
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W roku 1997 obchodziliśmy pierwszy poważny Jubileusz X-lecia Konferencji PRMR.
Skład Komitetu Naukowego był następujący: Stanisław OZIEMSKI – przewodniczący, Janusz
BERDOWSKI, Eugeniusz BUDNY, Zygmunt DRZYMAŁA, Dionizy DUDEK, Mieczysław HANN,
Henryk HAWRYLAK, Wacław KOLLEK, Stanisław KONOPKA, Zbigniew KORZEŃ, Marian
KRÓLAK, Włodzimierz KURNIK, Ewald MACHA, Stanisław MAZURKIEWICZ, Zbigniew
OSIŃSKI, Tadeusz PRZYCHODZIEŃ, Andrzej SAPIŃSKI, Zbigniew SMALKO, Kazimierz
SZEWCZYK, Jan SZLAGOWSKI, Antoni SZUMANOWSKI, Krzysztof SZYMAŃSKI, Jerzy
TOMCZYK, Marek TROMBSKI, Władysław WŁOSIŃSKI, Bolesław WOJCIECHOWICZ, Józef
WOJNAROWSKI, Jerzy WRÓBEL, Maciej ZARZYCKI, Wiesław ZWIERZYCKI
Konferencję przygotowali w ramach IMRC PW, IMBiGS i PIMB członkowie Komitetu
Organizacyjnego: Jan SZLAGOWSKI – przewodniczący, Wojciech SOBCZYKIEWICZ –
viceprzewodniczący, Hieronim JAKUBCZAK – sekretarz, Witold BARANOWSKI, Jolanta
GOŁĘBIOWSKA, Ryszard KWIECIEŃ, Janusz OLESZCZAK, Sławomir PIELAT, Marek
PONCYLIUSZ, Jerzy RZESZOT
X Konferencja była tradycyjną okazją do spotkania naukowców i specjalistów zajmujących się
problemami projektowania, wytwarzania, eksploatacji i badań maszyn roboczych. Pozwoliła na ocenę
stanu branży, poszukiwała nowych form współpracy nauki z przemysłem oraz nowych kierunków prac
badawczych w dziedzinie maszyn roboczych. Referaty były pogrupowane w 8 grupach: jakość,
logistyka, modelowanie, projektowanie, badania, eksploatacja, automatyzacja, diagnostyka. Na rysunku
5 pokazano Komunikat tej Konferencji.

Rys.5. Komunikat X Konferencji PRMR
Jej znakiem szczególnym był też udział wielu znanych firm światowych jako sponsorów
Konferencji (rys.6).
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Rys.5. Sponsorzy X Konferencji PRMR
4. Konferencja – „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” – 1997-2002
Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. inż. Stanisław Oziemski
XI – Katedra Mechaniki Robotów i Maszyn Politechniki Śląskiej, Komitet Naukowy, Sekcja Podstaw
Konstrukcji i Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Ośrodek BadawczoRozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM", Gliwice Zakłady Urządzeń Technicznych S.A.
(Zakopane, 19-23 stycznia 1998).
XII – Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, Komitet Naukowy, Sekcja Podstaw Eksploatacji
Komitetu Budowy Maszyn PAN, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń
Transportowych "Detrans", Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie,
Stowarzyszenie Twórców i Producentów Maszyn Roboczych, Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników
Polskich Oddział Łódź (Zakopane, 18-21 stycznia 1999).
XIII – Katedra Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej Filia w Bielsku-Białej, Komitet
Naukowy, Sekcja Podstaw Konstrukcji i Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN,
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Ośrodek BadawczoRozwojowy Samochodów Małolitrażowych "Bosmal" w Bielsku-Białej, Ośrodek BadawczoRozwojowy Przędzalnictwa Wełny "Befamatex" w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich, Oddział w Bielsku-Białej (Zakopane, 24-27 stycznia 2000).
XIV – Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej, Komitet Naukowy,
Sekcja Podstaw Konstrukcji i Sekcja Podstaw Eksploatacji KBM PAN, Fabryka Maszyn i Urządzeń
"Famak" S.A. w Kluczborku, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział
w Opolu (Zakopane, 22-25 stycznia 2001).
XV – Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie, Komitet Budowy
Maszyn PAN, Biuro Projektów i Dostaw Urządzeń Hutniczych HpH S.A. w Katowicach,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Eko-Energia" Sp. z o.o. w Krakowie
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(Zakopane, 21-24 stycznia 2002). Skład Komitetu, aktualizowany co 3 lata, tworzyli: Stanisław
Oziemski – przewodniczący, Jerzy Antoniak, Wojciech Batko, Eugeniusz Budny, Zygmunt Drzymała,
Dionizy Dudek, Andrzej Garbacik, Mieczysław Hann, Monika Hardygóra, Wacław Kollek, Stanisław
Konopka, Zbigniew Korzeń, Janusz Kowal, Marian Królak, Ewald Macha, Stanisław Mazurkiewicz,
Stanisław Michałowski, Wojciech Patko, Tadeusz Przychodzień, Eugeniusz Rusiński, Zbigniew
Smalko, Wojciech Sobczykiewicz, Jan Szlagowski, Jerzy Tomczyk, Wiesław Trąmpczyński, Marek
Trombski, Bolesław Wojciechowicz, Józef Wojnarowski, Jerzy Wróbel, Maciej Zarzycki, Wiesław
Zwierzycki.
W roku 2003 prof. dr hab. inż. Stanisław Oziemski zrezygnował z funkcji Przewodniczącego
Komitetu Naukowego, a Komitet Naukowy w jego miejsce wybrał prof. dr hab. inż. Jana
Szlagowskiego.
5. Konferencja – „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” – 2003- 2015
Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski
XVI – Zakład Maszyn Roboczych i Napędów Hydraulicznych Politechniki Łódzkiej, Sekcja Podstaw
Konstrukcji i Sekcja Podstaw Eksploatacji Maszyn PAN, Ośrodek Badawczo Rozwojowy Dźwignic
i Urządzeń Transportowych "Detrans" w Bytomiu, Huta Stalowa Wola S.A. (Zakopane, 20-23 stycznia
2003).
XVII – Wydział Mechaniczny i Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej,
Sekcja Podstaw Konstrukcji i Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Kopalnia
Węgla Brunatnego "Turów" S.A., Elektrownia Turów S.A. (Zakopane, 19-22 stycznia 2004).
XVIII – Instytut Konstrukcji Maszyn Politechniki Krakowskiej, "Sauer-Danfoss" Sp. z o.o., Wrocław,
"Hydrosprzęt" S.C. Trzcina, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Poliuretany Milanówek, Huta
Stalowa Wola. (Zakopane, 17-20 stycznia 2005).
XIX – Katedra Podstaw Budowy Maszyn Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
FIAT-GM Powertrain Polska, Beltematex. (Zakopane, 23-26 stycznia 2006).
XX – Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki
Warszawskiej, Komitet Budowy Maszyn PAN, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego Warszawa, Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Kobyłka, "Bumar" Sp. z o.o.
Warszawa, "Bosch Rexroth" Sp. z o.o. Centrala Warszawa. (Zakopane, 22-25 stycznia 2007).
Kolejny Jubileusz – XX-lecia Konferencji zorganizowano tradycyjnie w ośrodku Hyrny. Patronat nad
Konferencją objął JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik (rys.6).
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Rys.6. XX Konferencja PRMR
Na konferencji wygłoszono 127 referatów na sesjach plenarnych i plakatowych, w tym wszystkie
referaty wprowadzające wygłosili goście z zagranicy. Byli to przedstawiciele firm: John Deere,
Centro Ricerche Fiat, Perkins, Liebheer, Rexroth, Scania, Case oraz Uniwersytetów: of Maryland
(USA) i Waterloo (Kanada).
Podsumowanie 20 lat stanowiła wystawa poświęcona ludziom i jednostkom biorącym udział
w poprzednich konferencjach (rys. 7).

Rys.7. XX Konferencja PRMR – wystawa historyczna
Na kolejnych zdjęciach pokazujemy skład Komitetu Naukowego i program pierwszej sesji plenarnej
(rys. 8).
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Rys.8. XX Konferencja PRMR – Komitety i program
Znakiem nowych czasów w przygotowywaniu materiałów było wydanie wersji elektronicznej na płycie
CD (rys. 9).

Rys.9. XX Konferencja PRMR – Materiały
XXI – Politechnika Opolska – Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Centrum Trwałości
i Niezawodności Materiałów i Konstrukcji (CESTI), Polska Akademia Nauk – Komitet Budowy
Maszyn, Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK S.A. w Kluczborku, ENERGOSERWIS S.A.
w Lublińcu, Eko-Regioni w Rudzie, PROTEA SP. z o.o. w Gdańsku – Odział w Oleśnie, Polskie
Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej – Oddział w Opolu (Zakopane, 21-24 stycznia
2008).
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XXII – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Polska
Akademia Nauk – Komitet Budowy Maszyn, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo
Eksploatacyjne, Komisja Świętokrzyska (Zakopane, 19-22 stycznia 2009).
XXIII – Katedra Maszyn Roboczych Napędów i Sterowania Politechniki Łódzkiej, Komitet Budowy
Maszyn PAN – Sekcja Podstaw Konstrukcji, Komitet Transportu PAN – Sekcja Technicznych Środków
Transportu, Akademia Inżynierska w Polsce, OBRDiUT "Detrans" - Bytom. W trakcie XXIII
Konferencji odbyła się szczególna sesja poświęcona 40-leciu Międzynarodowej Federacji Teorii
Maszyn i Mechanizmów (IIFToMM – International Federation for the Promotion of Machine and
Mechanism Science). W ramach tej sesji Prezydent Federacji prof. Marco Ciccarelli, w obecności
zaproszonych gości i uczestników Konferencji, dokonał odsłonięcia specjalnej tablicy pamiątkowej
umieszczonej w Domu Wczasowym "Hyrny" (Zakopane, 25-28 stycznia 2010).
XXIV – Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gliwice (Zakopane, 24-27 stycznia 2011).
XXV – Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej (Zakopane, 22-25
stycznia 2012). Pod patronatem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. inż. Tadeusza
Więckowskiego.
XXVI – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki AGH, UNESCO AGH Chair for Science, Technology and Engineering
Education Kraków, Poland, Komitet Budowy Maszyn PAN (Zakopane, 27-31 stycznia 2013). Patronat
honorowy nad konferencją PRMR 2013 objęli Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka i Marszałek
Województwa Małopolskiego Marek Sowa. W Konferencji PRMR 2013 uczestniczyło około 130 osób,
w tym 20 młodych naukowców między innymi z takich krajów, jak: Bhutan, Birma, Czad, Ghana,
Kamerun, Kirgistan, Kuba, Malezja, Nigeria, Polska, Sudan, Tadżykistan. Zaprezentowano 73 prace,
w tym w sesjach: plenarnych 5, tematycznych 21, plakatach 30, młodych naukowców 17, a ponadto
podczas konferencji miały miejsce 2 tematyczne panele dyskusyjne dotyczące problemów utrzymania
maszyn oraz projektów naukowo-badawczych i karier naukowych.

Rys. 10. Prof. Janusz Szpytko
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XXVII – Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki
Opolskiej, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddz. Opole, oraz Komitet
Budowy Maszyn PAN (Zakopane, 26-30 stycznia 2014) pod honorowym patronatem JM Rektora
Politechniki Opolskiej prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa
XXVIII – Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej (Zakopane, 26-29
stycznia 2015).
Komitet Naukowy w 2015 roku podjął decyzję, że w latach 2015-2018 głównym organizatorem
Konferencji będzie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, który do opieki
naukowej dobierze sobie jednostkę akademicką.
XXIX – Konferencja pod hasłem „Energooszczędne technologie w budowie maszyn roboczych” –
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich
Politechniki Warszawskiej (Zakopane, 25-27 stycznia 2016).

Rys. 11. Jubileusz 80- lecia prof. Eugeniusza Budnego

Rys. 12. Uczestnicy XXIX Konferencji
Mottem wiodącym XXIX Konferencji były energooszczędne technologie w budowie i eksploatacji
maszyn. Wygłoszono 48 referatów w trakcie 8 sesji tematycznych. Każdą z sesji poprzedzał referat
wprowadzający wygłoszony przez uznane autorytety z kraju i zagranicy. Zrozumiałe, iż ze względu na
charakter Konferencji, dominującą tematyką były nowoczesne metody kształtowania konstrukcji
nośnych maszyn. Nowością w tematyce Konferencji było pojawienie się tematyki związanej
z bezpieczeństwem eksploatacji rusztowań i konstrukcji tymczasowych. Ze względu na „zagęszczenie”
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maszyn i urządzeń na placu budowy, pojawiła się też coraz bardziej aktualna tematyka związana
z systemami zarządzania placem budowy. Konferencji towarzyszyły warsztaty firmy DPS Software
Polska – Projektowanie 3D w Solid Works oraz spotkanie członków europejskiego konsorcjum
realizującego projekty „People centric easy to implement e-mobility” – Free Moby oraz „Premium Low
weight Urban Sustainable e-MOBilitY” – Plus Moby, których aktywnym uczestnikiem jest zarówno
IMBiGS, jak też Politechnika Warszawska. Swoje osiągnięcia, prezentowały firmy Layher Polska Sp.
z o.o. w obszarze rusztowań, Astor Sp. z o.o. promując elementy automatyki przesyłowej i stanowiska
dydaktyczne w tym zakresie oraz firma Jumarpol Sp.j. prezentując innowacyjne urządzenie do
wykonywania przecisków rur betonowych. Miłym akcentem Konferencji był jubileusz 80-lecia prof.
dr. hab. inż. Eugeniusza Budnego, byłego Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego zasłużonego w badaniach maszyn roboczych.

II. LUDZIE KONFERENCJI PRMR, KTÓRYCH POŻEGNALIŚMY
Trzydzieści lat Konferencji to pojawienie się nowego pokolenia ludzi nauki. Historia tej Konferencji
byłaby niepełna bez przypomnienia naszych profesorów, docentów, doktorów i całej rzeszy ludzi
organizujących przebieg Jej kolejnych odsłon. Wymienimy ich tutaj, aby pozostali w naszej wdzięcznej
pamięci.
Odeszli od nas:
Erwin Adamczyk
Jerzy Antoniak
Janusz Berdowski
Zygmunt Drzymała
Andrzej Garbacik
Aniela Gołąbek
Jolanta Gołębiowska
Maciej Goździecki
Henryk Hawrylak
Hieronim Jakubczak
Wojciech Jedliński
Zbigniew Korzeń
Franciszek Kuczmarski
Ewald Macha

Stefan Miller
Jerzy Osiński
Zbigniew Osiński
Aleksy Piątkiewicz
Marek Poncyliusz,
Bogumił Szafranek
Kazimierz Szewczyk
Krzysztof Szymański
Teresa Walewska-Przyjałkowska
Bolesław Wojciechowicz
Jerzy Wróbel
Maciej Zarzycki
Stefan Ziemba
Tadeusz Żur

III. ROLA KONFERENCJI W INTEGRACJI ŚRODOWISKA
Już 30 lat istnieje nasza Konferencja. Zapoczątkowana przez Program, przerodziła się w forum, na
którym naukowcy i specjaliści zajmujący się budową i eksploatacją maszyn roboczych mogą się
corocznie spotkać, przedstawić swoje prace, wymienić uwagi na tematy ogólne i osobiste.
Grupa zajmująca się maszynami roboczymi zaistniała trwale w środowisku naukowym, rozwija się
dobrze i co rok dołączaja do nas nowi doktorzy, doktorzy habilitowani i profesorowie. Możemy mieć
satysfakcję, że w większości wniosków awansowych z naszej grupy osób, znajdziemy znaczną liczbę
publikacji, patentów i wdrożonych rozwiązań konstrukcyjnych omawianych na naszej Konferencji.
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Dziewięć ośrodków naukowych było już organizatorami tej Konferencji, a liczne ośrodki przemysłowe
permanentnie w niej uczestniczą. Powstało wiele wielostronnych i koleżeńskich współdziałań.
Konferencja stała się ważnym i potrzebnym elementem naszej pracy.
Konferencja ma także wpływ na proces dydaktyczny realizowany w naszych uczelniach. Obecność na
obradach przemysłu, odbiorcy naszych absolwentów oraz dyskusja, jak nauka i przemysł widzi rozwój
dziedziny MRC, wpływa bezpośrednio na jakość prowadzonych zajęć ze studentami.
Zakończenie w 1990 r. Programu CPBP 02.05 i zlikwidowanie w skali kraju programów
ukierunkowanych na rozwój wybranych dziedzin, powołanie Komitetu Badań Naukowych, a następnie
NCN i NCBiR oraz przyznawanie funduszy na „granty” w wyniku konkursów spowodowało pewną
dezintegrację środowiska. Jednak ponad 1700 referatów, których na naszych Konferencjach wysłuchało
tysiące uczestników, na pewno przyczyniło się do znacznej integracji poglądów uczestniczących
w Konferencjach osób i ma istotny wpływ na kształtowanie się infrastruktury naukowej i technicznej
w obszarze MRC. Program CPBP był potężnym impulsem rozwojowym młodej kadry. Dopomógł,
w czasie jego trwania, do zakończenia 40 prac doktorskich i 18 habilitacyjnych. W trzy lata po jego
zakończeniu liczby te wzrosły do 65 doktoratów i 27 habilitacji.
To scementowało środowisko, każdy mógł w nim znaleźć swoje miejsce. Zdrowa konkurencja
i przyjazna atmosfera zawsze sprzyjają rozwojowi. Na naszej Konferencji stworzyliśmy platformę, na
której mogą się zderzać poglądy wielu ośrodków naukowych i to na tle twardej rzeczywistości
przemysłowej. Nadal jeszcze duże szanse mają maszyny specjalne, dostosowane do indywidualnych
procesów technologicznych. Tu udział myśli technicznej i prac wyspecjalizowanych jest znaczny i to
możemy rozwijać w Polsce.
Do czego powinniśmy dążyć i z czym walczyć. Taki cel to zwiększenie liczby wdrożeń i kończenie prac
badawczych aplikacjami. Zrobimy to gdy:
−
−
−

zmniejszymy rozproszenie środków na dużą ilość zadań o małym znaczeniu dla gospodarki,
poprawimy niewłaściwą organizację i słabą koordynację badań,
zwiększymy zainteresowanie przemysłu wdrożeniami wyników prac badawczych.

Ważnym elementem Konferencji jest wzrastający udział ludzi młodych, studentów, doktorantów
i adiunktów, rozumiejących bardzo dobrze potrzeby bezpośredniej wymiany i pozyskiwania aktualnych
informacji naukowo-technicznych oraz poddania własnych osiągnięć krytyce, która w przyjazny sposób
ma miejsce w czasie obrad. Ten bardzo duży i najlepszy potencjał, jakim dysponujemy, powinien być
jak najszerzej wykorzystany. Powinno to stanowić wspólną troskę wszystkich, którzy mają jakikolwiek
wpływ na rozwój przemysłowy i gospodarczy Polski.
W swoim adresie skierowanym w 2013 roku do uczestników Konferencji, także dzisiaj aktualnym,
Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka stwierdził między innymi, że „kierunkowane tematycznie spotkanie
środowiska naukowego jest okazją do zaprezentowania dorobku naukowców i partnerów z przemysłu,
to także możliwość zacieśnienia współpracy, która w przyszłości zaowocuje realizacją wspólnych
projektów i dalszymi wspaniałymi osiągnięciami”. Wyraził następnie przekonanie, że XXVI
Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych pozwoli na wygenerowanie nowych
pomysłów scalających współpracę naukowo-techniczną i przemysłową w wymiarze polskim
i międzynarodowym pomiędzy jednostkami naukowymi, jak również podmiotami przemysłowymi,
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szczególnie w kontekście wzrastającego zapotrzebowania na oczekiwane rozwiązania naukowotechniczne, renesans szkolnictwa technicznego na każdym poziomie, życzliwe zainteresowanie ze
strony władz regionalnych przekonanych do inwestowania w przedsięwzięcia mające na celu rozwój
nowych technologii, czego wyrazem jest udzielenie honorowego patronatu Konferencji PRMR 2013
przez Marszałka Województwa Małopolskiego – Marka Sowę”.
Przedstawiony Państwu materiał powinien być rozszerzany przez innych uczestników
Konferencji, aby dla następnego pokolenia naukowców zachować pamięć o ludziach, którzy
przyczynili się do rozwoju tematyki maszyn roboczych w Polsce.
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Rola Konferencji
Centralnego Programu Badań Podstawowych 02.05
i konferencji Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych
w rozwoju Instytutu Budowy Maszyn WME WAT
STANISŁAW KONOPKA, LUCJAN ŚNIEŻEK
Instytut Budowy Maszyn, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

Rola Konferencji

Protoplastami obecnej konferencji „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” były konferencje związane
z Centralnym Programem Badań Podstawowych 02.05 w latach 1987-1991, których organizatorami
były Politechniki Wrocławska, Warszawska, Łódzka, Krakowska oraz Wojskowa Akademia
Techniczna.
Pozwólcie Państwo, że przedstawię niektóre problemy w ujęciu historycznym związane z tematyką
obecnej konferencji, a dotyczące szczególnie problematyki naszego środowiska, w tym Wojskowej
Akademii Technicznej. Kierownikiem CPBP 02.05 był Pan prof. zw. dr hab. inż. Stanisław OZIEMSKI,
zleceniodawcą Ministerstwo Edukacji Narodowej, a zleceniobiorcą Politechnika Warszawska.
Głównym organem koordynującym realizację CPBP 02.05 była Rada Programowa, składająca się
z przedstawicieli jednostek biorących udział w tym programie.
W tym miejscu wyrazy podziękowania i wielkiego uznania chciałbym złożyć Panu prof. zw. Dr. hab.
inż. Stanisławowi OZIEMSKIEMU, który umożliwił Katedrze Maszyn Roboczych WAT udział
w programie CPBP 02.05 oraz powierzenie kierowania pracami grupy „Automatyzacja maszyn”. Udział
ten umożliwił KMR WAT nawiązanie szerokiej współpracy z wieloma uczelniami krajowymi
i zagranicznymi oraz instytutami i ośrodkami naukowo-badawczymi branżowymi. Dzięki temu
programowi mogliśmy zapoznać się z pracami naukowo-badawczymi prowadzonymi w wielu
ośrodkach, wymienić poglądy i rozwijać nasze kierunki dalszych badań – po prostu wyjść na szersze
obszary nauki.
II Konferencja Centralnego Programu Badań Podstawowych 02.05 odbyła się w Jaszowcu w dniach
21-27 maja 1988 r. Głównym organizatorem była ówczesna Katedra Maszyn Roboczych Wojskowej
Akademii Techniczne. Zgodnie z realizacją celu CPBP 02.05 konferencja ta miała charakter
sprawozdawczy w formie przedstawienia wyników prac naukowo-badawczych realizowanych w roku
poprzednim przez poszczególne uczelnie i instytuty.
Wyniki tych prac były recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych. Opracowania
dotyczyły zagadnień z następujących dziedzin:
•

konstrukcja i technologia – materiałowa i energooszczędna;

•
racjonalna eksploatacja maszyn roboczych – zmniejszanie zużycia energii paliw poprzez
poprawę sprawności członów układów napędowych maszyn roboczych;
•

automatyzacja maszyn i ich procesów roboczych.
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Wyniki badań referowanych przez poszczególne ośrodki naukowe tj. uczelnie, instytuty i ośrodki
branżowe, realizowano zgodnie z CPBP 02.05 w czterech grupach programowych:
•

oszczędność energii – prof. Antoni SZUMANOWSKI (Politechnika Warszawska)

•

oszczędność materiałów – prof. Dionizy DUDEK (Politechnika Wrocławska)

•

automatyzacja maszyn – płk Bogumił SZAFRANEK (Wojskowa Akademia Techniczna)

•

niezawodność maszyn – prof. Stanisław OZIEMSKI (Politechnika Warszawska)

Wszystkie opracowania zostały wydane jako wydawnictwo konferencyjne – w części pierwszej było
zamieszczonych 46 referatów (str. 400), a w części drugiej – 61 referatów (str. 522). W konferencji
uczestniczyło 221 osób w tym 9 osób z zagranicy (Czechosłowacji, Rosji, Ukrainy i Węgier). Wszystkie
referaty były prezentowane na sesji plenarnej. W konferencji uczestniczyło dwanaście uczelni, jeden
instytut PAN (IPPT), jeden instytut branżowy (PIMB-Kobyłka) oraz jeden ośrodek branżowy (DetransBytom). Najbardziej aktywną uczelnią była Politechnika Wrocławska – 31 referatów. W tabeli 1
przedstawiono wszystkie ośrodki biorące udział w II Konferencji CPBP 02.05 wraz z liczbą referatów
oraz udziałem w poszczególnych grupach programowych.

Rys. 1. Materiały II Konferencji CPBP 02.05
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Tabela 1. Udział ośrodków naukowo- badawczych w II Konferencji CPBP 02.05
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Rys. 2. Uczestnicy II Konferencji CPBP 02.05
Uczestnicy sesji programowych mieli także okazję zwiedzić kopalnię węgla kamiennego w Jastrzębiu
Zdroju. Zjazd do poziomu 850 metrów, przejście wąskimi chodnikami oraz obejrzenie pracy kombajnu
urabiającego ścianę było dla wielu osób dużym przeżyciem – z bliska poznali ciężką pracę górników.

Rys. 3. Wizyta uczestników II Konferencji CPBP 02.05. w Kopalni Węgla Jastrzębie Zdrój
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Dzięki pracom w CPBP 02.05. mogliśmy wydać wiele publikacji naukowych, takich jak monografie,
podręczniki, skrypty, artykuły naukowe, naukowo-techniczne czy referaty konferencyjne. W ramach
Wydawnictwa Naukowo Technicznego w 1990 roku opracowano i wydano między innymi podręcznik
„Eksploatacja maszyn roboczych w warunkach zimowych”, a w 1996 roku podręcznik akademicki
„Dynamika maszyn roboczych”, które służyły i mam nadzieję dalej służą wielu młodym pracownikom
naukowym i studentom.

Rys. 4. Przykładowe prace naukowe CPBP 02.05
W tym miejscu chciałbym podziękować Panu prof. Józefowi WOJANROWSKIEMU za pomoc w ich
wydaniu. Ponadto dzięki realizowanym pracom w ramach CPBP 02.05 nastąpił wyraźny wzrost
rozwoju naukowego kadry naukowo-dydaktycznej Katedry Maszyn Roboczych WAT. W latach 90-tych
XX wieku w Katedrze (Instytucie) obroniono 10 prac doktorskich, zrealizowano 4 prace habilitacyjne,
nadano 1 tytuł profesora.
Po 2000 roku obroniono 9 prac doktorskich, 2 prace habilitacyjne i nadano 2 tytuły profesora. Na pewno
ciekawe byłoby, ile to osób z innych uczelni zrealizowało doktoraty, obroniło habilitację czy zostało
profesorami w ramach realizacji CPBP 02. 05.
Nasza aktywność naukowo-badawcza związana z automatyzacją maszyn i ich procesów roboczych jest
kontynuowana do dzisiaj i jest związana z pojazdami bezzałogowymi dla potrzeb wojska i innych służb
mundurowych oraz gospodarki narodowej. Zajmujemy się sterowaniem pojazdów bezzałogowych
w systemie teleoperacji w zakresie układów napędowych i jazdy, rozwiązaniami konstrukcyjnymi
manipulatorów, układami zawieszeń czy konfiguracją układu akwizycji obrazu w procesie jazdy
i procesie roboczym.
Udział w CPBP 02.05, w rozwoju kadry KMR WAT możemy zawdzięczać szeregu osobom, ale
pozwólcie Państwo, że wymienię niektórych, chociaż w rzeczywistości ta lista powinna być znacznie
szersza. A mianowicie składam podziękowania panom profesorom:
- 31 -

Rola Konferencji
Stanisławowi Oziemskiemu, Henrykowi Hawrylakowi, Tadeuszowi Przychodzieniowi, Kazimierzowi
Szewczykowi, Markowi Trombskiemu, Józefowi Wojnarowskiemu, Zygmuntowi Drzymale,
Wacławowi Kollekowi, Kazimierzowi Pieczonce – to oni stanowili trzon CPBP 02.05. Dziękuję
również pozostałym osobom, które po 1990 roku zostały profesorami, a szczególnie z Politechniki
Wrocławskiej. Dziękuję również osobom z innych uczelni, instytutów i ośrodków branżowych,
z którymi miałem przyjemność współpracować w CPBP 02.05. i obecnej formie konferencji.
Podsumowaniem CPBP 02.05 było opracowanie sprawozdania za cały okres jego realizacji w postaci
wydawnictwa Politechniki Warszawskiej z opiniami dwóch samodzielnych pracowników naukowych.

Rys. 5. Wybrane wydawnictwa w ramach CPBP 02.05
Uważam, że tematyka CPBP 02.05 była ciekawa i różnorodna, ale zawsze związana z maszynami
roboczymi i budowlanymi (m.in. wtedy jako dr inż., tak napisałem w opinii, którą opracowałem dla
MEN w 1985 roku w imieniu WAT – dotyczyła założeń CPBP 02.05).
Niewątpliwie CPBP 02.05 oraz kontynuowanie konferencji związanej z maszynami roboczymi nt.
„Problemy rozwoju maszyn roboczych” zintegrowały środowiska z tym związane. Natomiast należy
żałować, że nie wypracowaliśmy wspólnego czasopisma, które związane byłoby z problematyką
maszyn roboczych i było znaczące w skali co najmniej krajowej (chociaż takie próby były „Problemy
maszyn roboczych”).
W dobie oceny jednostek naukowych, pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych, przy ich
kolejnych awansach i rozwoju oraz w celu utrzymania określonego poziomu tej konferencji należy
rozważyć i podjąć działania dla aktualizacji zeszytów „Problemy Maszyn Roboczych”, ich modernizacji
i wprowadzania na listę MNiSW lub spowodować, że konferencja będzie afirmowana na bazie Web of
Science lub w podobnych bazach.
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Uważam, że Komitet Naukowy konferencji powinien również zostać uzupełniony o młodszych
pracowników naukowo-badawczych, w tym doktorów habilitowanych.
Pracownicy WAT uczestniczyli we wszystkich dotychczasowych konferencjach, przedstawiając swój
dorobek i problematykę, którą zajmowali się w danym okresie. Uważam również, że szereg materiałów
przedstawionych na tych konferencjach, a szczególnie konferencjach wcześniejszych, przyniosło wiele
istotnych rozwiązań praktycznych, a nawet wdrożeniowych. Referaty, w których przedstawiano
rozwiązania teoretyczne i modelowanie, następnie podparte badaniami doświadczalnymi, miały istotną
wartość naukową i utylitarną i należy zaliczyć do pozytywów tej konferencji. Do osiągnięć tych
konferencji należy zaliczyć, oprócz integracji środowiska, wspólne uzgodnienia i popieranie
kandydatów do różnych gremiów naukowych, opiniotwórczych, czy nawiązanie szeregu kontaktów
koleżeńskich i przyjacielskich.
Tematyka realizowana w CPBP 02.05 w czterech grupach programowych jest również aktualna dzisiaj
i związana z innowacjami w dziedzinie nowych materiałów, nowych technologii czy nowych
konstrukcji maszyn roboczych. Natomiast tematyka przyszłościowa konferencji „Problemy Rozwoju
Maszyn Roboczych”, moim zdaniem, powinna wynikać z zapotrzebowania przyszłych użytkowników
maszyn roboczych oraz inicjatyw uczelni, instytutów i ośrodków branżowych. Wydaje się, że generalny
kierunek wytyczać będą hasła: niezawodność, oszczędność materiałowa i energetyczna, podatność na
automatyzację, a w dalszej przyszłości podatność na autonomiczność. Są to hasła bardzo szerokie,
maszyna ma działać niezawodnie, a więc z założoną dokładnością i wydajnością, niezależnie od
zakłóceń losowych, nie może być źródłem nieoczekiwanych drgań, bo to może zakłócić proces roboczy
i proces automatyzacji, musi być stateczna statycznie i dynamicznie, wszelkie procesy przejściowe
muszą zachodzić w skończonym przedziale czasu. Uzupełnieniem tych kierunków muszą być
wymagania związane z ochroną środowiska, a więc między innymi zmniejszaniem hałasu,
zmniejszaniem emisji szkodliwych związków do atmosfery czy stwarzeniem komfortu pracy
człowiekowi.
Kończąc, życzę młodszej kadrze naukowo-badawczej kontynuacji tych konferencji, a szczególnie
nowych form ich rozwoju, zacieśnienia współpracy oraz promocji i publikacji, a kadrze starszej dobrego
zdrowia i aktywnego wspierania młodych w dalszym rozwoju branży związanej z szeroko pojętymi
maszynami roboczymi.
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Sesja
plenarna

„Eco i elektromobilność maszyn roboczych i pojazdów”

TOMASZ MIROSŁAW
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów
i Maszyn Roboczych

PROBLEMATYKA ELEKTRYFIKACJI MASZYN ROBOCZYCH
Streszczenie: Aktualne trendy powrotu do samochodów elektrycznych ośmielają konstruktorów do
projektowania i budowania maszyn roboczych o napędach hybrydowych i elektrycznych. Celem tych
działań jest podniesienie sprawności energetycznej poprzez odzyskiwanie energii podczas cyklu
roboczego, oraz dostosowanie się do wymogów i oczekiwań ekologicznych. Podobne trendy obserwuje
się w maszynach rolniczych. Trendy te są wzmacniane poprzez rozpowszechnianie się idei „smart
farmingu”, polegającego między innymi na precyzyjnym dozowaniu miejscowo środków chemicznych
i zróżnicowanej obróbce gleby. Wymaga to stosowania precyzyjnego sterowania układami
napędowymi. Odpowiedzią na to są napędy elektryczne. W referacie przedstawiono analizy bilansu
energetycznego różnych układów napędowych z uwzględnieniem śladu węglowego. Omówiono główne
cechy funkcjonalne maszyn, koszty eksploatacji oraz analizę korzyści stosowania napędów
hybrydowych i elektrycznych.

PIOTR PIÓRKOWSKI, EWA JANKOWSKA, KAROL KOPCIUCH
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i
Maszyn Roboczych

ELECTRIC VEHICLES
AS A DISTRIBUTED ENERGY STORAGE SYSTEM
SUPPORTING URBAN POWER GRID
Streszczenie: The growing popularity of electric vehicles can disrupt the stability of the power system.
The solution may be wider use of renewable energy sources interacting with energy storage systems and
electric vehicles having the ability to feed energy into grid (Vehicle to Grid). The paper presents the
benefits of energy production from renewable sources and its storage for later use by the owner of an
electric vehicle. Connection methods of stationary energy storage system with electric vehicle’s battery
and their interaction were analyzed. The article also presents the possibility of using ultracapacitors or
Lithium-Titanate batteries to improve the quality of energy storage system operation.
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PIETRO PERLO, TOMASZ MIROSŁAW1,
JAVIERA ROMO GARCIA
1
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów
i Maszyn Roboczych

MOŻLIWOŚĆ I WIZJA ROZWOJU
DEDYKOWANYCH POJAZDÓW MIEJSKICH W POLSCE
Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki analiz założeń technicznych pojazdu miejskiego.
Omówiono jedną z koncepcji pojazdu elektrycznego miejskiego dedykowanego do ruchu miejskiego
i podmiejskiego w Polsce. Koncepcja oparta na modułowej konstrukcji z ramą nośną pozwala na łatwe
rekonfiguracje pojazdu, jak również na aranżacje dedykowane. Konstrukcja umożliwia łatwą i tanią
lokalną produkcję pojazdów. Przedstawiono również propozycję sposobu wdrożenia pojazdów do
produkcji i użytkowania.

MAREK SZLĘZAK

MELEX - 45 LAT ELEKTROMOBILNOŚCI
Sesja 1.

„Maszyny robocze w zastosowaniach specjalnych"

TOMASZ MIROSŁAW
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów
i Maszyn Roboczych

MODEL POJAZDU Z NAPĘDEM NA CZTERY KOŁA
Streszczenie: W referacie zaprezentowano metodę modelowania pracy koła z podłożem, opartą na
analizie procesu odkształcania się części opony oraz przemieszczania się warstw pomiędzy oponą
a nieodkształcalnym podłożem. Przedstawiono propozycję modelu koła, na które działają siły wzdłużne
i poprzeczne (znoszące). Zbudowano model pojazdu kołowego z napędem na 4 koła uwzględniający
powstawanie sił wzdłużnych i poprzecznych, oraz przedstawiono wyniki symulacji dla różnych
konfiguracji napędów. Omówiono model pojazdu z niezależnym napędem przedniej i tylnej osi.
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ANNA JASKOT, BOGDAN POSIADAŁA,
SZCZEPAN ŚPIEWAK
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Częstochowska,
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

MODEL DO BADAŃ DYNAMIKI
CZTEROKOŁOWEJ PLATFORMY MOBILNEJ
W WARUNKACH POŚLIZGU
Streszczenie: W pracy przedstawiono innowacyjną platformę mobilną wyposażoną w cztery moduły
napędowe oraz zaproponowano jej model dynamiki do badań parametrów ruchu platformy
w warunkach poślizgu. Głównym celem było opracowanie modelu dynamiki czterokołowej platformy
mobilnej, w której możliwe jest sterowanie napędem i położeniem wszystkich kół jezdnych w czasie
ruchu. Opis matematyczny obejmuje ruch postępowy środka masy i ruch obrotowy wokół środka masy
dla całkowitej masy platformy przy założeniu, że masa platformy nie ulega zmianie podczas ruchu.
Model umożliwia analizę parametrów ruchu obiektu jako jego odpowiedzi na zadane sterowania
momentem napędowym. W pracy zawarto wyniki badania testowego, m.in. przemieszczeń, prędkości
i przyspieszeń oraz trajektorii ruchu platformy w sytuacji, gdy platforma wpada w poślizg. Wyniki
symulacyjne ruchu platformy sporządzono przy uwzględnieniu zmiennych wartości sił czynnych
wywołanych momentem napędowym oraz zmiany położenia kół w czasie ruchu platformy, a także sił
oporu, przeciwstawnych siłom czynnym w miejscach przyczepności kół z podłożem. Zaproponowane
rozwiązanie konstrukcyjne ma na celu umożliwienie dalszych badań, zarówno eksperymentalnych, jak
i teoretycznych, zjawisk dynamicznych, które mogą wystąpić w czasie ruchu tego typu obiektów,
szczególnie w dążeniu do zbadania zachowania platformy w czasie ruchu, w tym podczas poślizgu.

MIROSŁAW B. JASKÓŁOWSKI, STANISŁAW KONOPKA
Instytut Budowy Maszyn, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

WPŁYW STRUKTURY BEZZAŁOGOWEJ PLATFORMY LĄDOWEJ
NA JEJ STATECZNOŚĆ DYNAMICZNĄ
Streszczenie: W artykule przedstawiono porównanie trzech struktur przegubowych bezzałogowych
platform lądowych. Platformy charakteryzują się przegubowym układem skrętu oraz masą własną
nieprzekraczającą 500 kg i masą transportowanego ładunku wynoszącego 300 kg. Porównano takie
parametry, jak wartość osiąganej prędkości maksymalnej i przyspieszenia poprzecznego występującego
podczas przemieszczania się platform wzdłuż określonej trajektorii. Porównania dokonano na podstawie
otrzymanych wyników badań symulacyjnych. Analizowane struktury różnią się od siebie między
innymi: liczbą kół, położeniem przegubu skrętu i łożyska wzdłużnego, rozmieszczeniem elementów
podstawowych i przestrzeni ładunkowej. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu
oprogramowania do modelowania systemów wieloczłonowych MSC. Adams. Ponadto w artykule
przedstawiono przyjęte założenia upraszczające i parametrów wykorzystywanych do budowy
numerycznych modeli utworzonych platform struktur. W artykule zawarto również przyjętą
metodologię przeprowadzania badań symulacyjnych, wraz z kryterium oceny dynamicznej stateczności
wywrotnej. Na podstawie badań symulacyjnych określono, która z utworzonych struktur bezzałogowej
przegubowej platformy lądowej charakteryzuje się najkorzystniejszym poziomem stateczności
dynamicznej.
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KACPER SPADŁO, STANISŁAW KONOPKA
Instytut Budowy Maszyn, Wojskowa Akademia Techniczna

PROJEKT PLATFORM WYSOKIEJ MOBILNOŚCI
Z HYDROSTATYCZNYM UKŁADEM NAPĘDOWYM ORAZ
AKTYWNYM SYSTEMEM KONTROLI POŚLIZGU
Streszczenie:
W artykule przedstawiono projekt lekkiej bezzałogowej platformy lądowej
przystosowanej do transportu ładunków o masie do 150 kg. Założono, że platforma będzie
przeznaczona do przemieszczania się w terenach miejskich. Założono, że platforma będzie zbudowana z
powszechnie dostępnych części, co pozwoli na zmniejszenie kosztów budowy. W platformie przewiduje
się zastosowanie hydrostatycznego układu napędowego o wysokiej sprawności. W pracy przedstawiono
koncepcje układu antypoślizgowego, który pozwoli na zwiększenie mobilności w obszarach o małym
współczynniku przyczepności, jak i podczas pokonywania przeszkód. W pracy zawarto przyjęte
założenia, opis konstrukcji, analizy symulacyjne pokonywania wybranych przeszkód oraz analizy
wytrzymałościowe ostatecznej konstrukcji platformy.

TOMASZ MIROSŁAW, JAN SZLAGOWSKI,
ADAM ZAWADZKI, ZBIGNIEW ŻEBROWSKI
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów
i Maszyn Roboczych

SYMULACYJNE PORÓWNANIE MODELI KINEMATYCZNYCH
EGZOSZKIELETÓW DLA RZECZYWISTEGO RUCHU
CZŁOWIEKA
Streszczenie: W referacie autorzy prezentują wyniki badań nad różnymi koncepcjami kinematycznymi
egzoszkieletu kończyn dolnych, przeznaczonego dla zdrowego człowieka. Modele kinematyczne
wykonane w oprogramowaniu CAD zostały przeniesione do środowiska symulacyjnego MSC
Adams/View, które pozwala na przeprowadzenie analiz dynamicznych układów wieloczłonowych.
Autorzy użyli danych chodu człowieka pozyskanych w ramach projektu NCBiR nr
DOBR/0037/R/ID1/2012/03, które za pomocą środowiska Matlab zostały sprzęgnięte z modelem
egzoszkieletu, przy użyciu narzędzia współsymulacji, oferowanego przez program MSC Adams.
W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano model konstrukcji, który w zadowalającym stopniu
odzwierciedla skomplikowane, naturalne ruchy człowieka. Model pozwoli w dalszym toku prac na
symulację układu człowiek-maszyna, gdzie egzoszkielet będzie posiadał układ napędowy wraz ze
sterowaniem.
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Sesja 2.

„Problemy projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych”

PIOTR DUDZIŃSKI
Katedra Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych,
Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

APLIKACJE MECHATRONIKI
W INNOWACYJNYM PROJEKTOWANIU
MASZYN I POJAZDÓW ROBOCZYCH
Streszczenie: Na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z krajowym
i międzynarodowym przemysłem w zakresie kreowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze maszyn
i pojazdów roboczych zostaną zaprezentowane własne przykłady mechatronicznych rozwiązań,
wnoszące istotne wartości dodane do tej klasy obiektów.

ZYGMUNT DOMAGAŁA, PIOTR OSIŃSKI,
MICHAŁ STOSIAK, RAFAŁ ŁABIK
Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych
i Układów Hydraulicznych, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

KONCEPCJA I BADANIA ROZPOZNAWCZE
INNOWACYJNEGO ZASILACZA HYDRAULICZNEGO
Streszczenie: W referacie przedstawiono koncepcję zasilacza hydraulicznego z pompą stałej
wydajności, napędzaną silnikiem elektrycznym sterowanym falownikiem. Koncepcja zakłada pracę
zasilacza wg zasady stałego ciśnienia. Na podstawie porównania z układem dławieniowym wskazano na
zysk energetyczny oraz inne korzyści wynikające z zastosowania rozważanego rozwiązania.
Przedstawiono wybrane wyniki badań wstępnych statycznych rozpatrywanego rozwiązania
prototypowego.

MARIUSZ STAŃCO, TADEUSZ SMOLNICKI,
EUGENIUSZ RUSIŃSKI
Katedra Konstrukcji Badań Maszyn, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA WĘZŁÓW NADWOZIA
KOPARKI ŁAŃCUCHOWEJ
Streszczenie: Kształtowanie węzłów obrotu maszyn roboczych wiąże się z zagadnieniami zapewnienia
stateczności globalnej całej maszyny, przenoszenia obciążeń pochodzących z nadwozia na podwozie
oraz zapewnienia odpowiedniej trwałości łożyska obrotu nadwozia. Analiza ustroju nośnego
podzespołów wsporczych takiego łożyska musi uwzględniać aspekt wytrzymałości, sztywności oraz
stateczności lokalnej. Celem takiej analizy oprócz weryfikacji poprawności przyjętych rozwiązań, jest
obniżenie masy maszyny, przy zapewnieniu w miarę równomiernego wytężenia. Podstawową metodą
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stosowaną do tych celów jest metoda elementów skończonych. W referacie przedstawiona zostanie
kompleksowa analiza ramy portalowej podwozia oraz platformy nadwozia nowo budowanej koparki
łańcuchowej KWL-800. Omówione zostaną warunki brzegowe, zbudowane modele obliczeniowe oraz
uzyskane wyniki.

WALDEMAR LEDWOŃ
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Opolska, Wydział
Mechaniczny

NUMERYCZNA ANALIZA TOPOGRAFII ROZKŁADU NAPRĘŻEŃ
REDUKOWANYCH W KOŁOWEJ PŁYCIE PERFOROWANEJ
OBCIAŻONEJ CIŚNIENIEM HYDROSTATYCZNYM
Streszczenie: W pracy przedstawiono rezultaty obliczeń numerycznych dotyczących rozkładu wartości
naprężeń redukowanych w płycie kołowo-symetrycznej obciążonej ciśnieniem hydrostatycznym. Jako
warunki brzegowe przyjęto, że badana płyta perforowana jest swobodnie podparta na krawędziach.
W pracy umieszczono mapy z zaznaczonymi miejscami o największych wartościach wytężenia między
otworami perforacji. Tylko dzięki metodom numerycznym we współczesnej inżynierii jest możliwe
w miarę szybko zlokalizowanie takich miejsc i odpowiednie zaprojektowanie każdej części maszyny.

ANDRZEJ BUCHACZ
Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów
Wytwarzania, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

HIPERGRAFY W SYNTEZIE DRGAJĄCYCH MECHANICZNYCH
I MECHATRONICZNYCH UKŁADÓW BELKOWYCH
JAKO MODELI PODSYSTEMÓW WAGONÓW TOWAROWYCH
Streszczenie: Celem pracy jest wyznaczenie podatności dynamicznej drgającej belki swobodnej
metodą dokładną i przybliżoną – Galerkina oraz odwzorowanie jej w hipergraf w przypadku obu metod
analizy. Takie ujęcie polega na wyznaczeniu różnic pomiędzy biegunami i przebiegami charakterystyk,
otrzymanymi metodą dokładną i przybliżoną. Ponadto „redukcja” współrzędnych w przypadku
wyznaczania ich charakterystyk metodą przybliżoną stała się asumptem do opisu jej za pomocą
hipergrafu trójwierzchołkowego i tym samym może być wprowadzeniem do syntezy drgających
układów belkowych o odcinkowo stałym przekroju. We wprowadzeniu przedstawiano problem analizy
drgań drgających systemów belkowych, dyskretnych i dyskretno-ciągłych układów mechanicznych
metodą liczb strukturalnych, modelowanych grafami różnych kategorii, które rozważano w Ośrodku
Gliwickim. Rozważono ciągło-dyskretne drgające giętnie układy mechatroniczne, gdzie zastosowano
przybliżoną metodę analizy częstotliwościowo-modalnej - Galerkina, aby otrzymać charakterystyki
amplitudowo-częstotliwościowe. Aby porównać charakterystyki dynamiczne – podatności belek
drgających giętnie, jako podukładów złożonego układu mechatronicznego, zastosowano do ich
wyznaczania metodę dokładną i przybliżoną. W niniejszej pracy przeprowadzono analizę
częstotliwościowo-modalną w przypadku swobodnej belki drgającej giętnie. Kolejnym krokiem było
wyznaczenie podatności dynamicznej metodą dokładną oraz przybliżoną. Następnie przedstawiono
modele pojedynczych belek w postaci obciążonych hipergrafów. Pracę zilustrowano wykresami
podatności dynamicznych wyznaczonych obiema metodami oraz podsumowano uwagami końcowymi,
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w których podano dalsze zastosowania prezentowanych w pracy efektów. Niniejszą pracę wykonano
w ramach projektu PBS2/A6/17/2013 finansowanego przez MNiSW w latach 2013-2016

Sesja 3.

„Automatyzacja i robotyzacja procesów roboczych"

TOMASZ MUSZYŃSKI, PIOTR KROGUL, MARIAN ŁOPATKA
Instytut Budowy Maszyn, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

INTUICYJNE SYSTEMY STEROWANIA
MANIPULATORAMI ROBOTÓW TELEOPEROWANYCH WYZWANIA I PROBLEMY
Streszczenie: W referacie zaprezentowano problematykę związaną z nowym kierunkiem kształtowania
systemów sterowania manipulatorów teleoperowanych robotów. W pierwszym etapie omówiono
specyfikę zastosowań takich aplikacji oraz problemy związane z efektywnością ich pracy.
Przedstawiono główne źródła problemów oraz wskazano obszar potencjalnych rozwiązań. W kolejnej
części zaprezentowano rozwiązania intuicyjnych systemów sterowania, spotykane w dostępnych
publikacjach. Omówiono specyfikę ich budowy i działania oraz wskazano potencjalne zalety i wady.
Analizę poszerzono również o konstrukcje, które znajdują zastosowanie inne niż w teleoperowanych
robotach, co wskazuje na potencjał tkwiący w poruszanej problematyce. Następnie zaprezentowane są
wyniki prac Instytutu Budowy Maszyn WME WAT w zakresie intuicyjnych systemów sterowania
manipulatorami. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dwóch podstawowych struktur
kinematycznych manipulatorów. Miały one charakter symulacyjny i ich celem było określenie
potencjału tkwiącego w analizowanych konstrukcjach, z punktu widzenia precyzji sterowania. W obu
przypadkach wykorzystano hydrostatyczny układ napędowy. Biorąc pod uwagę jego cechy sprężystotłumiące, oceniano dokładność odtwarzania zadanej trajektorii ruchu. W ostatniej części referatu
zaprezentowano autorski kontroler intuicyjnego systemu sterowania. Przedstawiona wstępne wyniki
jego badań przy współdziałaniu z manipulatorem robota inżynieryjnego "Marek". Na zakończenie
przestawiono podsumowanie omówionych zagadnień i wskazano kierunki dalszych prac badawczych.

Karol Cieślik, Stanisław Konopka

Instytut Budowy Maszyn, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

BADANIA STANOWISKOWE PARAMETRÓW
SPRĘŻYSTO – TŁUMIĄCYCH ELEMENTÓW
HYDROSTATYCZNEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO
MANIPULATORA ANTROPOMORFICZNEGO
Streszczenie: W artykule przedstawiono jeden ze sposobów określenia sztywności elastycznych
przewodów hydraulicznych połączonych z siłownikiem hydraulicznym. Ponadto zaprezentowano
analityczne metody pozwalające na obliczenie parametrów sprężysto-tłumiących siłownika
hydraulicznego wraz z czynnikiem roboczym, oraz elastycznych przewodów podłączonych do jego
króćców. Przedstawiony sposób określania parametrów sprężysto-tłumiących bazuje na badaniach
eksperymentalnych wymienionych elementów układu hydraulicznego. Badania dotyczą rejestracji
zmian ciśnienia czynnika roboczego w siłowniku hydraulicznym wraz z podłączonymi do niego
elastycznymi przewodami. W celu wykonania badań eksperymentalnych zostało zaprojektowane
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i wykonane stanowisko pomiarowe, opisano metodologię badań, a następnie zgodnie z nią
przeprowadzono je. Uzyskane wyniki badań odnoszą się do sumarycznej sztywności całego badanego
układu elastycznych przewodów oraz siłownika hydraulicznego. Obiektem badań były dwa typy
przewodów hydraulicznych różniące się średnicą wewnętrzną i długością, oraz siłownik hydrauliczny
o średnicy tłoka 40mm. Oprócz średnic przewody różniły się materiałem, z jakiego zostały wykonane
oraz typem zastosowanego zbrojenia. Uzyskane podczas badań wartości parametrów sprężystotłumiących zostaną wykorzystane do zbudowania modelu symulacyjnego manipulatora
antropomorficznego.

ADAM CHOLEWA, AGNIESZKA SĘKALA, JERZY ŚWIDER
Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów
Wytwarzania, Politechnika Śląska ,Wydział Mechaniczny Technologiczny

OCENA ENERGOCHŁONNOŚCI ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO
FANUC ARC MATE 100IB
Streszczenie: Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy jest ocena energochłonności napędów robota
przemysłowego Fanuc ArcMate 100iB. Przedstawiono metodologię oceny energochłonności
poszczególnych osi robota, pozwalającą na redukcję zużycia energii przez całego robota, poprzez
odpowiedni dobór jego trajektorii. W pierwszej części przedstawiono badania symulacyjne
i doświadczalne, odnoszące się do monitorowania zużycia energii przez poszczególne jednostki
napędowe obiektu rzeczywistego. Zarówno badania symulacyjne, jak i doświadczalne pokazały, że
parametry pracy robota bardzo silnie wpływają na zużycie energii. W kolejnym kroku zaproponowano
koncepcję systemu umożliwiającego opracowanie trajektorii robota, z uwzględnieniem kryterium
minimalizacji zużycia energii. W tym zakresie zastosowano różne strategie postępowania, w tym logikę
wieloagentową.

WOJCIECH SOBCZYKIEWICZ, JAN SZLAGOWSKI, TOMASZ MIROSŁAW
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów
i Maszyn Roboczych

PROBLEMATYKA SYSTEMÓW ZDALNEGO STEROWANIA
W URZĄDZENIACH DŹWIGNICOWYCH
Streszczenie: W artykule omówione zostały problemy związane ze zdalnym sterowaniem urządzeń
dźwigowych, zwłaszcza żurawi. Aktualne zagęszczenie obiektów w przestrzeni operacyjnej żurawia
zmusza użytkowników do wyniesienia pulpitu sterowania z maszyny bliżej faktycznego miejsca
przeprowadzania operacji z zastosowaniem systemów zdalnego sterowania. Autorzy wykazują, że
zmiana ta nie polega jedynie na zmianie drogi przekazania sygnałów sterujących od operatora do
maszyny, ale zmienia całkowicie strukturę systemu człowiek-maszyna-środowisko i wymusza nie tylko
zmianę podejścia do konstrukcji pulpitu sterowniczego, ale także do konstrukcji całej maszyny.
Zaprojektowana wg. nowego podejścia maszyna w swej strukturze dynamicznej i systemie sterowania
musi uwzględniać także zachowanie się operatora „odłączonego od maszyny”. W takim układzie
operator jest pozbawiony możliwości odczuwania wielu bodźców, podnoszących jego świadomość
sytuacyjną. Ma to szczególne znaczenie w pracy żurawi, ze względu na ich charakterystykę dynamiczną
i zmienność parametrów. Oprócz identyfikacji problemów, zaproponowano kilka rozwiązań
poprawiających bezpieczeństwo pracy żurawi z systemami zdalnego sterowania.
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Sesja 4.

„Innowacyjne rozwiązania środków transportu ekologicznego
- w tym transportu kołowego w Polsce”

ANDRZEJ BARSZCZ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA ŚRODKÓW EKOLOGICZNEGO
TRANSPORTU KOŁOWEGO W POLSCE
(MOŻLIWOŚCI, TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE)
– ROLA WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK NAUKOWYCH
Z PRZEMYSŁEM
Streszczenie: Współczesny transport generuje coraz większe obciążenia dla środowiska naturalnego.
W Unii Europejskiej podjęto więc działania związane ze zmianami jego struktury, propagowaniem
napędów zeroemisyjnych (zasilanie wodorem, napędy elektryczne) oraz różnicowaniem środków
transportu. Coraz wyraźniejszy jest podział na samochody (skomplikowana budowa i technologia
produkcji) oraz lekkie pojazdy elektryczne (prosta budowa, technologie przystępne dla sektora MŚP).
Tradycje budowy pojazdów LEV sięgają w Polsce lat 70-tych ubiegłego stulecia. Większość wywodzi
się jednak z konstrukcji rekreacyjnych lub przemysłowych, stąd konieczność wypracowania nowego
podejścia do pojazdu elektrycznego – jako konstrukcji przystępnej technologicznie i jednocześnie
oferującej użytkownikom oczekiwane parametry użytkowe. W artykule zostaną poruszone kwestie
związane z możliwością połączenia tradycji produkcyjnych (a tym samym długoletnich doświadczeń)
i potencjału rozwojowego polskich przedsiębiorców, z potencjałem twórczym środowisk naukowych.
Istotne są działania mające na celu nawiązanie interdyscyplinarnej współpracy różnych środowisk,
w celu połączenia powstających w kraju innowacyjnych rozwiązań konstrukcji nośnych, systemów
zasilania, układów napędowych i sterowniczych oraz układów zapewniających bezpieczeństwo
wyrobów o wysokich walorach technicznych i użytkowych. Spełnienie zakładanych zadań jest ściśle
powiązane z: wypracowaniem i budową odpowiedniej infrastruktury (sieci inteligentne, stacje
szybkiego ładowania), nowymi regulacjami prawnymi (spójny system zachęt finansowych
i niefinansowych, zmiany w prawie budowlanym, organizacja systemu prosumenckiego). Powiązanie
wszystkich poruszanych w artykule składników pozwoli (przy intensywnym wsparciu ośrodków
centralnych) na osiągnięcie założonych celów ekologicznych. Uwaga zostanie również zwrócona na
potrzebę przedefiniowania zakresu zadaniowego stawianego współczesnym pojazdom elektrycznym –
nie tylko jako prostego środka transportu, ale również czynnego składnika systemu energetycznego,
współpracującego zarówno z konwencjonalną, jak i ekologiczną energetyką (łagodzenie obciążeń sieci,
magazynowanie energii, zabezpieczenie energetyczne).

ZBIGNIEW PAWELSKI, ANDRZEJ MACIEJCZYK
Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Łódzka,
Wydział Mechaniczny

MIEJSKI AUTOBUS Z EKOLOGICZNYM NAPĘDEM
ELEKTRYCZNYM
Streszczenie: Film przedstawiający prototypowy autobus elektryczny zbudowany z firmą AMZ Kutno
w ramach II Konkursu Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju INNOTECH.

CEZARY TERECH
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Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu

MODERNIZACJA SYSTEMU ODWADNIANIA I NAWADNIANIA
NA ŻUŁAWACH ELBLĄSKICH
Streszczenie: Modernizacja systemu odwadniania i nawadniania na Żuławach Elbląskich. Wpływ
modernizacji na florę i faunę żuławskich enklaw Zalewu Wiślanego i Jeziora Drużno. Omówienie, jaki
wpływ będzie to miało na wniesienie wartości dodanej do środowiska naturalnego.

JANUSZ RUTKOWSKI, ANDRZEJ TYPIAK
Instytut Budowy Maszyn, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

KSZTAŁTOWANIE CECH FUNKCJONALNYCH MASZYN
DO PRACY W CIEKACH MELIORACYJNYCH
Streszczenie: Podstawowym problemem w renowacji kanałów melioracyjnych jest ich stan techniczny,
wynikający z wieloletnich zaniedbań oraz niedostatecznego budżetu. Problemem związanym ze
specyfiką polskich kanałów melioracyjnych jest ich kształt i wymiary. Dlatego większość maszyn
dedykowanych do realizacji zabiegów renowacyjnych, nie sprawdza się w polskich realiach.
Odpowiedzią na te problemy jest opracowana nowa technologia renowacji cieków wodnych,
wykorzystująca pojazd specjalistyczny (urządzenie wielozadaniowe), który może się poruszać wewnątrz
przestrzeni kanału melioracyjnego. W referacie przedstawiono zadania zrealizowane w związku
z opracowaną technologią: model wirtualny pojazdu oraz szczegółowy model konstrukcji nośnej,
obliczenia wytrzymałościowe z uwzględnieniem aspektów trwałości zmęczeniowej, wielkości obciążeń
eksploatacyjnych i widm obciążeń, komputerowej analizy kinematycznej i dynamicznej dla celów
określenia przebiegu zmian obciążeń w kluczowych węzłach konstrukcyjnych, optymalizacji
konstrukcji nośnej w kierunku zmniejszenia masy, wariantowania kształtu ramy, ramion podporowych
i goleni kół centralnych, wraz z określeniem położenia środka masy i nacisków kół na podłoże, dla
zmiennych warunków pracy pojazdu i wyznaczeniem sił reakcyjnych i momentów napędowych na
kołach. Ponadto wyznaczono ilości wymaganych kół napędowych i podporowych i rozmiar opon
w aspekcie nośności gruntu na dnie kanału melioracyjnego. Model CAD3D, będący efektem realizacji
prac został wykonany w kilku wariantach koncepcyjnych. Rozważano wersję pojazdu z jednolitą ramą
oraz z ramą przegubową, jako pojazdu dwuczłonowego. W aspekcie wariantowania ramion bocznych
pojawiła się też wersja czterech ramion z kołami napędzanymi, jako alternatywa do zrezygnowania z
centralnego układu jezdnego. Wszystkie wersje wykonania posiadały teleskopową zmianę zasięgu
ramion. Wprowadzone modyfikacje koncepcji zdecydowanie poprawiły funkcjonalność pojazdu
melioracyjnego i uprościły jego wykonanie, tak ważne z użytkowego punktu widzenia.
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Sesja 5.

„Bezpieczne rusztowania – problemy techniczne, organizacyjne i
prawne”

ANDRZEJ MISZTELA
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

JAKOŚĆ WYKONANIA ELEMENTÓW
I MONTAŻU KONSTRUKCJI A BEZPIECZEŃSTWO
EKSPLOATACJI RUSZTOWAŃ
Streszczenie: Praca ma charakter studialny i dotyczy analizy wpływu szeroko rozumianej jakości
wykonania konstrukcji rusztowań systemowych na bezpieczeństwo ich eksploatacji. Zagadnienie to
omówiono traktując eksploatację rusztowań jako proces, który zaczyna się etapie produkcji elementów,
a kończy na demontażu konstrukcji rusztowania. Etapami pośrednimi procesu są projektowanie, montaż
i użytkowanie rusztowań. W pracy określono i opisano czynniki, które decydują o jakości każdego
z etapów procesu oraz opisano ich wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji rusztowań.

MACIEJ JASTRZĘBSKI, ANDRZEJ MISZTELA, WOJCIECH SZURMAK,
KRZYSZTOF CHOJNACKI
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

BADANIA WYPŁYWU TECHNOLOGII CYNKOWANIA
OGNIOWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
STALI WĘGLOWEJ
Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono badania wpływu technologii cynkowania ogniowego
na właściwości mechaniczne stali węglowej zwykłej jakości, wykorzystywanej przy produkcji
elementów rusztowań budowlanych. Badania te obejmowały analizę technologii cynkowania
ogniowego (przebieg procesu, zakres temperatur, czas zanurzenie w kąpieli cynkowej, sposób i czas
studzenia), opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej próbek badawczych, wykonanie próbek
badawczych, przeprowadzenie badań wytrzymałościowych (wyznaczenie granicy plastyczności Re,
wytrzymałości na rozciąganie Rm i wydłużenia A) oraz analizę otrzymanych wyników.
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ANDRZEJ MISZTELA, MACIEJ JASTRZĘBSKI, WOJCIECH SZURMAK,
MACIEJ WYSZYŃSKI
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

BADANIA EKSPERYMENTALNE WĘZŁÓW RUSZTOWAŃ
MODUŁOWYCH
Streszczenie: Praca dotyczy metod określania sztywności i nośności węzłów rusztowań modułowych
przy obciążeniu momentem zginającym, na podstawie badań eksperymentalnych. Praca zawiera analizę
wyników badań kilku węzłów pochodzących od różnych producentów, które są istotne z punktu
widzenia ewentualnej mieszalności systemów. W pracy omówiono również główne problemy
interpretacyjne przy określaniu nośności obliczeniowej węzła.

MARIUSZ PIETRZAK
Layher Sp. z o.o.

JAK STOSOWANIE RUSZTOWAŃ HOMOGENICZNYCH
UŁATWIA MONTAŻ I PROJEKTOWANIE?
Streszczenie: Stosowanie elementów rusztowań z jednego systemu powinno być świadomym wyborem
każdego inwestora. Zakładając, że dążymy do wzrostu wydajności, szybkości montażu, unikania
problemów, a nade wszystko do wzrostu bezpieczeństwa, najlepszym rozwiązaniem jest wybranie
jednego systemu rusztowań i pozostanie mu wiernym aż do zakończenia inwestycji lub działalności
firmy. Z jednym systemem oszczędzimy czas poświęcony na projekt rusztowania i związane z tym
koszty. Podczas montażu trzeba się zapoznać tylko z jedną instrukcją, a poszczególne elementy łączymy
za pomocą złączy wybieranych z katalogów bez konieczności wymyślania „patentów”. Po zmontowaniu
rusztowania śpimy spokojnie, bo mamy gwarancję bezpieczeństwa od producenta a zbudowana przez
nas konstrukcja jest zgodna z prawem, czego nie można powiedzieć o konstrukcji mieszanej.

ANDRZEJ MISZTELA, MACIEJ JASTRZĘBSKI, WOJCIECH SZURMAK
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI PŁYTY
DESKOWANIA
Streszczenie: W artykule przedstawiono prace przeprowadzone w ramach projektu pt.: „Badania
wytrzymałościowe konstrukcji płyty deskowania”. Prace te polegały na wykonaniu modelu
numerycznego konstrukcji płyty deskowania, a następnie poddaniu go analizom wytrzymałościowym
metodą elementów skończonych (MES). Model obliczeniowy (numeryczny) zweryfikowano na
podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych – obciążenie płyty deskowania siłą F
równomiernie rozłożoną na pow. 50 cm x 50 cm. W ramach projektu wykonano również badania
poligonowe polegające na zalaniu betonem słupa o wysokości dwóch płyt deskowania – podczas próby
rejestrowano ciśnienie betonu i odpowiadające mu ugięcie konstrukcji. Ostatecznie na podstawie badań
i analiz MES określono dopuszczalną wysokość zalewania betonu dla badanej konstrukcji płyty
deskowania.
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Sesja 6.

„Systemy energooszczędne w maszynach do prac ziemnych”

ANDRZEJ TYPIAK
Instytut Budowy Maszyn, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

ENERGOOSZCZĘDNE UKŁADY NAPĘDOWE MASZYN
DO PRAC ZIEMNYCH
Streszczenie: Kryzys na rynku nośników energii, zapobieganie globalnemu ociepleniu, ochrona
zasobów naturalnych oraz dążenie do dostosowania się do jeszcze bardziej rygorystycznych przepisów
dotyczących emisji, w znaczący sposób przyczyniają się do przyspieszenia prac związanych z rozwojem
energooszczędnych maszyn i pojazdów. W maszynach do prac ziemnych prace te nakierowane są na
wprowadzanie układów automatyzujących pracę maszyn oraz rozwój energooszczędnych
i niskoemisyjnych układów napędowych. Układy automatyzujące pracę maszyn odegrały ważną rolę
w oszczędności energii maszyn, obecnie prowadzone są prace nad rozwiązaniami zmniejszającymi
zużycie paliwa i ograniczającymi emisję spalin. W ostatnich latach główni producenci maszyn do prac
ziemnych prowadzą badania związane z zastosowaniem zaawansowanych technologii napędu
hybrydowego, co jest kluczem do osiągnięcia oszczędności paliwa i zmniejszenia emisji szkodliwych
zanieczyszczeń. Implementując układy napędu hybrydowego do maszyn roboczych, należy uwzględnić
szczególne warunki pracy tych maszyn oraz specyficzny charakter zmian obciążenia. Czas trwania
okresu roboczego maszyn do prac wynosi od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. W porównaniu
z samochodami z napędem hybrydowym, szybkość zmian i amplitudy obciążenia są znacznie większe.
Również ilość odzyskiwanej energii jest dość duża i odbywa się w krótkim czasie. W referacie
przedstawiono różnice między układami napędowymi samochodów hybrydowych i hybrydowych
maszyn budowlanych. Przedstawione prototypy koparek jednonaczyniowych lub ładowarek kołowych
z napędem hybrydowym wskazują na potencjalne korzyści z tej technologii. Jednak obecne maszyny do
robót ziemnych z napędem hybrydowym nie będą akceptowane, dopóki koszty ich użytkowania nie
zostaną sprowadzone do poziomu konwencjonalnych maszyn budowlanych bez zmniejszenia ich
wydajności. Można oczekiwać, że producenci maszyn do prac ziemnych nadal będą koncentrować
swoje wysiłki na rozwijaniu tańszych, bardziej wydajnych hybrydowych systemów zasilania.

TOMASZ SIWULSKI, URSZULA WARZYŃSKA
Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów
Hydraulicznych, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY Z UKŁADEM WSPOMAGAJĄCYM
WYMIANĘ CIECZY W KOMORACH
Streszczenie: Artykuł przedstawia nową koncepcję rozwiązania technicznego siłownika hydraulicznego
wraz ze zblokowanym układem sterującym. Podstawą opracowania rozwiązania technicznego było
założenie mówiące, iż korzystnym z punktu widzenia odprowadzenia energii cieplnej oraz
zanieczyszczeń jest zwiększenie ilości wymienianej cieczy w siłowniku w trakcie jego eksploatacji.
Układ, składający się z zaworów hydraulicznych, umożliwia skierowanie cieczy zasilającej do komór
siłownika poprzez dedykowane linie zasilające, oraz jej powrót niezależnymi liniami zlewnymi.
W efekcie siłownik hydrauliczny wraz z układem, będący jednym elementem, posiada jedno
hydrauliczne przyłącze linii zasilającej oraz jedno linii zlewnej, w których to liniach kierunek
przepływu jest zdefiniowany i niezmienny. W artykule przedstawiono analizę przewidywanych korzyści
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wynikających z aplikacji w układach hydrostatycznych przedstawianego rozwiązania oraz wstępne
wyniki symulacji numerycznych potwierdzających zasadność obranego kierunku badań i rozwoju.

JAROSŁAW GOSZCZAK, BARTOSZ RADZYMIŃSKI
Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Łódzka,
Wydział Mechaniczny

PROPOZYCJA UKŁADU HYDRAULICZNEGO
ZASILAJĄCEGO PRZEKŁADNIĘ CVT
Streszczenie: W referacie opisano propozycję układu hydraulicznego do zasilania samochodowej
przekładni o bezstopniowej zmianie przełożenia (ang. CVT – continuously variable transmission)
z pasem pchanym lub łańcuchem. Dzięki poczynionemu w ostatnich latach postępowi
technologicznemu tego typu przekładnie stają się coraz popularniejsze, gdyż ich bezsprzeczną przewagą
w stosunku do konwencjonalnych przekładni jest płynna zmiana przełożenia umożliwiająca m.in.
wykorzystanie pełnej charakterystyki silnika spalinowego. Wciąż jest jednak problemem ogólna
sprawność tego typu przekładni w znacznym stopniu pogarszana przez hydrauliczny układ sterowania
o niskiej sprawności.
W artykule, po wprowadzeniu uzasadniającym konieczność poszukiwań układów odpowiedzialnych za
przesuw osiowy kół pasowych przekładni CVT o większej sprawności, przedstawiono stanowisko
badawcze będące modelem omawianej propozycji wraz z dyskusją o rożnych wariantach
konstrukcyjnych oraz sposobu sterowania. Kluczową kwestią okazała się wartość przecieków przez
uszczelnienia siłowników hydraulicznych dokonujących przesuwu kół pasowych przekładni,
determinująca sposób działania układu w zależności od wartości tychże przecieków. Następnie
zaprezentowano wyniki badań stanowiskowych, wskazując na istotne zjawiska zaobserwowane na
stanowisku badawczym, występujące również w rzeczywistej przekładni montowanej w samochodach
osobowych.
W podsumowaniu referatu sformułowano wnioski z przedstawionych badań wraz z dyskusją
o możliwości dalszych zmian układu odpowiedzialnego za zmianę przełożenia w tego typu
przekładniach.

BARTOSZ RADZYMIŃSKI, JAROSŁAW GOSZCZAK
Katedra pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Łódzka

BADANIA DYNAMIKI BEZSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI
SAMOCHODOWEJ
Streszczenie: Układy napędowe samochodów osobowych wyposażone w bezstopniowe przekładnie
stają się coraz bardziej popularne. Za korzystaniem z takiego rozwiązania przemawia wiele zalet, takich
jak zwiększenie dynamiki pojazdu czy zmniejszenie zużycia paliwa spowodowane możliwością
utrzymania silnika w optymalnym obszarze pracy. Z punktu widzenia sterowania samochodu,
bezstopniowe przekładnie służą do zmiany przełożenia, a więc do dopasowania momentu obrotowego
za skrzynią biegów do momentu oporów ruchu samochodu.
Przy wykorzystaniu bezstopniowej przekładni do ładowania oraz rozładowywania mechanicznego
akumulatora energii w hybrydowym układzie napędowym, kierowca zmieniając położenie pedałów
przyspieszenia i hamulca, żąda odpowiedniej wartości momentu obrotowego skierowanego do lub od
kół. Układ sterowania realizuje to poprzez załączenie i rozłączenie odpowiednich sprzęgieł w układzie
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napędowym oraz zmianę przełożenia w odpowiednim czasie. Sygnałem wejściowym jest wspomniane
położenie pedałów przyspieszenia i hamulca oraz moment oporów ruchu, a sygnałem wyjściowym jest
prędkość i przyspieszenie pojazdu. Dynamika przekładni jest kluczowa z punktu widzenia
wykorzystania bezstopniowej przekładni w hybrydowym układzie napędowym z mechanicznym
akumulatorem energii.
Zbudowano stanowisko do badań przekładni bezstopniowej, na którym badano czynniki wpływające na
czas zmiany przełożenia. Wyniki tych badań oraz wnioski dotyczące wyboru układu sterowania
stanowią treść artykułu.

RAFAL KLAUS, MIKOŁAJ RUSIECKI
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

ANALIZA SPC STANU WTRYSKAREK PRZEMYSŁOWYCH
Streszczenie:
Poprawa procesów produkcyjnych, redukcji kosztów, obniżenie czasów cykli
wytwarzania, minimalizacja braków produkcyjnych to elementy które znajdują się na listach
priorytetów ecoinżynierii wielu firm produkcyjnych. W tym celu wdraża się coraz doskonalsze systemy
informatyczne analizujące zebrane dane z obszarów produkcyjnych. Niekiedy jednak unikalność
procesów nie pozwala na zastosowanie standardowych rozwiązań. Wówczas poszukuje się specjalnego,
dedykowanego oprogramowania, które, dopasowane do dobrze funkcjonujących procesów, pozwoli
uzyskać przewagę nad konkurencją. Takie oprogramowanie do statystycznego sterowania procesem
(SPC) zostało opracowane i wdrożone w jednej z fabryk produkujących wyroby z tworzyw sztucznych.
System informatyczny składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich odpowiada za bezprzewodową
akwizycję danych. Drugi moduł odpowiada za integrację oraz wizualizację danych. Udało się
zintegrować dane z niezależnych systemów SPC i ERP tak, aby użytkownik mógł szybko analizować
dane ze zleceń (np. indeksy artykułów, planowane czasy cykli, zlecone ilości) z danymi odebranymi
z maszyn (np. rzeczywisty czas cyklu, aktualny stan maszyn).
W celu podsumowania wyników, przeprowadzono badania analizując dane zbierane z dwóch maszyn
przez okres 6 miesięcy. W wyniku badań wprowadzono modernizację, która pozwoliła zaoszczędzić ok.
160 godz. pracy rocznie jednej maszyny oraz wykryto uchybienia w złych nawykach pracowników hali
produkcyjnej. W artykule zostały przedstawiona wybrane elementy konstrukcji i efektów wdrożenia
dedykowanego oprogramowania SPC.

KRZYSZTOF MACIKOWSKI
Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Łódzka,
Wydział Mechaniczny

BADANIA STABILIZATORA SAMOCHODOWEGO
NOWEGO TYPU
Streszczenie: W stabilizatorze aktywnym można w pewnych granicach zmieniać sztywność, płynnie
lub stopniowo. Urządzenia realizujące zmianę sztywności są przeważnie konstrukcjami kosztownymi,
o skomplikowanej budowie, wymagającymi stosowania dodatkowych układów wykonawczych np.:
hydraulicznych, pneumatycznych, mechanicznych lub mieszanych. Rozwiązania te rzadko są stosowane
w samochodach średniej i niższej klasy, ponieważ znacząco podnoszą koszt ich zakupu. Znajdują
natomiast zastosowanie w samochodach wyższej klasy lub luksusowych. Analiza dotychczasowych
rozwiązań konstrukcyjnych aktywnych stabilizatorów oraz stawiane im wymagania, stanowiły podstawę
do opracowania w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej koncepcji
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prostego stabilizatora o płynnie zmienianej sztywności skrętnej. Zastosowano urządzenie elektrycznomechaniczne, które po zadaniu odpowiedniej sztywności zachowuje nastawioną wartość i nie pobiera
energii z zewnątrz. Regulacja sztywności realizowana jest w części środkowej drążka, składającej się
z pakietu, dwóch lub czterech prętów o przekroju poprzecznym prostokątnym i następuje w wyniku
rozginania profili w środku ich czynnej długości. W pozycji nierozgiętej skręcany pakiet płaskowników
zapewnia podstawową, najmniejszą wymaganą sztywność. Zakres zmiany sztywności stabilizatora jest
przedmiotem prowadzonych badań. W referacie przedstawiona została metodyka badań oraz otrzymane
wyniki.
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Sesja 7.

„Współczesne wymagania w procesie eksploatacji systemów
technicznych”

TOMASZ NOWAKOWSKI
Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów
Logistycznych, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

WSPÓŁCZESNE WYMAGANIA W PROCESIE EKSPLOATACJI
SYSTEMÓW TECHNICZNYCH
Streszczenie: Odniesiono się do historii powstania inżynierii eksploatacji i inżynierii niezawodności.
Wskazano na przesłanki rozwoju nauki o eksploatacji obiektów i systemów technicznych na świecie
i w Polsce. Omówiono zagadnienia będące aktualnie przedmiotem publikacji w czasopismach
naukowych i na wiodących konferencjach międzynarodowych. Szczególnie odniesiono się do problemu
odporności (resilience) lub podatności (vulnarability) złożonego systemu technicznego na błędy
i zakłócenia.

DIONIZY DUDEK, ANDRZEJ FIGIEL
Wydział Techniczno-Konstrukcyjny, Politechnika Wrocławska

EKSPLOATACYJNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
MASZYN PODSTAWOWYCH
Streszczenie: Poważne zagrożenia awaryjne w górnictwie odkrywkowym w triadzie Człowiek Maszyna - Otoczenie to nie zawsze wina Człowieka. W tym przemyśle winne bywa również
nieprzewidywalne Otoczenie. Mogą to być poważne zagrożenia spowodowane gwałtownym,
nadmiernym wypełnieniem leja przesypowego transportowanym urobkiem.

MAREK TROMBSKI, JAKUB ROCH KARPOWICZ
Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną
Pracy w Katowicach, Wydział Nauk Technicznych

ANALIZA AWARII ŻURAWI SAMOJEZDNYCH
TELESKOPOWYCH MAJĄCA NA CELU ZWIĘKSZENIE ICH
BEZAWARYJNOŚCI POMIĘDZY PLANOWANYMI SERWISAMI
Streszczenie: W trakcie codziennej pracy wiele maszyn roboczych ciężkich ulega awarii. Należą do
nich także żurawie samojezdne teleskopowe, które są narażone w szczególny sposób na występowanie
awarii poprzez zmienne warunki pracy. Każda awaria ma swoje przyczyny i skutki. Nasza praca ma na
celu znalezienie przyczyn awarii, a tym samym minimalizacje skutków, które niosą za sobą zazwyczaj
duże straty finansowe dla firm. A wszystko to w poszukiwaniu idealnego harmonogramu serwisowego
żurawi samojezdnych teleskopowych. Praca napisana na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród
operatorów i konserwatorów.
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PAWEŁ BURY, PIOTR OSIŃSKI
Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów
Hydraulicznych, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

PULSACJA WYDAJNOŚCI W POMPACH ZĘBATYCH
O OBNIŻONEJ EMISJI AKUSTYCZNEJ
Streszczenie: Niniejszy artykuł przedstawia opracowany model pulsacji wydajności oraz wybrane
aspekty oceny właściwości akustycznych prototypowych niskopulsacyjnych pomp zębatych
opracowanych w kooperacji z przedsiębiorstwem PHS HYDROTOR S.A. Przedstawione zostały
wykresy porównawcze modeli pulsacji oraz charakterystyki emisji akustycznej dla nowo
zaprojektowanych oraz konkurencyjnych pomp cichych. Prace realizowano w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013, Priorytet 1.Badania i rozwój
nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych. Nr projektu POIG.01.04..0004-345/13.

ANDRZEJ URBAŚ, ADAM JABŁOŃSKI, JACEK KŁOSIŃSKI
Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Akademia Techniczno-Humanistyczna,
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

DYNAMICS OF A TRUCK-MOUNTED CRANE
WITH TAKING INTO ACCOUNT FLEXIBILITY
OF HOIST SYSTEM AND FRICTION
Streszczenie: Dynamics analysis of a truck-mounted crane is presented in the paper. The considered
model takes into account flexibility of supports, jib and drives. Friction in joints have been included
using the LuGre friction model. In order to model flexibility of jib the rigid finite element method is
used. Joint coordinates and homogeneous transformations matrices were used to describe the geometry
of the crane. Equations of motion are derived using the Lagrange equations and integrated with the
Runge-Kutta method. In each integrating step, the recursive Newton-Euler algorithm is used to
determine joint forces and torques, then friction torques.

Sesja 8.

„Nowoczesne metody kształtowania konstrukcji nośnych maszyn”

GRZEGORZ GLINKA
Department of Mechanical and Mechatronics Engineering, University of Waterloo

ZASTOSOWANIE MECHANIKI PĘKANIA
DO OCENY TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ
I NIEZAWODNOŚCI POŁĄCZEŃ SPAWANYCH
Streszczenie: Zmęczenie konstrukcji maszyn roboczych a w szczególności polaczeń spawanych, jest
nierzadko ograniczeniem konstrukcyjnym oraz, w wypadku powstania przedwczesnych pęknięć
zmęczeniowych, obniżeniem poziomu niezawodności i źródłem dodatkowych kosztów. Z tego względu
prognoza trwałości zmęczeniowej konstrukcji maszyn roboczych staje się także istotnym elementem
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jakości i niezawodności tych maszyn. Zjawisko zmęczenia materiału w otoczeniu karbów i ostrych
nieciągłości materiałowych zależy od cyklicznych sprężysto-plastycznych odkształceń
i stowarzyszonych z nimi naprężeń w otoczeniu ich brzegów wierzchołków. Dlatego wzrost pęknięcia
zmęczeniowego może być rozumiany jako seria sukcesywnych przyrostów powierzchni swobodnej
wynikających z uszkodzenia materiału w okolicy wierzchołka pęknięcia lob karbu. Dostatecznie
dokładna ocena odkształceń i naprężeń w okolicy wierzchołka szczeliny, wywołanych obciążeniami
cyklicznymi, umożliwia określenie liczby cykli powodującej pękniecie materiału w okolicy wierzchołka
szczeliny i następnie określenie prędkości rozwoju szczelin zmęczeniowych oraz ocenę trwałości
zmęczeniowej danego elementu konstrukcji. Dlatego rozważono szereg możliwych sytuacji
dotyczących ewolucji pola naprężeń i sprężysto-plastycznych odkształceń w okolicy wierzchołka
szczeliny, spowodowanych obciążeniami cyklicznymi oraz dostępnych analitycznych i numerycznych
metod analizy cyklicznych sprężysto-plastycznych odkształceń i naprężeń w otoczeniu wierzchołka
szczeliny.

IRENEUSZ MARKIEWICZ
Katedra Mechaniki, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy
Maszyn

PROJEKTOWANIE METODĄ SADSF
I ANALIZY WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTYCH
SKRĘCANEGO PROFILU DWUTEOWEGO Z KESONEM
Streszczenie: Praca przedstawia nowe i oryginalne rozwiązanie zadania wstępnego projektowania
konstrukcji cienkościennej, która bazuje na profilu dwuteownika i jest obciążona momentem
skręcającym. Wykorzystano do tego aplikacyjną wersję metody statycznie dopuszczalnych nieciągłych
pól naprężeń (ang. SADSF) i stworzony specjalnie dla inżynierów pakiet SADSFaM, którego autorem
jest W. Bodaszewski. Pakiet ten pozwala na projektowanie nawet bardzo złożonych konstrukcji
cienkościennych, które są zbudowane z elementów płaskich. Może być stosowany już w momencie, gdy
dane są jedynie warunki brzegowe, a otrzymane z jego wykorzystaniem rozwiązania są pozbawione
błędów kardynalnych, które mogą powodować wielokrotne zmniejszenie nośności.
Metoda SADSF jest przybliżoną, dlatego praca zawiera również wyniki analiz MES otrzymanej
konstrukcji w zakresie sprężystym, który nie jest w metodzie SADSF analizowany, a który jest zwykle
eksploatacyjnym. Podczas analiz, podobnie jak w przypadku kilkudziesięciu innych zaprojektowanych
SADSF ustrojów, stwierdzono m.in.: zachowywanie małych deformacji i dominacje stanów błonowych,
dobre wyrównanie pola wytężenia również wzdłuż brzegów swobodnych oraz relatywnie niskie
koncentracje naprężenia. Pokazano również, że własności nośne konstrukcji otrzymanej z metody
SADSF mogą być wielokrotnie lepsze od własności ustrojów projektowanych sposobami tradycyjnymi
lub intuicyjnie.
Prace uzupełniają rezultaty analiz konstrukcji poprawionej, w której skorygowano geometrię.
Wprowadzone korekty nie zwiększyły ciężaru konstrukcji, a pozwoliły na dalsze zmniejszenie poziomu
maksymalnych naprężeń zredukowanych o około 30%.

ANDRZEJ KUREK, JUSTYNA KOZIARSKA, MARTA KUREK, ANNA
KULESA, TADEUSZ ŁAGODA
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Opolska,
Wydział Mechaniczny
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PORÓWNANIE CHARAKTERYSTYK WYTRZYMAŁOŚCI
ZMĘCZENIOWEJ WYBRANYCH STALI DLA ROZCIĄGANIAŚCISKANIA I ZGINANIA WAHADŁOWEGO
Streszczenie: Większość dzisiejszych charakterystyk zmęczeniowych wykonywanych jest
w warunkach rozciągania-ściskania. Niestety taki stan obciążenia bardzo rzadko występuje w realnych
konstrukcjach mechanicznych poddanych obciążeniom zmęczeniowym. Częściej jest to zmienne
zginanie. Taka sytuacja sprawia, że zależność występująca pomiędzy charakterystykami
zmęczeniowymi na rozciąganie-ściskanie i zginanie wahadłowe stanowi ciekawy i aktualny temat
rozważań. Tu należy zwrócić uwagę, że w przypadku zginania, najczęściej charakterystyki te są
konstruowane przy przyjęciu modelu ciała idealnie sprężystego. W niniejszej pracy porównano
charakterystyki na rozciąganie-ściskanie i zginanie wahadłowe przy przyjęciu modelu ciała idealnie
sprężystego oraz sprężysto-plastycznego. Analizę wykonano na podstawie wybranych, dostępnych
badań zmęczeniowych w rozpatrywanych dwóch stanach obciążenia dla następujących gatunków stali:
18G2A, 10HNAP, 18CrNiMo8, CK45. Wykazano, że charakterystyki zmęczeniowe dla zginania
wahadłowego przy przyjęciu modelu ciała sprężysto-plastycznego leżą nie niżej (w przybliżeniu się
pokrywają lub leżą powyżej) niż charakterystyki zmęczeniowe na rozciąganie-ściskanie. Wynika z tego,
że jeśli do obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji poddanych zginaniu wahadłowemu
wykorzystamy klasyczną charakterystykę przy rozciąganiu-ściskaniu, to będziemy znajdować się po
bezpiecznej stronie.
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MAREK MARTYNA, JAN ZWOLAK
Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn, Uniwersytet Rzeszowski,
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

BADANIA NUMERYCZNE NAPRĘŻEŃ KONTAKTOWYCH
I POŚLIZGÓW MIĘDZYZĘBNYCH W CHARAKTERYSTYCZNYCH
PUNKTACH PRZYPORU ZAZĘBIENIA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH
POWER SHIFT
Streszczenie: W pracy analizowano naprężenia kontaktowe i poślizgi międzyzębne występujące
w poszczególnych parach zębatych dwóch przekładni typu power shift o ośmiu stopniach przełożenia.
Analizowane przekładnie zębate pomimo iż posiadają jednakową liczbę przełożeń (osiem) oraz
jednakową ich wartość, to jednak różnią się liczbą kół zębatych i ich konfiguracją w parach
kinematycznych. Do analizy wybrano 5 charakterystycznych punktów przyporu w strefie zazębienia,
które określono analitycznie w zależności od parametrów geometrycznych kół tworzących parę zębatą.

JANUSZ SEMPRUCH, PRZEMYSŁAW STRZELECKI, TOMASZ
TOMASZEWSKI
Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej

ANALITYCZNE MODELE KRZYWEJ S-N
BAZUJĄCE NA POMIARZE TWARDOŚCI
MATERIAŁU KONSTRUKCYJNEGO
Streszczenie: Podczas projektowania elementów maszyn poddanych obciążeniom zmiennym w czasie,
należy sprawdzić ich trwałość zmęczeniową. Aby możliwe było przeprowadzenie tych obliczeń,
musimy dysponować charakterystyką zmęczeniową S-N materiału bądź elementu konstrukcyjnego
(w zależności od wykorzystywanego modelu obliczeniowego). Na etapie projektowo-konstrukcyjnym,
kiedy projektowany element jest abstraktem, takich danych nie posiadamy. Z tego powodu
wykorzystuje się modele analityczne do estymowania charakterystyki zmęczeniowej S-N. Z uwagi na
fakt, iż skuteczność tych metod jest obarczona dużym błędem, powstały modele hybrydowe bazujące na
danych eksperymentalnych pochodzących z pomiaru twardości realizowanym na zmagazynowanym
materiale przewidzianym do wykorzystania w planowanej produkcji. Jest to pomiar łatwy do
przeprowadzenia, szybki i, co najważniejsze, należy do badań nieniszczących. W pracy przedstawiono
dwa modele wyznaczania charakterystyk zmęczeniowych w zakresie wysokocyklowym. Obydwa
podejścia bazują na pomiarze twardości i wykorzystują relację twardości do wytrzymałości na
rozciąganie i granicy zmęczenia. Należy wspomnieć, iż zalecenia normatywne dotyczące materiałów
konstrukcyjnych podają minimalne lub zakres przyjmowanych wartości wytrzymałości na rozciąganie
lub granicy plastyczności. Co często jest niewystarczające, z uwagi na znaczny rozrzut wartości
rzeczywistej interesującej nas cechy. Opisane modele zostały zweryfikowane na danych
eksperymentalnych dla kilku materiałów konstrukcyjnych, tj. stali S235JR, S355J2+C, C45+C,
42CrMo4, 1.4301 oraz stopu aluminium AW-6063 T6. Ponadto, dla poszerzenia przeprowadzonej
weryfikacji, wykorzystano również dane literaturowe.
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WOJCIECH ZAWIEJSKI
Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego

ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH,
JAKO KIERUNEK ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH
Streszczenie: Obecne kierunki rozwoju maszyn roboczych obejmują różnorodne obszary, wśród
których jednakże zagadnienia nowych materiałów i konstrukcji nie są obecnie uwzględnione.
Analizując koncepcyjne projekty czołowych producentów w tej branży, można wnioskować, że
wdrożenie nowoczesnych technologii materiałowych w maszynach roboczych będzie konieczne do
realizacji założeń tych projektów. Postęp w dziedzinie technologii kompozytowych powoduje
zwiększenie zakresu ich praktycznego i seryjnego zastosowania. Celem niniejszej pracy jest
przedstawienie potencjału zastosowania materiałów kompozytowych w konstrukcji maszyn roboczych.
W artykule przedstawiono zarówno nieliczne, ale już spotykane przykłady zastosowania kompozytów,
jak kierunki kolejnych tego typu zastosowań. Podjęto zagadnienia analizy podzespołów maszyn
roboczych, w szczególności ich osprzętów pod kątem ich wykonania z kompozytów z uwzględnieniem
aspektów technologicznych.

Sesja 9.

„Inżynieria produkcji - zagadnienia cyklu życie produktu"

WOJCIECH SOBCZYKIEWICZ
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów
i Maszyn Roboczych

NOWE WYMIARY STARYCH ZAGROŻEŃ
Streszczenie: Od zagrożeń uwolnić się nie da. Z nimi należy współżyć, w możliwie łagodnej formie.
Dlatego trzeba być świadomym ich istnienia, oraz intensywności występowania. To stwarza podstawę
do przeciwdziałania, łagodzenia ich negatywnego oddziaływania, na samą dźwignicę, na jej otoczenie,
użytkowników. Zagrożenia zmieniają wraz z upływem czasu głównie swój wyraz i „wymiar”. Rzadziej
mamy do czynienia z pojawianiem się nowych i znikaniem istniejących. Zobaczmy, jak kształtują się
one aktualnie w obszarze żurawi. Wyróżnikiem żurawia jest wysięgnik. Ze specyfiki jego roli
użytkowej, samej budowy, „wywodzi się” cały szereg zagrożeń. W rezultacie ogólnego dążenia do
uzyskiwania jak najkorzystniejszych rezultatów ekonomicznych następuje eskalacja wymiarów i mas
przenoszonych obiektów, a w konsekwencji także wymiarów i mas samych żurawi – w tym
wysięgników, eskalacji udźwigów, wysokości podnoszenia, zasięgów. Udźwigi nominalne najcięższych
żurawi gąsienicowych sięgają już 5000 ton, dążą, w odmianach stacjonarnych do 20000 ton, długości
wysięgników 200 m. W tej sytuacji rosną wartości momentów wywracających, naciski na grunt,
zaczyna istotnie brakować przestrzeni dla operowania żurawiem, szczególnie jego wysięgnikiem,
zwłaszcza w trakcie prowadzenia prac remontowych, gdy przestrzeń operacyjna jest już ciasno
zabudowana. Spójrzmy wybiórczo, jak w takiej sytuacji intensyfikują się zagrożenia powodowane:
działaniem wiatru, naciskami na grunt, ograniczeniami przestrzeni operacyjnej. Powyższa sytuacja
powoduje także wzrost znaczenia osoby OPERATORA żurawia, acz nie tylko jego. Na placu budowy
jest także kierownik operacji, z oddali współdziała zespół planowania operacji, o zatrudnieniu operatora
(z odpowiednimi umiejętnościami) decyduje właściciel żurawia. Niemniej „chłopcem do bicia”
pozostaje z reguły operator żurawia. Nic dziwnego, że staje się postacią deficytową, w ujęciu
globalnym. A tu szykują mu jeszcze formalny obowiązek certyfikacji. Jak żyć? No bo nie tak.
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JERZY CZMOCHOWSKI, DAMIAN PIETRUSIAK, PRZEMYSŁAW MOCZKO
Katedra Konstrukcji i Badań Maszyn, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

NUMERYCZNO-EKSPERYMENTALNA ANALIZA DRGAŃ
ZWAŁOWARKI W STANACH NIEUSTALONYCH
Streszczenie: W kopalniach węgla brunatnego dużą uwagę poświęca się analizie oddziaływań
dynamicznych w odniesieniu do koparek węglowych i nadkładowych, a mniejszą w odniesieniu do
zwałowarek. W niniejszej pracy zwrócono uwagę na drgania zwałowarek, które występują w czasie tzw.
ruchów nieustalonych, czyli na przykład podczas rozruchu i hamowania jazdy lub obrotu nadwozia.
Szczególnie znaczne oddziaływania występują podczas rozruchu mechanizmów jazdy, kiedy występują
znaczne siły masowe. Z uwagi na swoją budowę, znaczne rozpiętości dochodzące do ponad 100 m,
w momencie rozruchu jazdy czy obrotu następują znaczne wychylenia wysięgnika zrzutowego
(zwałującego) i wysięgnika przeciwwagi. Te wychylenia i następujące drgania powodują z jednej strony
znaczne obciążenie ustroju nośnego, a w dłuższym okresie powodują wyczerpanie trwałości. Celem
określenia wartości obciążeń i oddziaływań dynamicznych przeprowadzono pomiary na obiekcie
podczas zwałowania w stanach nieustalonych jazdy i obrotu. Wykonano również analizę numeryczną
drgań metodą elementów skończonych przy zastosowaniu modeli powłokowo-belkowych. Analiza
numeryczno-eksperymentalna pozwala wyznaczyć maksymalne obciążenia ustroju nośnego, jak
i pozwala ocenić stan wyczerpania trwałości, co ma szczególne znaczenie w określeniu dalszego okresu
eksploatacji.

MAREK SOKOLSKI
Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów
Hydraulicznych, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

PROBLEMY ZAGROŻEŃ WIBROAKUSTYCZNYCH
W MASZYNACH PODSTAWOWYCH
GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO – STUDIA PRZYPADKÓW
Streszczenie: Na początku XXI wieku w polskim górnictwie węgla brunatnego około 50% parku
maszyn podstawowych miało za sobą ponad 30-letni okres eksploatacji. Taki długi okres użytkowania
wynikał przede wszystkim z bardzo dużych kosztów tych maszyn. Zakup nowej maszyny podstawowej
(koparki wielonaczyniowej lub zwałowarki) oznacza wydatek rzędu kilkudziesięciu milionów złotych
i jest ekonomicznie uzasadniony, jeśli horyzont czasowy dalszego funkcjonowania odkrywki jest
dostatecznie daleki (zwykle powyżej 15 lat). W starych, długotrwale eksploatowanych maszynach
podstawowych procesy degradacyjne – zwłaszcza zmęczenie materiałowe, korozja, zużycie ścierne,
pękanie itp. – osiągnęły znaczący poziom, stawiając pod znakiem zapytania celowość dalszej
eksploatacji tych maszyn i bezpieczeństwo pracy załóg. Mając to na uwadze oraz uwzględniając
założenia strategii rozwoju branży węgla brunatnego w Polsce do 2040 r., na początku XXI wieku
podjęto program gruntownej modernizacji i rekonstrukcji maszyn podstawowych. Jednym z efektów
degradacji maszyn podstawowych jest znaczący wzrost zagrożeń wibroakustycznych. Zagrożenia te
mają różnorodny charakter i obejmują zagrożenia lokalne w kabinach operatorów, maszynowniach
i pomieszczeniach socjalnych oraz zagrożenia ogólne emitowane do środowiska (otoczenia kopalni
odkrywkowych). W artykule przedstawiono analizę przypadków zagrożeń wibroakustycznych,
charakterystycznych dla ogółu „starych” maszyn podstawowych. Wykazano, że zagrożenia te są
przyczyną nie tylko stopniowego pogorszenia komfortu pracy, ale mogą być również źródłem zagrożeń
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zdrowia operatorów obsługujących te maszyny oraz dokuczliwym problemem dla mieszkańców
obszarów sąsiadujących z odkrywką – zwłaszcza w porze nocnej. Wskazano również pozytywny wpływ
modernizacji i rekonstrukcji maszyn podstawowych na obniżenie poziomu zagrożeń
wibroakustycznych.
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OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WĘZŁA KOMPENSACYJNEGO
W OBSZARZE RUR NAWROTU FLUIDALNEGO
KOTŁA ENERGETYCZNEGO
Streszczenie: W referacie zostały opisane symulacje numeryczne stanu obciążeń cieplnych oraz
wytężenia w obszarze rur nawrotu fluidalnego kotła energetycznego po przeprowadzonej modernizacji
tego obszaru konstrukcji. Prawidłowo pracujący węzeł powinien spełniać kryteria zarówno
wytrzymałości doraźnej, jak i zmęczeniowej dla warunków eksploatacyjnych, charakteryzujących się
w głównej mierze wysoką temperaturą medium przepływającego przez ten obszar konstrukcji, jak i jego
dużym strumieniem masowym. W ramach wykonanych prac m.in. zbudowano model geometryczny
i obliczeniowy oraz przeprowadzono obliczenia cieplne i wytrzymałościowe dla zadanych warunków
brzegowych, zarówno dla konstrukcji kotła obciążonej i nieobciążonej cieplnie (z warunków
porównawczych). Ponadto zaproponowano i zweryfikowano warianty optymalizacji konstrukcji tego
obszaru kotła.
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