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Z-ca przewodniczącego
Koordynator obszaru
merytorycznego

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski
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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 współorganizatora:
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Wydział Górnictwa i Geologii
ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice
tel. 32 237-10-00
E-Mail: rg@polsl.pl
https://www.polsl.pl/Wydzialy/RG

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
21.01.2018
19:00

- 20:00

Niedziela
Spotkanie towarzyskie

Poniedziałek

22.01.2018
7:30
9:00
13:00
14:00
15:00
19:00

-

9:00
14:00
15:00
17:00

Śniadanie
Rejestracja
Obiad
Otwarcie konferencji
Sesja Plenarna
Uroczysta kolacja

23.01.2018
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

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

Środa

24.01.2018
7:30
12:00
13:00
14:15

-

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

16:00
16:30

- 16:30
- 18:00

18:00
19.00

Śniadanie
Posiedzenie Komitetu Naukowego
Obiad
Sesja 5.
Sesja 6.
Przerwa
Sesja 7.
Sesja 8.
Podsumowanie i zamknięcie Konferencji
Kolacja

25.01.2018
7:30
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- 9:00

Czwartek
Śniadanie
Wyjazdy

Harmonogram konferencji

Harmonogram konferencji
PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH
21.01.2018
19:00 - 20:00

Niedziela
Spotkanie towarzyskie

Poniedziałek

22.01.2018
7:30 - 9:00
9:00 13:00 - 14:00

Śniadanie
Rejestracja
Obiad

14:00 - 15:00

Otwarcie Konferencji

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS
Przewodniczący Komitetu Naukowego - prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski,
Współorganizator, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej - prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa
15:00 - 17:00

Sesja Plenarna
Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski,
prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski

1.

„Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej - Ośrodek Kształcenia,
Nauki i Współpracy z Przemysłem"
Franciszek Plewa, Krzysztof Filipowicz

2.

„Technologie drukarek trójwymiarowych stosowanych w budownictwie"
Mirosław J. Skibniewski

19:00 -

Kolacja towarzyska

23.01.2018

Wtorek

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

Śniadanie
Spotkania okolicznościowe/konsultacje
Obiad

14:15 - 16:00
Sala A

Sesja 1 - „Technologie i maszyny do przeróbki surowców mineralnych"
Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke
Ref. wprowadzający: „Technologie i maszyny do przeróbki węgla
kamiennego w Polsce- potrzeby w zakresie nowych rozwiązań"
dr hab. inż. Ireneusz Baic prof. IMBiGS

1.

„Nowa generacja separatorów powietrzno-wibracyjnych – budowa
zasada działania i aspekty jakościowe”
W. Blaschke, I. Baic
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2.

„Urabialność skał i gruntów maszynami do robót ziemnych”
Ł. Machniak, W. Kozioł, I. Baic

3.

„Wdrożenie separatorów powietrzno-wibracyjnych drogą do obniżenia
kosztów przeróbki mechaniczne energetycznych węgli kamiennych”
W. Blaschke, I. Baic

14:15 - 16:00
Sala B

Sesja 2 - „Maszyny górnictwa podziemnego”
Prowadzący sesję: dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski prof. PW
Ref. wprowadzający: „Analiza stanów eksploatacyjnych wozideł
technologicznych użytkowanych w górnictwie odkrywkowym”
dr inż. Przemysław Bodziony, mgr inż. Michał Patyk,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz

1.

„Zagadnienia zmęczeniowego zużycia lin nośnych w górniczych wyciągach szybowych”
M. Stawowiak , M. Żołnierz

2.

„Uszkodzenia lin nośnych wyciągowych w rejonach zawieszeń naczyń wyciągowych”
M. Stawowiak, M. Żołnierz

3.

„Porównanie charakterystyk energetycznych urabiania kombajnem chodnikowym
z głowicami poprzecznymi o zróżnicowanej konstrukcji"
P. Cheluszka, P. Sobota, G. Głuszek

16:00 - 16:30
16:30 - 18:00
Sala A

Przerwa
Sesja 3 - „Układy napędowe maszyn roboczych”
Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Józef Jonak
Ref. wprowadzający: „Problemy doboru mocy napędu układów
jezdnych z gąsienicami elastomerowymi”
prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński

1.

„Komputerowa analiza drgań na stanowisku operatora kombajnu chodnikowego
w aspekcie ergonomii i bezpieczeństwa"
P. Cheluszka, J. Gawlik

2.

„Zastosowanie dwuprzegubowego wału podatnego skrętnie w aspekcie
modernizacji układu napędowego lokomotywy LEA-BM 12"
M. Kuczaj, K. Filipowicz

3.

„Analiza warunków smarowania przekładni kątowo-planetarnej stosowanej
w górniczych przenośnikach zgrzebłowych"
A. Wieczorek

4.

„Wymuszenia bezwładnościowe w układzie napędowym ścianowej kruszarki kęsów”
G. Głuszek
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16:30 - 18:00
Sala B

Sesja 4 - „Modelowanie i sterowanie pracą napędów wieloźródłowych”
Prowadzący sesję: prof. Dr hab. inż. Tadeusz Łagoda
Ref. Wprowadzający: „Koncepcja i model terenowego kołowego
ciągnika z napędem hybrydowym"
dr inż. Tomasz Mirosław, mgr inż. Jakub Deda,
dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski prof. PW

1.

„Bezpieczeństwo bierne i czynne pojazdów elektrycznych o ramowej
konstrukcji podwozia"
A. Barszcz, M. Chłosta

2.

„Model dynamiczny sześciokołowego pojazdu z napędem hybrydowym”
T. Czapla, J. Dachowski

3.

„Problem zarządzania energią w maszynach kroczących”
J. Deda, T. Mirosław, A. Zawadzki

4.

„Numeryczne badania symulacyjne omnikierunkowej platformy kołowej z
regulatorem rozmytym"
A. Typiak, Ł. Rykała

19.00

Kolacja

Środa

24.01.2018
7:30 - 9:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

Śniadanie
Posiedzenie Komitetu Naukowego
Obiad

14:15 - 16:00
Sala A

Sesja 5 - „Metody kształtowania wytrzymałościowego
konstrukcji nośnych maszyn"
Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński
Ref. wprowadzający: „Współczesne metody oceny trwałości
zmęczeniowej maszyn roboczych i pojazdów”
prof. dr hab. inż. Grzegorz Glinka

1.

„Problemy z terminologią w nauce o zmęczeniu i nie tylko”

T. Łagoda, A. Kulesa
2.

„Nośność konstrukcji rusztowań modułowych z poluzowanymi połączeniami
węzłowymi”
A. Misztela, M. Jastrzębski, W. Szurmak

3.

„Charakterystyki zmęczeniowe stopu aluminium 2017A uzyskane przy różnych
sposobach obciążenia”
A. Kurek, J. Koziarska, K. Kluger, T. Łagoda

4.

„Badania wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji schodów rusztowania
wykonanych ze stopu aluminium EN AW 6063"
M. Jastrzębski, A. Misztela, K. Gołoś
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14:15 - 16:00
Sala B

Sesja 6 - „Cyfrowe sterowanie pracą układów hydraulicznych”
Prowadzący sesję: Mirosław J. Skibniewski, PH.D. Professor
Ref. wprowadzający: „Problemy zdalnego sterowania w maszynach
i pojazdach z hydrostatycznym układem napędowym"
dr hab. inż. Andrzej Typiak, dr inż. Marian Łopatka,
dr inż. Rafał Typiak, dr inż. Arkadiusz Rubiec

1.

„Ocena stanu obiektu technicznego na podstawie degradacji oleju jako nośnika
informacji diagnostycznych"
J. Gajewski, D. Valiś, J. Jonak

2.

„Ocena parametrów dynamicznych wybranych elementów w układzie
hydraulicznym sterowanym cyfrowo”
J. Szlagowski, M. Kamiński, D. Dąbrowski)

3.

„Dobór nastaw regulatorów w układzie automatycznego sterowania osprzętem
koparki podsiębiernej”
J. Szlagowski, M. Kamiński, D. Dąbrowski

4.

„Badanie kompensacji niezgodności kinematycznej hydrostatycznych układów napędowych
jazdy bezzałogowych platform lądowych"
St. Konopka, M.J. Łopatka, M. Przybysz

5.

„Badania dokładności sterowania manipulatorem robota inżynieryjnego
o szeregowo-równoległej strukturze kinematycznej”
St. Konopka, P. Krogul, M.J. Łopatka

16:00 - 16:30
16:30 - 18:00
Sala A

Przerwa
Sesja 7 - „Automatyzacja pracy maszyn”
Prowadzący sesję: dr hab. inż. Andrzej Typiak prof. WAT
Ref. wprowadzający: „Automatyzacja sterowania skrzyniami biegów
kołowych ciągników rolniczych.”
dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski prof. PW

1.

„Wybrane problemy budowy Interfejsu Człowiek Maszyna dla systemów
zdalnie sterowanych"
T. Mirosław

2.

„Problematyka i zastosowanie układów centralnego smarowania w maszynach
budowlanych i drogowych"
M. Stawowiak

3.

„Zastosowanie przekładni hydraulicznej w aspekcie modyfikacji układu
napędowego zamiatarki WUKO ZM-260"
M. Kuczaj, M. Stawowiak

4.

„Reperkusje dźwignicowe energetyki wiatrowej"
W. Sobczykiewicz
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16:30 - 18:00
Sala B

Sesja 8 - „Mechanika urabiania gruntów”
Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki

1.

„Urabianie skał zwięzłych metodą wyrywania kotew”
M. Siegmund, M. Kalita, J. Jonak

2.

„Problematyka abrazyjnego zużycia części roboczych kruszarek udarowych"
J. Stankiewicz

3.

„Koncepcja zastosowania materiałów kompozytowych w osprzęcie
maszyn roboczych".
W. Zawiejski

4.

„Możliwości zrównoważonego rozwoju obszarów rejonu jeziora Drużno
z wykorzystaniem różnego rodzaju maszyn roboczych w świetle obowiązującego
prawa”
C. Terech

18.00

Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

19.00

Kolacja towarzyska

25.01.2018
7:30 - 9:00

Czwartek
Śniadanie
Wyjazdy
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Sesja 1.

„Technologie i maszyny do przeróbki surowców mineralnych "

IRENEUSZ BAIC
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

TECHNOLOGIE I MASZYNY DO PRZERÓBKI SUROWCÓW
MINERALNYCH
Streszczenie: W artykule przedstawiony zostanie stan aktualny w zakresie struktury produkcji
zakładów wzbogacania węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem wydajności, zakresu ziarnowego
wzbogacanego urobku oraz typu zastosowanych urządzeń. Dane te zostaną podane w układzie
tabelarycznym dla każdej funkcjonującej na rynku polskim spółki węglowej. Zaprezentowane zostaną
również uproszczone blokowe schematy technologiczne zakładów: wzbogacania węgla energetycznego
o uziarnieniu powyżej 20 (10) mm, wzbogacania węgla energetycznego o uziarnieniu powyżej 0,1 (0,5)
mm, wzbogacania węgla energetycznego w pełnym zakresie uziarnienia oraz wzbogacania węgli
koksowych. W oparciu przedstawione dane opisane zostaną planowane potrzeby i trendy w zakresie
zwiększenia efektywności produkcji, minimalizacji zużycia wody oraz bezpieczeństwa pracy.

WIESŁAW BLASCHKE, IRENEUSZ BAIC
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

NOWA GENERACJA SEPARATORÓW POWIETRZNOWIBRACYJNYCH – BUDOWA ZASADA DZIAŁANIA I ASPEKTY
JAKOŚCIOWE
Streszczenie: W latach pięćdziesiątych w wielu zakładach przeróbki mechanicznej węgla w Wielkiej
Brytanii i w Stanach Zjednoczonych pracowały wibracyjne wzbogacalniki. Składały się one
z rynny roboczej po której przesuwał się wzbogacany urobek węglowy. Poprzecznie do długości rynny
umocowane były, najczęściej dwa, wibratory, które wprowadzały w ruch spiralny (śrubowy)
przesuwający się materiał. Tworzył się autogeniczny ośrodek, w którym zachodziły warunki
do skrępowanego opadania ziaren według ich wielkości i gęstości. Ziarna najcięższe przesuwały
się w dolnej warstwie tak wytworzonego złoża a ziarna lżejsze znajdowały się na powierzchni tego
złoża i były przesypywane przez przegrody wzdłuż rynny robaczej. Ziarna najcięższe odbierane były
w końcowej części rynny. Wg informacji D.G.Osborna zawartej w podręczniku Coal Preparation
Technology początkowo w praktyce pracowało ponad 50 takich urządzeń. Potem sukcesywnie
zastępowane były urządzeniami mokrej separacji węgla.
Pod koniec ubiegłego wieku chińscy konstruktorzy zmodyfikowali wibracyjne wzbogacalniki
poprzez wprowadzenie perforowanej płyty roboczej w dnie rynny i podawanie przez nią wznoszącego
się strumienia powietrza. Pod wpływem wznoszącego się strumienia powietrza poprawiły się warunki
podniesienia, rozluzowania i zawieszenia ziaren w wytworzonym złożu fluidalnym. Modyfikacja
ta spowodowała poprawę warunków rozdziału ziaren węgla od skały płonnej, a więc skuteczności
procesu rozdziału. Równocześnie nastąpiła zmiana filozofii wzbogacania – zamiast wytwarzania
koncentratów węglowych położono nacisk na możliwie największe odkamienianie urobku. Proces
- 14 -
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wzbogacania przebiega przy gęstości powyżej 2.0 g/cm3. Urządzenia te o symbolu FGX stały
się obecnie najpopularniejszą metodą suchego wzbogacania (odkamieniania) urobku węglowego.
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zakupił w Chinach powietrzno-wibracyjny
separator typu FGX 1 o wydajności do 10 Mg/h jako urządzenie badawcze mające na celu sprawdzenie
jego przydatności do odkamieniania krajowych węgli kamiennych.
Zbudowana przez Instytut na bazie zakupionego separatora FGX instalacja do suchej separacji
składa się z modułów: zasilania, wzbogacania, odpylania, klasyfikacji, rozdrabniania i sterowania.

ŁUKASZ MACHNIAK, WIESŁAW KOZIOŁ, IRENEUSZ BAIC
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

URABIANIE SKAŁ I GRUNTÓW MASZYNAMI DO ROBÓT
ZIEMNYCH
Streszczenie: Urabialnością skały (lub gruntu) nazywamy jej podatność na działanie sił
zewnętrznych użytych do odspojenia jej części od calizny, a więc doprowadzenie do rozmiarów
pozwalających na realizację kolejnych operacji technologicznych. Miarą urabialności jest ilość
pracy potrzebnej do urobienia 1 m3 danej skały lub gruntu.
Ogólnie na urabialność, wpływ mają parametry, które można zakwalifikować do czterech
podstawowych grup:
•
parametry eksploatowanego ośrodka (zwięzłość, kruchość, łupliwość, ścieralność,
twardość, liczba płaszczyzn nieciągłości, struktura oraz skład mineralogiczny),
•
parametry techniczne maszyny (moc zainstalowana, prędkość urabiania, rodzaj i kształt
elementów urabiających),
•
parametry technologiczne pracy maszyny (głębokość penetracji elementów urabiających,
geometria frontu roboczego),
•
czynniki zewnętrzne (wilgotność, niskie temperatury).
Pomimo wieloletnich badań nad urabialnością skał i gruntów (od połowy XIX w.), nie udało
się do tej pory opracować jednolitej ogólnej klasyfikacji urabialności, która by uwzględniała
wszystkie istotne zmienne niezależne. Różny charakter procesu urabiania maszynami (nie do końca
czasami poznany) oraz wpływ na proces urabiania kombinacji różnych parametrów, w sposób
znaczący utrudnia rozwiązanie tego problemu. Należy również mieć na uwadze, że każda maszyna
(nawet tego samego typu) jest inna i pracuje w niepowtarzalnych warunkach. Istotny wpływ na
proces urabiania ma również czynnik ludzki. Stąd też najskuteczniejszym sposobem określenia
możliwości zastosowania mechanicznego urabiania jest przeprowadzenie bezpośrednich prób
eksploatacyjnych (urabialności, przy równoczesnym pomiarze wydajności procesu).
Niejednokrotnie (np. nowe inwestycje górnicze), nie ma możliwości przeprowadzenia
bezpośrednich prób, stąd też wstępną ocenę opiera się na ogólnych klasyfikacjach urabialności oraz
klasyfikacjach przeznaczonych dla poszczególnych maszyn, które są na ogół bardziej dokładne.
Znaczna część badań i klasyfikacji urabialności opisanych w literaturze dotyczy maszyn górnictwa
podziemnego oraz maszyn do wykonywania budowli podziemnych, głównie tuneli.
W referacie skupiono się na przedstawieniu różnych klasyfikacji urabialności skał maszynami
górnictwa odkrywkowego, w szczególności: zrywarkami, kombajnami frezującymi, młotami
hydraulicznymi oraz koparkami wielonaczyniowymi.
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WIESŁAW BLASCHKE, IRENEUSZ BAIC
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

WDROŻENIE SEPARATORÓW POWIETRZNO-WIBRACYJNYCH
DROGĄ DO OBNIŻENIA KOSZTÓW PRZERÓBKI
MECHANICZNEJ ENERGETYCZNYCH WĘGLI KAMIENNYCH
Streszczenie: W wielu krajach, zwłaszcza w USA, RPA, Australii, nie stosuje się obecnie wzbogacania
w osadzarkach, lecz wzbogacanie w cyklonach z cieczą ciężką. Powodem jest stosunkowo mała
dokładność rozdziału w osadzarkach powodująca duże straty substancji węglowej w odpadach.
Wzbogacanie w cyklonach z cieczą ciężką jest bardzo dokładne, ale wymaga podawania do procesu
uśrednionej nadawy aby zmniejszyć wahania ilości kamienia (substancji odpadowych), które powodują
niestabilność procesu rozdziału co pogarsza efekty technologiczno-ekonomiczne. Uśrednianie nadawy,
pochodzącej z różnych eksploatowanych pokładów lub z różnych odkrywek, jest stosunkowo proste.
Niestety nie we wszystkich przypadkach jest możliwe jego prowadzenie. Dotyczy to najczęściej braku
miejsca w istniejących już zakładach przeróbczych, w których można by zainstalować odpowiednie
zbiorniki i urządzenia uśredniające. Z tego powodu, od kilkunastu lat, wdraża się instalacje suchego
odkamieniania urobku węglowego. Służą temu instalacje powietrzno-wibracyjnych separatorów typu
FGX (Fuche Ganfa Xuan mei). Posiadają one wiele korzyści technologicznych i ekologicznych. Z tego
też względu wdrożone zostały w kilkunastu krajach. Wg danych literaturowych w świecie pracuje już
ponad 2000 instalacji typu FGX. Są one samodzielnymi zakładami przeróbczymi lub wchodzą w skład
układów wzbogacania węgla. W USA nazywane są technologią XXI wieku. Szerokie zastosowanie
powietrzno-wibracyjnych separatorów związane jest też z korzyściami ekonomicznymi. Efektywność
ekonomiczna badana była w USA i RPA. Honaker i Lutrel, w opracowaniu dla US Department of
Energy, podają przybliżone nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne dla pojedynczej instalacji FGX
i porównują je z podobnymi wskaźnikami dla mokrej metody wzbogacania. Nakłady inwestycyjne
suchej technologii wynoszą 6 200 USD/Mg/h a mokrej technologii 13 000 USD/Mg/h. Koszty
operacyjne suchej technologii wynoszą 0,50 USD/Mg a mokrej 1,95 USD/Mg. Według badań
przeprowadzonych w USA technologia suchej separacji wymaga tylko 0,48% nakładów inwestycyjnych
w odniesieniu do technologii mokrej. Natomiast koszty operacyjne technologii suchej stanowią
zaledwie 25% kosztów mokrej technologii (4-krotnie niższe). De Korte w Report Csir/Nre/Mmr/Er
Coaltech dla RPA podaje szczegółowe wyniki finansowe instalacji FGX-48 (480 Mg/h) wzbogacającej
klasę ziarnową 50-6 mm, pracującej w Middelkraal Coliery. Porównuje je z technologią mokrą
wykorzystującą cyklony z cieczą ciężką. Nakłady inwestycyjne suchej technologii wynoszą 17 500 000
Randów a mokrej technologii 70 000 000 Randów. Koszty operacyjne suchej technologii wynoszą
11 550 000 Randów/rok a mokrej 35 700 000 Randów/rok. Według badań przeprowadzonych w RPA
technologia suchej separacji wymaga 25% nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do technologii
mokrej (4- krotnie niższe). Natomiast koszty operacyjne technologii suchej stanowią 32% kosztów
mokrej technologii (3-krotnie niższe). Autor podaje także, że okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
wynosi 0,72 lata. Przytoczone rezultaty ekonomiczne pokazują, że suche wzbogacanie węgla
w powietrzno-wibracyjnych separatorach typu FGX może z powodzeniem zastąpić osadzarki
w krajowych zakładach przeróbczych i w projektowanych nowych sekcjach wzbogacania średnich klas
ziarnowych węgla. Dzięki bardzo niskim kosztom inwestycyjnym i operacyjnym pozwolą na obniżenie
kosztów wytwarzania produktów handlowych w krajowych kopalniach poprawiając ich rentowność.
Przestawione powyżej efekty ekonomiczne zacytowano, za źródłami oryginalnymi, w publikacjach
zamieszczonych w Monografii „Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie
przeróbki surowców mineralnych” KOMEKO 2016 (Wyd. ITG KOMAG Gliwice) oraz w specjalnym
zeszycie Czasopisma Technicznego KTT Nr 166 z 2016 r. str.16-17.
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Sesja 2.

„Maszyny górnictwa podziemnego”

PRZEMYSŁAW BODZINO, MICHAŁ PATYK
ZBIGNIEW KASZTALEWICZ
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo - Hutnicza

ANALIZA STANÓW EKSPLOATACYJNYCH WOZIDEŁ
TECHNOLOGICZNYCH UŻYTKOWANYCH W GÓRNICTWIE
ODKRYWKOWYM
Streszczenie: Analiza stanów eksploatacyjnych wozideł technologicznych użytkowanych w górnictwie
odkrywkowym Słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, wozidła technologiczne, analiza rodzajów
i skutków niezdatności, stany eksploatacyjne Artykuł dotyczy analizy parametrów eksploatacyjnych
transportu technologicznego w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych. Użytkowanie wozideł
technologicznych powinno wynikać z wnikliwej analizy stanów technicznych i eksploatacyjnych, które
mogą mieć wpływ na koszt wydobycia surowców skalnych. Należy rozważyć, dotychczas pomijane
w analizach parametry eksploatacyjne, takie jak: rodzaje i skutki niezdatności, oczekiwany czas
działania między uszkodzeniami (MTBF), intensywność strumienia uszkodzeń etc. Biorąc pod uwagę
powyższe kwestie niniejszy artykuł jest próbą analizy parametrów eksploatacyjnych parku wozideł
technologicznych użytkowanych w kopalni odkrywkowej.

MICHAŁ STAWOWIAK, MARCEL ŻOŁNIERZ,
Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa i Geologii,
Politechnika Śląska

ZAGADNIENIA ZMĘCZENIOWEGO ZUŻYCIA LIN NOŚNYCH W
GÓRNICZYCH WYCIĄGACH
Streszczenie: W niniejszym artykule poruszono problematykę zmęczeniowego zużycia lin stalowych
stosowanych w górniczych wyciągach szybowych. Autorzy artykułu przedstawili metody analizy lin
nośnych oraz problematykę ich zużycia korozyjnego, ponadto zaprezentowana została metoda
zapobiegania przedwczesnemu zużywaniu się lin nośnych

MICHAŁ STAWOWIAK, MARCEL ŻOŁNIERZ,
Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa i Geologii,
Politechnika Śląska

USZKODZENIA LIN NOŚNYCH WYCIĄGOWYCH W REJONACH
ZAWIESZEŃ NACZYŃ WYCIĄGOWYCH
Streszczenie: W artykule przedstawiono uszkodzenia eksploatacyjne lin wyciągowych na ich odcinkach
znajdujących się w zaciskach sercówkowych dwustronnego działania i innych zawieszeń górniczych
naczyń wyciągowych lub w ich pobliżu. Omówiono przyczyny takiego stanu lin. Przedstawiono wyniki
analizy naprężeń w linie w zacisku na przykładzie jednego z górniczych wyciągów jednolinowych.
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PIOTR CHELUSZKA, PIOTR SOBOTA,
GRZEGORZ GŁUSZEK
Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa i Geologii,
Politechnika Śląska

PORÓWNANIE CHARAKTERYSTYK ENERGETYCZNYCH
URABIANIA KOMBAJNEM CHODNIKOWYM Z GŁOWICAMI
POPRZECZNYMI O ZRÓŻNICOWANEJ KONSTRUKCJI
Streszczenie: W Katedrze Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii
Politechniki Śląskiej prowadzone są badania doświadczalne obejmujące urabianie bloku wykonanego
z materiałów ekwiwalentnych kombajnem R–130 zainstalowanym na stanowisku badawczym.
Wykonywanie skrawów równoległych do podłoża realizowane jest podczas wychylania wysięgnika
kombajnu wyposażonego w głowice poprzeczne o zróżnicowanej konstrukcji. Kombajn chodnikowy
wyposażony jest w układ pomiarowy rejestrujący parametry procesu urabiania. Dla potrzeb analizy
obciążenia układu urabiania kombajnu chodnikowego z zarejestrowanych podczas realizacji procesu
urabiania przebiegów czasowych wyznaczono prędkość wychylania wysięgnika w płaszczyźnie
równoległej
do podłoża, moc mechaniczną silnika układu urabiania, wydajność, energochłonność urabiania
oraz wskaźniki charakteryzujące proces urabiania. Dla wybranych skrawów przeanalizowano wpływ
prędkości kątowej dwóch głowic o różnej konstrukcji na charakterystyki energetyczne procesu
urabiania.

Sesja 3.

„Układy napędowe maszyn roboczych"

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

PROBLEMY DOBORU MOCY NAPĘDU UKŁADÓW JEZDNYCH Z
GĄSIENICAMI ELASTOMEROWYMI
Streszczenie: Moc jednostki napędowej i wytrzymałość podzespołów układu napędowego dowolnego
pojazdu powinny być wystarczające do pokonania spodziewanych oporów zewnętrznych
i wewnętrznych ruchu oraz przeniesienia obciążeń nimi wywołanych. Jednostka pokrywać powinna
także moc rozpraszaną wskutek skończonej sprawności układu napędowego oraz pobieraną przez
akcesoria takie jak: prądnice, wentylatory, pompy cieczy chłodzącej, pompy oleju itp. W praktyce
optymalny wybór stanowią elementy układu napędowego i jednostka napędowa o charakterystykach
mocy w niewielkim stopniu przekraczających rzeczywiste zapotrzebowanie pojazdu. Uzyskuje się
wówczas maksymalną sprawność układu przeniesienia napędu, zaś koszt podzespołów jest minimalny.
Dobór taki jest możliwy, jeśli znane są dokładne charakterystyki poszczególnych składowych oporu
ruchu pojazdu, w szczególności oporu wewnętrznego, które wyróżniają pojazdy gąsienicowe na tle ich
kołowych odpowiedników. W przypadku układów jezdnych z gąsienicami stalowymi dostępne
są jedynie uproszczone modele empiryczne opisujące sumaryczny opór wewnętrzny określonych grup
pojazdów w funkcji prędkości jazdy. W literaturze spotykane są ponadto nieliczne wskazówki
dotyczące doboru siły naciągu wstępnego czy średnicy kół nośnych sprzyjających poprawie sprawności
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układu jezdnego z gąsienicami stalowymi. W przypadku układów na gąsienicach elastomerowych,
w szczególności
maszyn
ciężkich,
podobne
modele
i
dane
eksperymentalne
są nieosiągalne. Dla zapewnienia wydajnych narzędzi obliczeniowych wspomagających dobór
podzespołów układu napędowego i jednostek napędowych oraz opracowania wytycznych
umożliwiających poprawę sprawności podwozi z gąsienicami elastomerowymi w Katedrze Inżynierii
Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych Politechniki Wrocławskiej prowadzone
są systematyczne prace zmierzające do identyfikacji i wyznaczenia szczegółowych charakterystyk
oporów wewnętrznych tej klasy pojazdów w funkcji parametrów eksploatacyjnych i konstrukcyjnych
takich jak: siła napięcia wstępnego gąsienic, prędkość jazdy, struktura układu podwoziowego, średnica
i liczba kół nośnych, napędowych oraz zwrotnych, a ponadto wymiary geometryczne, struktura
wewnętrzna i parametry mechaniczne gąsienic. W referacie zaprezentowane zostaną wybrane,
niepublikowane dotąd, wyniki autorskich badań w tej tematyce. Zaprezentowane zostaną również dalsze
kierunki badań.

PIOTR CHELUSZKA, JACEK GAWLIK
Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa i Geologii,
Politechnika Śląska

KOMPUTEROWA ANALIZA DRGAŃ NA STANOWISKU
OPERATORA KOMBAJNU CHODNIKOWEGO W ASPEKCIE
ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWA
Streszczenie: Wysięgnikowe kombajny chodnikowe, zwłaszcza podczas urabiania skał trudno
urabialnych, podlegają działaniu silnych wymuszeń drgań oraz obciążeń dynamicznych. Drgania
te przenoszone są poprzez więzi z układu urabiania na kadłub kombajnu. W efekcie, wszystkie
podzespoły kombajnu są pobudzane do drgań. Jest to efekt szalenie niepożądany, zwłaszcza
w przypadku podzespołów szczególnie wrażliwych na drgania, na przykład skrzyni aparatury
elektrycznej. Stąd, nieodzowna jest jej wibroizolacja, w celu przeciwdziałania niebezpieczeństwu
uszkodzenia. Drgania generowane procesem urabiania przenoszone są również poprzez ustrój nośny
kombajnu na stanowisko operatora kombajnu. Ze względu na spełnienie wymagań bezpieczeństwa
i ergonomii pracy istnieje potrzeba analizy intensywności drgań na stanowisku operatora w celu
identyfikacji potencjalnego zagrożenia drganiami mechanicznymi oraz przeciwdziałania jemu poprzez
skuteczną wibroizolację siedziska operatora. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań
numerycznych, w trakcie których analizowano drgania pionowe układu siedzisko–operator
wysięgnikowego kombajnu chodnikowego podczas urabiania skał o założonej wytrzymałości
na ściskanie głowicami poprzecznymi. W badaniach wykorzystano opracowany, oryginalny model
dynamiczny kombajnu wysięgnikowego, który zweryfikowany został doświadczalnie w oparciu
o wyniki badań eksperymentalnych. Przeprowadzone symulacje komputerowe umożliwiły wyznaczenie
wielkości i charakteru przebiegu przyspieszeń drgań oraz wartości charakteryzujących go parametrów.
Skonfrontowane one zostały z dopuszczalnymi poziomami drgań mechanicznych oddziaływującymi
na człowieka na stanowiskach pracy w celu oceny zagrożenia drganiami operatora wysięgnikowego
kombajnu chodnikowego.
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MARIUSZ KUCZAJ, KRZYSZTOF FILIPOWICZ
Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa i Geologii,
Politechnika Śląska

ZASTOSOWANIE DWUPRZEGUBOWEGO WAŁU PODATNEGO
SKRĘTNIE W ASPEKCIE MODERNIZACJI UKŁADU
NAPĘDOWEGO LOKOMOTYWY LEA-BM 12
Streszczenie: Wysięgnikowe kombajny chodnikowe, zwłaszcza podczas urabiania skał trudno
urabialnych, podlegają działaniu silnych wymuszeń drgań oraz obciążeń dynamicznych. Drgania
te przenoszone są poprzez więzi z układu urabiania na kadłub kombajnu. W efekcie, wszystkie
podzespoły kombajnu są pobudzane do drgań. Jest to efekt szalenie niepożądany, zwłaszcza
w przypadku podzespołów szczególnie wrażliwych na drgania, na przykład skrzyni aparatury
elektrycznej. Stąd, nieodzowna jest jej wibroizolacja, w celu przeciwdziałania niebezpieczeństwu
uszkodzenia. Drgania generowane procesem urabiania przenoszone są również poprzez ustrój nośny
kombajnu na stanowisko operatora kombajnu. Ze względu na spełnienie wymagań bezpieczeństwa
i ergonomii pracy istnieje potrzeba analizy intensywności drgań na stanowisku operatora w celu
identyfikacji potencjalnego zagrożenia drganiami mechanicznymi oraz przeciwdziałania jemu poprzez
skuteczną wibroizolację siedziska operatora. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań
numerycznych, w trakcie których analizowano drgania pionowe układu siedzisko–operator
wysięgnikowego kombajnu chodnikowego podczas urabiania skał o założonej wytrzymałości
na ściskanie głowicami poprzecznymi. W badaniach wykorzystano opracowany, oryginalny model
dynamiczny kombajnu wysięgnikowego, który zweryfikowany został doświadczalnie w oparciu
o wyniki badań eksperymentalnych. Przeprowadzone symulacje komputerowe umożliwiły wyznaczenie
wielkości i charakteru przebiegu przyspieszeń drgań oraz wartości charakteryzujących go parametrów.
Skonfrontowane one zostały z dopuszczalnymi poziomami drgań mechanicznych oddziaływującymi
na człowieka na stanowiskach pracy w celu oceny zagrożenia drganiami operatora wysięgnikowego
kombajnu chodnikowego.

ANDRZEJ WIECZOREK
Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa i Geologii,
Politechnika Śląska

ANALIZA WARUNKÓW SMAROWANIA PRZEKŁADNI KĄTOWOPLANETARNEJ STOSOWANEJ W GÓRNICZYCH
PRZENOŚNIKACH ZGRZEBŁOWYCH
Streszczenie: W pracy przedstawiono obliczenia wartości względnego filmu olejowego dla uzębienia
stopnia walcowego przekładni kątowo-planetarnej stosowanej w górniczych przenośnikach
zgrzebłowych. Obliczenia wartości tego parametru dokonano z wykorzystaniem metodyki zgodnej
z normą ISO/TR 15144-1:2014 (E). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że eksploatacja
przekładni górniczych odbywa się w warunkach smarowania granicznego lub mieszanego i istotny
wpływ na te warunki mają lepkość oleju i chropowatość powierzchni.
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GRZEGORZ GŁUSZEK
Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa i Geologii,
Politechnika Śląska

WYMUSZENIA BEZWŁADNOŚCIOWE W UKŁADZIE
NAPĘDOWYM ŚCIANOWEJ KRUSZARKI KĘSÓW
Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wykonanych w warunkach
dołowych w zakresie wymuszeń bezwładnościowych, których rejestrację wykonano w układzie
napędowych ścianowej kruszarki kęsów. Pokazano również wyniki symulacji wymuszeń
bezwładnościowych na utworzonym modelu dynamicznym układu napędowego kruszarki. Dokonano
analizy ilościowej i jakościowej przebiegów wymuszeń bezwładnościowych utworzonych na drodze
symulacji z rzeczywistymi przebiegami zarejestrowanymi w warunkach dołowych.

Sesja 4.

„Modelowanie i sterowanie pracą napędów wieloźródłowych”

TOMASZ MIROSŁAW, JAKUB DEDA ZBIGNIEW ŻEBROWSKI
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej

KONCEPCJA I MODEL TERENOWEGO KOŁOWEGO CIĄGNIKA
Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM
Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję budowy ciągnika z napędem hybrydowym,
spalinowo hydraulicznym i spalinowo elektrycznym, przeznaczonego do pracy w gospodarstwach
hodowlanych. Ciągnik posiada możliwość przejazdu na krótkich odcinkach z wyłączonym silnikiem
spalinowym. Rozwiązanie polega na wykorzystaniu niezależnych silników do napędu osi przedniej
i tylnej. W artykule zaprezentowano model komputerowy i wyniki symulacji dla projektu ciągnika
hybrydowego, spalinowo-elektrycznego w oparciu o maszynę wzorcową Fendt 516.
Oprócz możliwości jazdy bez włączonego silnika spalinowego, proponowane rozwiązanie
posiada dodatkowe pozytywne cechy pozwalające na płynną zmianę relacji prędkości obwodowej kół
tylnych i przednich. Pozwala to uzyskać większe siły uciągu dla różnych warunków w szerszym
zakresie niż dla rozwiązania tradycyjnego (z napędem obu osi z jednego silnika poprzez różne układy
przekładni i określonej niezgodności prędkości obwodowych kół). Model komputerowy zbudowano
w oparciu o maszynę wzorcową.
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ANDRZEJ BARSZCZ, MIROSŁAW CHŁOSTA
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

BEZPIECZEŃSTWO BIERNE I CZYNNE POJAZDÓW
ELEKTRYCZNYCH O RAMOWEJ KONSTRUKCJI PODWOZIA
Streszczenie: Współczesny transport generuje coraz większe obciążenia dla środowiska naturalnego.
W Unii Europejskiej podjęto więc działania związane z propagowaniem napędów zeroemisyjnych
(napędy elektryczne, opcjonalnie zasilanie wodorem) oraz optymalizacją środków transportu
(intermodalność, zróżnicowanie zadaniowe). Proponowane długofalowe zmiany struktury transportowej
w Polsce zostały uwzględnione w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz związanych z nią
dokumentach szczegółowych, które określają kierunki rozwoju rozwiązań transportowych przyjaznych
środowisku. Aktualne programy elektryfikacji transportu w Polsce mogą zatem skutkować wzrostem
ilości pojazdów elektrycznych, w tym kategorii L7e oraz M1, uczestniczących w ruchu drogowym.
Tradycje budowy pojazdów LEV sięgają w Polsce lat 70-tych ubiegłego stulecia, przy czym należy
pamiętać, że konstrukcje te wywodzą się wprost z pojazdów rekreacyjnych. Z uwagi na fakt, że były
one użytkowane głównie na terenach zamkniętych – a w ruchu drogowym ich udział pozostaje
w dalszym ciągu marginalny – nie prowadzono prac badawczych i konstrukcyjnych dotyczących
systemów bezpieczeństwa biernego i czynnego. Należy tu zwrócić tu uwagę, że wszystkie pojazdy
elektryczne produkowane obecnie przez polskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP wykorzystują strukturę
nośną ramową. Jest ona opracowywana głównie pod kątem przenoszenia naprężeń wynikających
z pracy układu jezdnego, oraz masy transportowanego ładunku. W związku z przewidywanym
wzrostem ich udziału w ruchu drogowym zachodzi zatem konieczność wypracowania rozwiązań
związanych z: -bezpieczeństwem biernym – zabezpieczenie przed skutkami kolizji, zabezpieczenie
przed skutkami przewrócenia pojazdu, zabezpieczeniem przed skutkami upadku przedmiotu na kabinę
(dedykowane konstrukcje energochłonne), -bezpieczeństwem czynnym – wprowadzenie systemów
zbliżonych do stosowanych we współczesnych samochodach, rozwiązania ergonomiczne w zakresie
wyposażenia wnętrza pod kątem zmniejszenia obciążenia kierowcy obsługą pojazdu. W artykule
zostaną więc poruszone kwestie związane możliwościami technicznymi wprowadzenia do pojazdów
LEV systemów ochronnych dla kierowcy i pasażerów. Uwaga zostanie również zwrócona na potrzebę
przedefiniowania zakresu zadaniowego stawianego współczesnym pojazdom elektrycznym–
elektrycznych pojazdów użytkowych w roli środków transportowych „ostatniego kilometra”.
W związku z tym zostaną poruszone następujące kwestie: – omówienie stanu istniejącego w odniesieniu
do warunków krajowych – z zaakcentowaniem podziału na samochody elektryczne i pojazdy LEV
do transportu bliskiego, – przedstawienie trendów rozwoju ekologicznych środków transportu w Polsce
w odniesieniu do innych państw Unii Europejskiej, z uwzględnieniem polityki krajowej oraz strategii
UE w odniesieniu do szeroko pojętej elektromobilności, – zakładane działania dotyczące
innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych z dziedziny bezpieczeństwa (konstrukcji
i eksploatacji) pojazdów napędzanych energią elektryczną, – udział Instytutu w międzynarodowym
projekcie „PLUS MOBY” – techniczne możliwości zabezpieczenia biernego i czynnego „taniego”
pojazdu elektrycznego, – prace własne Instytutu w zakresie systemów bezpieczeństwa biernego
dedykowanych dla lekkich pojazdów elektrycznych, -przewidywane perspektywy rozwojowe
w odniesieniu do możliwości produkcyjnych polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP.
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TOMASZ CZAPLA, JAKUB DACHOWSKI
Politechnika Śląska

MODEL DYNAMICZNY SZEŚCIOKOŁOWEGO POJAZDU Z
NAPĘDEM HYBRYDOWYM
Streszczenie: W pracy przedstawiono model dynamiczny sześciokołowego pojazdu z napędem
hybrydowym spalinowo-elektrycznym o skręcie realizowanym przez różnicowanie prędkości kół
napędowych po obu stronach pojazdu. W modelu odwzorowano cechy geometryczne i dynamiczne oraz
podstawowe funkcjonalności układu napędowego. W ramach projektu opracowano algorytm sterownia
umożliwiający zapewnienie: utrzymania zadanej prędkości pojazdu, realizacji ruchu krzywoliniowego
(skrętu) oraz zarządzania poziomem energii zgromadzonej w akumulatorach. Efektem końcowym
prowadzonych prac był model symulacyjny, umożliwiający realizację różnych scenariuszy pracy
pojazdu oraz obciążenia układu napędowego.

JAKUB DEDA, TOMASZ MIROSŁAW ADAM ZAWADZKI
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej

PROBLEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W MASZYNACH
KROCZĄCYCH
Streszczenie: W platformach robotów mobilnych a zwłaszcza robotów kroczących poważnym
problemem jest zarządzanie energią. Poszukuje się rozwiązań takich, żeby uzyskać jak największy
zasięg na dysponowanych zasobach energii. Odpowiednio dobrana konfiguracja systemów napędowych
oraz sposób zarządzania energią ma zdecydowany wpływ na efektywność napędów. W artykule
przedstawiono najważniejsze cechy podstawowych układów napędowych, możliwe konfiguracje
i sposoby sterowania wraz z oceną ich efektywności. W pracy przedstawione zostaną napędy klasyczne
i hybrydowe. Autorzy zaprezentują przykładową analizę „kosztów” energetycznych sterowania
dla wybranych układów. Analiza zostanie poparta wynikami symulacji przeprowadzanej przy pomocy
zbudowanych modeli komputerowych.
Zaproponowane zostaną wytyczne do projektowania układów platform kroczących
umożliwiające uzyskanie dużej dynamiki i sprawności energetycznej układu.
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ANDRZEJ TYPIAK, ŁUKASZ RYKAŁA
Wojskowa Akademia Techniczna

NUMERYCZNE BADANIA SYMULACYJNE OMNIKIERUNKOWEJ
PLATFORMY KOŁOWEJ Z REGULATOREM ROZMYTYM
Streszczenie: W pracy przedstawiono proces projektowania regulatora rozmytego FLC zastosowanego
do sterowania ruchem omnikierunkowej platformy kołowej (z kołami typu mecanum). Konwencjonalny
regulator PID często stosowany w układach regulacji został zastąpiony algorytmem sterowania
z elementami logiki rozmytej. Sterowanie rozmyte stanowi jedno z podstawowych zastosowań teorii
zbiorów rozmytych. Regulator FLC (z ang. Fuzzy Logic Controller) charakteryzuje się prawem
sterowania, które można opisać przy pomocy regułowej bazy wiedzy i rozmytego mechanizmu
sterowania. Regulator rozmyty składa się z następujących członów: bloków rozmywania
(tzw. fuzyfikacji), wnioskowania oraz wyostrzania (tzw. defuzyfikacji). W procesie fuzyfikacji, dane
podawane na wejście regulatora ulegają rozmyciu. Następnie zostaje określany stopień
ich przynależności do danego zbioru rozmytego. Z kolei w procesie wnioskowania, na podstawie zbioru
reguł i rozmytych danych wejściowych, obliczana jest wynikowa funkcja przynależności. Końcowo
w etapie defuzyfikacji na podstawie wynikowej funkcji przynależności obliczana jest ostra wartość
wyjściowa regulatora. Rozważaną omnikierunkową platformę kołową opisano przy pomocy równań
kinematycznych i tym samym przyjęto, iż wspomniane równania kinematyczne są w analizowanym
przypadku wystarczające w planowaniu ruchów platformy. Wyniki badań numerycznych układu
sterowania z zastosowanym wymienionym regulatorem zestawiono z wynikami uzyskanymi przy
pomocy odmian konwencjonalnego regulatora. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano analizy
możliwości zastosowania rozpatrywanego regulatora w sterowaniu kinematyką platformy kołowej
z kołami mecanum.

Sesja 5.

„Metody kształtowania wytrzymałościowego konstrukcji nośnych
maszyn”

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

WSPÓŁCZESNE METODY OCENY TRWAŁOŚCI
ZMĘCZENIOWEJ MASZYN ROBOCZYCH I POJAZDÓW
Streszczenie: Zmęczenie elementów maszyn roboczych i konstrukcji jest coraz częstszym
ograniczeniem w praktyce, wymagającym bardziej szczegółowych analiz i nierzadko specjalnych
rozwiązań konstrukcyjnych. Z tego względu niezbędne są metody prognozy trwałości zmęczeniowej
konstrukcji maszyn roboczych oraz konstrukcyjne i eksploatacyjne przedsięwzięcia, zapobiegające
nieoczekiwanym pęknięciami zmęczeniowym w eksploatacji.
Dlatego w miarę niezawodne metody oceny trwałości zmęczeniowej są potrzebne zarówno
na etapie projektowania jak tez w okresie eksploatacji obiektów inżynierskich.
Aktualnie najbardziej popularne w praktyce inżynierskiej są trzy metody oceny trwałości
zmęczeniowej maszyn i konstrukcji:
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metoda oparta na analizie naprężeń nominalnych, nazywana często metoda S-N,
metoda oparta na analizie lokalnych naprężeń i sprężysto-plastycznych odkształceń
w otoczeniu najbardziej wytężonego punktu konstrukcji lub elementu (zwykle wierzchołka
karbu) , zwana metoda ε-N,
c) metoda oparta na analizie wzrostu pęknięć zmęczeniowych, wykorzystująca podstawy
liniowo-sprężystej mechaniki pękania oraz współczynnik intensywności naprężeń; nazywana
często metoda da/dN-ΔK.
Każda z tych metod zawiera szereg pojęć i parametrów będących istotnymi dla każdej z nich I niestety
parametry każdej z metod, jak na przykład dane materiałowe, nie mogą być bezpośrednio przenoszone
z jednej metody do drugiej. Każda z metod wymaga indywidualnego i istotnie rożnego od pozostałych
metod zestawu niezbędnych danych materiałowych. Z tego tez względu pożytecznym może być
przedstawienie i dyskusja podstawowych założeń każdej metody oraz ich zalet i ograniczeń.
Szczególnie znajomość ograniczeń każdej z metod może ułatwić wybór zależnie od złożoności
analizowanego obiektu, jego cech konstrukcyjnych, dostępnych danych materiałowych, charakteru
obciążeń i wymaganej niezawodności.
Dlatego przedstawione zostaną zarówno podstawowe założenia każdej z metod, niezbędne
dane wejściowe oraz dane wyjściowe i ich wiarygodność. Wiadomo bowiem, że zarówno materiałowe
dane wejściowe jak i historie obciążeń są często danymi losowymi, tzn. podlegają rozrzutowi
opisanemu przy pomocy statystycznych rozkładów prawdopodobieństwa. Z tego powodu
przedyskutowane będą także wiarygodność uzyskanych ocen trwałości zmęczeniowej oraz ich
interpretacja statystyczna w odniesieniu do każdej z wymienionych metod oceny trwałości
zmęczeniowej.
Szczególna uwaga poświęcona będzie ocenie przydatności wymienionych wyżej metod do oceny
trwałości zmęczeniowej elementów spawanych i zgrzewanych, stosowanych często w konstrukcjach
maszyn roboczych ciężkich.
Dyskutowane będą także przykłady analiz zmęczeniowych elementów maszyn i konstrukcji
wykonanych przy pomocy oryginalnego programu komputerowego – ρ*-Life.
a)
b)

TADEUSZ ŁAGODA, ANNA KULESA
Politechnika Opolska

PROBLEMY Z TERMINOLOGIĄ W NAUCE
O ZMĘCZENIU I NIE TYLKO
Streszczenie: Wiele pojęć stosowanych w nauce często jest niewłaściwych. Często wykorzystujemy
pojęcia o charakterze nieprecyzyjnym, żargonowym lub wręcz niezgodnym z zasadami fizyki, a w tym
i mechaniki. Chociaż wielokrotnie zdania na temat poszczególnych określeń są podzielone, to w pracy
zostanie przedstawiona subiektywna opinia autorów, która oczywiście może być dyskusyjna lub wręcz
nie do przyjęcia dla niektórych osób. Część uwag dotyczy ogólnych pojęć stosowanych
w budowie maszyn. Inne uwagi dotyczą tylko nauki o zmęczeniu, a część wyłącznie prawidłowego
użycia języka polskiego.
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ANDRZEJ MISZTELA, MACIEJ JASTRZĘBSKI,
WOJCIECH SZURMAK
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI RUSZTOWAŃ MODUŁOWYCH Z
POLUZOWANYMI POŁĄCZENIAMI WĘZŁOWYMI
Streszczenie: Poluzowanie węzłów klinowych rusztowań modułowych może wystąpić w wyniku
długotrwałej eksploatacji rusztowań, które poddawane są zmiennym i dużym obciążeniom,
w szczególności obciążeniom wiatrem. Niepełne zamknięcie połączeń może być również spowodowane
niedokładnym montażem. Praca zawiera wyniki badań sztywności węzłów klinowych rusztowań
modułowych w stanie zamkniętym i poluzowanym oraz wyniki obliczeń kilkudziesięciu
reprezentatywnych modelach obliczeniowych w których uwzględniono zmienne wartości sztywności
połączeń węzłowych. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań i analiz dotyczą trzech aspektów:
- wpływu podatności węzłów i ich luzowania się w konstrukcji oraz sposobów stężania i kotwienia
konstrukcji na częstość drgań własnych, - metod oceny nośności konstrukcji o różnym stopniu
podatności węzłów i różnych siatkach konstrukcyjnych, - wpływu luzowania się węzłów na nośność
konstrukcji. Uzyskane wyniki pracy uzasadniają stwierdzenie, że luzowanie się węzłów może
spowodować istotne zmniejszenie nośności konstrukcji rusztowań. Stopień obniżenia bezpieczeństwa
konstrukcji zależy od przyjętego schematu statycznego oraz kombinacji obciążeń.

A. KUREK, J. KOZIARSKA, K. KLUGER,
T. ŁAGODA
Politechnika Opolska

CHARAKTERYSTYKI ZMĘCZENIOWE STOPU ALUMINIUM
2017A UZYSKANE PRZY RÓŻNYCH SPOSOBACH OBCIĄŻENIA
Streszczenie: W pracy przedstawiono porównanie wyników eksperymentalnych badań zmęczeniowych
stopu aluminium 2017A-T4 przeprowadzonych w dwóch stanach obciążenia: rozciąganie-ściskanie przy
sterowaniu odkształceniem oraz parametrem energetycznym i zginanie wahadłowe przy sterowaniu
momentem zginającym, stosując do tego zarówno odkształceniowe charakterystyki zmęczeniowe
Mansona-Coffina-Basquina, Kandila, Langera oraz własną, jak i naprężeniową Basquina.
Wykorzystując własne badania eksperymentalne oraz odpowiednie związki fizyczne dokonano
przeliczenia amplitud naprężenia i odkształcenia, występujących w zginanych prętach bez karbu
geometrycznego według modelu ciała sprężysto-plastycznego. Wyniki posłużyły do porównania obu
typów obciążeń przy różnym sposobie sterowania.
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MACIEJ JASTRZĘBSKI, ANDRZEJ MISZTELA,
KRZYSZTOF GOŁOŚ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ KONSTRUKCJI
SCHODÓW RUSZTOWANIA WYKONANYCH ZE STOPU
ALUMINIUM EN AW 6063
Streszczenie: W pracy przedstawiono analizy numeryczne i wyniki badań doświadczalnych
wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji schodów rusztowań budowlanych wykonanych ze stopu
aluminium EN AW – 6063. Analizę wytrzymałościową konstrukcji schodów rusztowaniowych
przeprowadzono według koncepcji słabego ogniwa, którą zweryfikowano doświadczalnie.
Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie słabego ogniwa konstrukcji (węzeł spawany)
oraz jego modyfikację poprzez zmianę układu spoin. Ponownie przeprowadzane badania schodów
rusztowaniowych wykazały kolejne słabe punkty ich konstrukcji - pękanie profilu stopnia.

Sesja 6.

„Cyfrowe sterowanie pracą układów hydraulicznych”

ANDRZEJ TYPIAK, MARIAN ŁOPATKA,
RAFAŁ TYPIAK, ARKADIUSZ RUBIEC
Wojskowa Akademia Techniczna,

PROBLEMY ZDALNEGO STEROWANIA W MASZYNACH
I POJAZDACH Z HYDROSTATYCZNYM UKŁADEM
NAPĘDOWYM
Streszczenie: W referacie przedstawiono przykłady opracowanych w Instytucie Budowy Maszyn
WME WAT maszyn roboczych, robotów i pojazdów wyposażonych w hydrostatyczne układy
napędowe. Omówiono główne zalety dla których te układy są w nich wykorzystywane jak również
problemy wynikające z ich użycia. Do jednych z głównych aspektów jakie należy rozważyć projektując
hydrostatyczny układ napędowy maszyny, należy rozstrzygnięcie kwestii jego sterowania. Rozwój
techniki jaki nastąpił w ostatnich latach spowodował, że w ujęciu funkcjonalności całej maszyny,
układy takie należy traktować jako hydrotroniczne – elementy hydrostatyczne sterowane za pomocą
sygnałów elektrycznych i sterowników elektronicznych. Wiąże to ze sobą szereg zagrożeń, ale i szans
na rozwój maszyn. Referat w sposób syntetyczny prezentuje główne obszary, w których, sterowanie
hydrotroniczne może być z powodzeniem stosowane. Należą do nich m.in.: sterowanie możliwością
kompensacji niezgodności kinematycznej kół napędowych, nowe metody sterowania osprzętami
roboczymi (kinematyka antropomorficzna – kopiowanie ruchów ludzkiej ręki), nowe rozproszone
układy zaworów i rozdzielaczy sterujących. Do szczególnych przypadków należą maszyny i pojazdy
wyposażone w hydrostatyczny układ napędowy, które są sterowane zdalnie w systemie teleoperacji,
gdzie osiągnięcie wysokiej precyzji ruchów roboczych i prowadzenia narzędzi roboczych wymaga
zaimplementowania programów sterujących niwelujących wpływ zakłóceń (sztywność elastycznych
przewodów hydraulicznych, opóźnienia w układzie teleoperacji i sterowania, zapowietrzenie czynnika
roboczego, luzy montażowe itp.). Uwzględniając powyższe, w referacie zwrócono szczególną uwagę
na fazy: rozruchu i zatrzymania osprzętu roboczego.
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JAKUB GAJEWSKI, DAVID VALIŠ,
JÓZEF JONAK
Politechnika Lubelska

OCENA STANU OBIEKTU TECHNICZNEGO NA PODSTAWIE
DEGRADACJI OLEJU JAKO NOŚNIKA INFORMACJI
DIAGNOSTYCZNYCH
Streszczenie: Rosnące wymagania w odniesieniu do jakości i niezawodności systemów technicznych
podwyższają oczekiwania w stosunku do uzyskanych w czasie eksploatacji informacji o stanie systemu.
Bardzo ważnym ich źródłem jest środek smarowy i informacje z nim związane. Badania przedstawione
w referacie są skierowane na ciężkie systemy transportowe, których środowisko eksploatacji
jest bardzo trudne i wymagające. Badane próbki oleju zostały uzyskane z kilkudziesięciu silników
pojazdów gąsienicowych na przestrzeni wielu lat. Analizy numeryczne oparto na zastosowaniu sieci
neuronowych o strukturze perceptronu wielowarstwowego.

JAN SZLAGOWSKI, MAREK KAMIŃSKI,
DARIUSZ DĄBROWSKI
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej

OCENA PARAMETRÓW DYNAMICZNYCH WYBRANYCH
ELEMENTÓW W UKŁADZIE HYDRAULICZNYM STEROWANYM
CYFROWO
Streszczenie: Parametry dynamiczne charakteryzujące urządzenia hydrauliczne wykonane w technice
proporcjonalnej mają kluczowe znaczenie w procesie automatycznego sterowania osprzętami maszyn
roboczych. Wiedza o w/w parametrach jest niezbędna w modelowaniu układów hydraulicznych oraz
opracowaniu algorytmów automatycznego sterowania osprzętem roboczym. Referat przedstawia
metodykę oceny parametrów dynamicznych wybranych elementów w układzie hydraulicznym
sterowanym cyfrowo. W badanym układzie zastosowano typowy dla aplikacji mobilnych
proporcjonalny rozdzielacz hydrauliczny typu PVG32 oraz pompę wielotłokową o zmiennej
wydajności. Sterowanie układem odbywało się za pośrednictwem sterownika PLC typu MC088,
na którym uruchomiono specjalnie do tego celu napisane i skonfigurowane aplikacje. Układ kontrolnopomiarowy stanowiska oparto na sieci CAN, co daje możliwość szybkiego konfigurowania torów
pomiarowych oraz badanie proporcjonalnych urządzeń hydraulicznych sterowanych zarówno sygnałami
analogowymi jak i cyfrowymi. Badano m.in. charakterystykę rozdzielacza, podstawowe parametry
dynamiczne, takie jak odpowiedź na wymuszenie skokowe i sinusoidalne oraz histerezę. Wyniki tych
badań zostały porównane z wynikami uzyskanymi podczas sterowania położeniem tłoczyska cylindra
hydraulicznego w zamkniętym układzie regulacji. Celem badań było wyeksponowanie wpływu
badanych parametrów na uzyskiwaną jakość regulacji oraz zebranie danych niezbędnych przy
opracowywaniu modeli układów hydraulicznych.
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JAN SZLAGOWSKI, MAREK KAMIŃSKI,
DARIUSZ DĄBROWSKI
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej

DOBÓR NASTAW REGULATORÓW W UKŁADZIE
AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA OSPRZĘTEM
KOPARKI PODSIĘBIERNEJ
Streszczenie: Jednonaczyniowe koparki hydrauliczne z osprzętem podsiębiernym to maszyny
o złożonej kinematyce wykonujące zróżnicowane technologie prac budowlanych, w których obciążenia
członów osprzętu wynikają nie tylko z technologii pracy , ale przede wszystkim z rodzaju urabianego
ośrodka gruntowego. Wymienione czynniki sprawiają, że pełna automatyzacja procesu
technologicznego koparki wymaga rozwiązania analizy zagadnień z zakresu informatyki, mechaniki
i hydrauliki, mechatroniki oraz procesów oddziaływania narzędzia roboczego na ośrodek gruntowy.
W wyniku prowadzonych od wielu lat prac badawczych w IMRC PW, dotyczących automatyzacji pracy
mini koparki podsiębiernej uruchomiono odpowiednio wyposażony system komputera pokładowego
z układem kontrolno-pomiarowym oraz opracowano i uruchomiono aplikacje sterowania pracujące
wg algorytmów uwzględniających zmienne warunki eksploatacji. W artykule przedstawiono
zagadnienie doboru nastaw regulatorów zastosowanych w układzie automatycznego sterowania
osprzętem roboczym. Dokonano analizy porównawczej pracy osprzętu dla nastaw regulatorów
obliczonych przy pomocy dwóch metod inżynierskich.

STANISŁAW KONOPKA, MARIAN ŁOPATKA,
MIROSŁAW PRZYBYSZ
Wojskowa Akademia Techniczna

BADANIE KOMPENSACJI NIEZGODNOŚCI KINEMATYCZNEJ
HYDROSTATYCZNYCH UKŁADÓW NAPĘDOWYCH JAZDY
BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM LĄDOWYCH
Streszczenie: Układ napędowy jazdy Bezzałogowych Platform Lądowych (BPL) stanowi jeden
z kluczowych elementów odpowiedzialnych za zapewnienie robotowi wysokiej mobilności, szczególnie
w aspekcie jego zdolności do poruszania się w trudnych warunkach terenowych. Sprawność układu
zależy przede wszystkim od jego struktury, użytych komponentów oraz warunków pracy. W niniejszym
artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych zamkniętego hydrostatycznego układu
napędowego jazdy BPL, mających na celu określenie jego charakterystyk sprawności oraz strat
energetycznych. Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład stanowiska były pompy zmiennej
wydajności, silniki hydrostatyczne oraz dzielniki przepływu, odpowiadające układowi napędowemu
jazdy BPL.
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STANISŁAW KONOPKA, PIOTR KROGUL,
MARIAN ŁOPATKA
Instytut Budowy Maszyn, Wojskowa Akademia Techniczna

BADANIA DOKŁADNOŚCI STEROWANIA MANIPULATOREM
ROBOTA INŻYNIERYJNEGO O SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁEJ
STRUKTURZE KINEMATYCZNEJ
Streszczenie: Poprawa intuicyjności sterowania manipulatorami robotów inżynieryjnych spowodowała
rozwój dźwigniowych mechanizmów kopiująco-śledzących do ich kontroli. Takie podejście pozwoliło
ograniczyć obciążenie psycho-fizyczne operatora poprzez skupienie się jedynie na kontrolowaniu
narzędzia roboczego sterowanego manipulatora. Kontrola pozostałych elementów odbywa się
w sposób automatyczny poprzez kopiowanie ruchu mechanizmu dźwigniowego. Efektywne sterowanie
manipulatorem robota inżynieryjnego, a co za tym idzie jego hydrostatycznego układu napędowego
wynika głównie z dokładności prowadzenia narzędzia roboczego. Znaczny zasób literatury na ten temat
odnosi się do manipulatorów przemysłowych, które przeznaczone są do realizacji ściśle założonych
zadań w niezmiennym środowisku pracy. Dlatego też w artykule przedstawiono badania
eksperymentalne dokładności sterowania dla jednej z typowych struktur kinematycznych (szeregoworównoległa) manipulatora robota inżynieryjnego. W tym celu zbudowano mechanizm dźwigniowy
pozwalający na pomiar kątów obrotu poszczególnych członów względem siebie oraz system sterowania
przekazujący sygnał od kontrolera do elementów wykonawczych manipulatora. Badania zrealizowano
w oparciu o ruch narzędzia roboczego wzdłuż założonej trajektorii poziomej. Rozpatrzono także
sterowanie w układzie automatycznej regulacji dla różnych rodzajów regulatorów. Ocenie podlegały
trajektorie narzędzia roboczego manipulatora w stosunku do założonej trajektorii odniesienia.

Sesja 7.

„Automatyzacja pracy maszyn”

ZBIGNIEW ŻEBROWSKI
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej

AUTOMATYZACJA STEROWANIA SKRZYNIAMI BIEGÓW
KOŁOWYCH CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH
Streszczenie: Na wstępie w pracy omówiono wymagania stawiane kołowym ciągnikom rolniczym,
oraz ideę optymalizacji wydajności pracy agregatu ciągnikowego. Na schemacie blokowym pokazano
możliwości automatyzacji pracy ciągnika. Następnie przedstawiono czynniki, od których zależą
właściwości trakcyjne agregatu ciągnikowego, oraz kryteria jakie są brane pod uwagę przy
wykonywaniu ciągnikiem prac polowych. Pozwala to zbudować algorytmy sterowania zespołami
ciągnika z uwzględnieniem parametrów pracy we współczesnych układach sterujących skrzyniami
biegów przy zadanym trybie pracy. Rozważania te umożliwiają zbudowanie modelu funkcjonalnego
systemu: ciągnik-podłoże-narzędzie. W dalszej części pracy zaprezentowano rozwiązania skrzyń
biegów (stopniowe, hydromechaniczne, oraz hybrydowe), a także dokonano ich podziału.
Przedstawiono stosowane koncepcje sterowania automatyczną zmianą biegów, oraz omówiono
koncepcje budowy skrzyń hybrydowych. W końcowej części pracy omówiono automatyzację
sterowania skrzyń biegów i silnika wg kryteriów: największej sprawności uciągu, najmniejszego
jednostkowego zużycia paliwa i największej wydajności, a także przedstawiono stosowane
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tzw. "strategie pracy". Na zakończenie w podsumowaniu podano, jakie stosowane są rozwiązania
we współczesnych skrzyniach biegów.

TOMASZ MIROSŁAW
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej

WYBRANE PROBLEMY BUDOWY INTERFEJSU CZŁOWIEK
MASZYNA DLA SYSTEMÓW ZDALNIE STEROWANYCH
Streszczenie: W artykule przedstawiona zostanie problematyka budowy interfejsu człowiek maszyna
(HMI) dla operatorów maszyn zdalnie sterowanych pracujących w dynamicznie zmiennym środowisku.
Zmienne warunki na placu budowy, na którym pracuje jednocześnie kilka poruszających się maszyn
wymagają większej uwagi i zaangażowania operatorów niż ma to miejsce w przypadku samochodów
poruszających się po drodze. Wynika to między innymi z nieograniczania ruchu maszyn
do powierzchni dróg jak również ich oddziaływania na środowisko. Operator znajdujący się daleko
od maszyny i nieobserwujący bezpośrednio zachodzących tam procesów musi bazować
na informacjach przekazanych przez system sensorów i swojej wyobraźni odwzorowującej stan
środowiska maszyny. Poszukiwanie odpowiednich interfejsów człowiek maszyna pozwalających
na zbudowanie właściwej świadomości sytuacyjnej z predykcją zdarzeń poprzez odpowiednie
wykorzystanie istniejących i udrożnienie nowych kanałów komunikacji jest zadaniem
dla konstruktorów systemów zdalnie sterowanych. Bazując na doświadczeniach zdobytych podczas
analizy potrzeb i zachowań operatorów maszyn, konstruowaniu i badaniach własnych z interfejsami
HMI dla zdalnie sterowanych elementów podsystemów, wykorzystujących urządzenia
optoelektroniczne, przedstawione zostaną problemy i prognozy rozwoju HMI. W konstruowaniu
interfejsów, duży wpływ na kształt i efektywność wykorzystania systemów HMI maszyn roboczych
mają nawyki wykształcone u operatorów poprzez posługiwaniu się urządzeniami elektronicznymi
powszechnego użytku, jak również sposób ich kształtowania. Przedstawione zostaną ryzyka wynikające
z zakłóceń pracy HMI i metody ich ograniczania. Wskazane zostaną również metody opracowania
algorytmów współdziałania maszyn zdalnie sterowanych i autonomicznych wykorzystujących wymianę
informacji pomiędzy maszynami –tzw. Internt of things.

MICHAŁ STAWOWIAK
Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa i Geologii,
Politechnika Śląska

PROBLEMATYKA I ZASTOSOWANIE UKŁADÓW
CENTRALNEGO SMAROWANIA W MASZYNACH
BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
Streszczenie: Streszczenie: niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie problematyki układów
centralnego smarowania w jakie wyposażonych jest większość obecnie produkowanych maszyn
budowlanych oraz drogowych. W artykule przedstawiono rodzaje stosowanych obecnie układów
centralnego smarowania oraz metodologię ich projektowania.
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MARIUSZ KUCZAJ, MICHAŁ STAWOWIAK
Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa i Geologii,
Politechnika Śląska

ZASTOSOWANIE PRZEKŁADNI HYDRAULICZNEJ W ASPEKCIE
MODYFIKACJI UKŁADU NAPĘDOWEGO ZAMIATARKI WUKO
ZM-260
Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób modernizacji układu napędowego głównej pompy
hydraulicznej w zamiatarce podciśnieniowej WUKO ZM-260. Modernizacja wspomnianego układu
polegała na zastąpieniu klasycznego wału napędowego, zakończonego przegubami Cardana,
przekładnią hydrauliczną. Prace modernizacyjne przeprowadzono w Katedrze Mechanizacji
i Robotyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej.

WOJCIECH SOBCZYKIEWICZ
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej

REPERKUSJE DŹWIGNICOWE ENERGETYKI WIATROWEJ
Streszczenie: Tak wyglądają już niektóre miejsca na kuli ziemskiej, rys.1. To farmy wiatrowe lądowa
i morska, aktualnie jedne z największych na świecie Rys. 1. Po energię wiatru, jako pierwotne źródło
pozyskiwania energii elektrycznej, sięgamy coraz częściej. W okresie od roku 1995 jej udział
w wytwarzaniu energii elektrycznej wzrósł szesnasto krotnie. Niestety, cena tak pozyskiwanej energii
elektrycznej jest jeszcze znacznie wyższa od ceny energii elektrycznej pozyskiwanej z węgla, a jeszcze
bardziej od tej z „atomu”. Aktualnie, około 2 razy (w pierwszym przypadku). Na początku „drogi”
różnica była kilkunastokrotna. Biorąc za przykład USA, niekoniecznie właściwy, struktura źródeł
pozyskiwania energii elektrycznej przedstawia się następująco: węgle – 40% ropa+gaz – 30% atom –
20% odnawialne – 10% w tym woda – 6% słońce – 4% To nie jest niepodważalny wzorzec bowiem
np. we Francji z atomu pozyskiwane jest ~75% energii elektrycznej, w Niemczech ~40%, a w Polsce
80% otrzymujemy z węgla. W Niemczech, gdzie po wypadkach w Czarnobylu i Fukushimie, położono
nacisk na rozwój „energetyki wiatrowej”, moc zainstalowana w turbinach wiatrowych sięgnęła 39000
MW. To tyle co moc, którą dysponuje totalnie energetyka Polski. Moc rozwijana przez pojedyncze
turbiny wiatrowe jest nadal bardzo mała w porównaniu do turbin parowych. Sięga aktualnie 6 MW
w turbinach instalowanych na lądzie i 9 MW w instalowanych „w morzu” (on shore, off shore). Zmierza
odpowiednio do 12 MW i 16 MW. Rys. 2. Wzrost mocy powiązany jest silnie z wymiarami
„wiatraków” – wysokością ich wież, średnicą śmigieł, także lokalizacją topograficzną turbin. Rozwój
tych wielkości pokazano poglądowo na rys. 2. Tu należy dodać, że masa gondoli sięga już 400 ton.
I to wszystko: wieża, gondola, piasta, śmigło, przy powyższych – stale rosnących parametrach, trzeba
zainstalować w określonych warunkach terenowych, rys. 3. Proces ten staje się coraz trudniejszy. Rys.3.
Wymaga wprowadzania szeregu innowacji zarówno w strefie konstrukcyjnej dźwignic jak
i poczynań z zakresu norm i zaleceń technicznych, także dotyczących sfery ubezpieczeń.
Ich efektywne wprowadzanie narzuca konieczność stałej współpracy pomiędzy producentami turbin
wiatrowych, dźwignic, przyszłymi eksploratorami, realizatorami procesów transportu i montażu, także
nadzoru technicznego i prawnego. I o tym, w zakresie transportu pionowego, czynionego za pomocą
dźwignic, będzie niniejszy referat.
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Sesja 8.

„Mechanika urabiania gruntów”

MICHAŁ SIEGMUND, MAREK KALITA,
JÓZEF JONAK
Politechnika Lubelska

URABIANIE SKAŁ ZWIĘZŁYCH METODĄ WYRYWANIA KOTEW
Streszczenie: W referacie przedstawiono technologię urabiania skał metodą wyrywania kotew.
Jest to nietypowa metoda, której obszary zastosowania są dopiero testowane w warunkach
laboratoryjnych, w układzie pojedynczej kotwy oraz układów wielokotwowych gdzie występuje efekt
synergii oddziaływań powodujący zmniejszenie energii odspajania.

JAROSŁAW STANKIEWICZ
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

PROBLEMATYKA ABRAZYJNEGO ZUŻYCIA CZĘŚCI
ROBOCZYCH KRUSZAREK UDAROWYCH
Streszczenie: W referacie zostaną przedstawione konstrukcyjne typowych kruszarek udarowych oraz
stosowane rozwiązania zmniejszające zużycie ich części roboczych. Kruszarki udarowe, pomimo
że są kosztowne w eksploatacji są powszechnie stosowane, a w niektórych rozwiązaniach
technologicznych są niezastąpione. Produkt przeróbki charakteryzuje się wysoką kubicznością
a możliwe do uzyskania w procesie przeróbki stopnie rozdrobnienia kruszywa pozwalają na
ograniczenie ilości węzłów przeróbczych, co szczególnie jest ważne w mobilnych instalacjach.
Osiągniecie zamierzonego celu w zwiększeniu trwałości elementów roboczych to zarówno efekt
rozwiązań konstrukcyjnych, warunków technologicznych i parametrów roboczych pracy kruszarek.
Kruszarki udarowe charakteryzują się tym, iż procesy rozdrabniania przebiegają przy wysokich
prędkościach zderzeń oraz ruchu kruszywa po elementach roboczych. Powoduje to procesy ścierania
i przyspieszonego ich zużycia. Stosowane rozwiązania w celu ograniczenia tych zjawisk to użycie
materiałów o podwyższonych właściwościach mechanicznych, zastosowanie rozwiązań
umożliwiających szybka wymianę części zużywających się, ukształtowanie geometrii komór
rozdrabniania, ograniczenia dynamicznego zużycia poprzez zmniejszenie prędkości zderzeń
i wymiarów ziarna kruszywa przeznaczonego do przeróbki.
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WOJCIECH ZAWIEJSKI
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW
KOMPOZYTOWYCH W OSPRZĘCIE MASZYN ROBOCZYCH
Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania materiałów kompozytowych
w elemencie osprzętu maszyn roboczych. Wytypowano elementy składowe osprzętów powszechnie
spotykanych w maszynach, które mogą podlegać próbom wykonania z kompozytu. Spośród nich
wybrano sekcję wysięgnika teleskopowego. Dla takiego obiektu została stworzona koncepcja
wykonania podzespołu z kompozytu węglowo - epoksydowego. Zostały zaproponowane dwa
rozwiązania technologiczne. Wstępnie wytypowano półfabrykaty przewidziane do wykonania elementu.
Określono zagadnienia konstrukcyjne, które muszą zostać rozwiązane na etapie projektowania
konstrukcji prototypowej. Wyznaczono ponadto obszary badawcze, które należy podjąć w fazie
badawczo – rozwojowej tego typu produktu. Oszacowano koszty produkcji jednostkowej i spodziewane
korzyści z zastosowania wysuwanego segmentu teleskopowego wykonanego z laminatu węglowo –
epoksydowego.

CEZARY TERECH
Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu

MOŻLIWOŚCI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW
REJONU JEZIORA DRUŻNO Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNEGO
RODZAJU MASZYN ROBOCZYCH W ŚWIETLE
OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MATERIAŁU KONSTRUKCYJNEGO
Streszczenie: W artykule przedstawiono występujące problemy z wykorzystaniem przestrzeni wokół
jeziora Drużno do produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwa oraz turystyki opartego na : budżecie
gmin i środków UE, strategii rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykazano,
że innowacyjne metody nawadniania i odwadniania są w stanie zabezpieczyć omawiany teren zarówno
przed powodzią jak i suszą. Można uzasadnić na przykładzie rejonu jeziora Drużno, że bez maszyn
roboczych przystosowanych do pracy w warunkach depresyjnych nie ma możliwości efektywnego
rozwoju i modernizacji całego sektora obszaru depresji na Żuławach.
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