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Harmonogram XXIX Konferencji
PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH
Poniedziałek

25.01.2016
9:00
13:00
14:00
15:00

16:00
16:30

1.

2.

3.
4.

5.

16:30

1.
2.

3.
4.
5.

19:30

Rejestracja
- 14:00 Obiad
- 15:00 Otwarcie Konferencji
- 16:00 Sesja jubileuszowa prof. dr hab. inż. Eugeniusza Budnego
Prowadzący: prof. Jan Szlagowski
Wystąpienie dr hab. Stefana Góralczyka, prof. IMBiGS
Referat prof. dr hab. inż. Eugeniusza Budnego
- 16:30 Przerwa
- 18:30 Sesja 1. „Nowoczesne metody kształtowania konstrukcji nośnych maszyn I”
Prowadzący: prof. Eugeniusz Rusiński, Andrzej Buchacz
Referat wprowadzający: prof. dr hab. inż. Grzegorz Glinka
Zmienność parametrów zmęczeniowych przy jednoosiowym obciążeniu w funkcji liczby
cykli. (str.13)
Autorzy: Tadeusz Łagoda, Anna Kulesa, Grzegorz Robak
Problemy kształtowania ustrojów nośnych podwozia maszyn podstawowych górnictwa
odkrywkowego. (str.13)
Autorzy: Eugeniusz Rusiński, Tadeusz Smolnicki, Mariusz Stańco
Przegląd uszkodzeń ram naczep samochodów ciężarowych. (str.14)
Autorzy: Mariusz Stańco, Jarosław Matuszewski, Radosław Matuszewski
Charakterystyki dynamiczne modeli belkowych wybranych podzespołów wagonów
towarowych. (str.14)
Autor: Andrzej Buchacz
Metoda wyznaczania obciążeń układu napędowego mechanizmu urabiania koparki
wieloczerpakowej łańcuchowej. (str.14)
Autorzy: Marcin Kowalczyk, Jerzy Czmochowski, Przemysław Moczko, Eugeniusz Rusiński
- 18:30 Sesja 2. „Cyfrowe sterowanie pracą układów hydraulicznych”
Prowadzący: prof., prof. Franciszek Przystupa, Edward Lisowski
Referat wprowadzający: prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski
„Metodyka projektowania układów hydraulicznych z cyfrowym sygnałem
sterowania i regulacji”
Ocena właściwości dynamicznych mikrozaworu maksymalnego. (str.15)
Autorzy: Andrzej Figiel, Zygmunt Kudźma, Michał Stosiak
Sterowanie bezzałogowym pojazdem ratowniczym z napędem hydrostatycznym. (str.15)
Autorzy: Andrzej Typiak , Marian Łopatka, Tomasz Muszyński, Monika Słoniewska,
Piotr Patrosz
Badania niszczące hydraulicznych pomp zębatych o zazębieniu zewnętrznym. (str.15)
Autorzy: Paweł Bury, Rafał Cieślicki, Wacław Kollek, Piotr Osiński
Badania numeryczne układów regulacji ruchów roboczych modelu żurawia samochodowego.
Autorzy: Jacek Kłosiński, Jarosław Janusz (str.16)
Nadzorowanie
procesu
frezowania
szybkościowego
przedmiotów
podatnych
z wykorzystaniem zmodyfikowanej mapy prędkości obrotowych wrzeciona. (str.16)
Autor: Krzysztof Kaliński
-

Kolacja okolicznościowa
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26.01.2016

- 9:00 Śniadanie
- 11:00 Sesja 3. „Bezpieczeństwo eksploatacji rusztowań i konstrukcji tymczasowych”
Prowadzący: prof., prof. Zbigniew Starczewski, Tadeusz Łagoda
Referat wprowadzający: prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa
„Rusztowania budowlane jako zagadnienie inżynierskie i naukowe”

7:30
9:00

1.
2.
3.

4.

5.

6.

11:00
11:30

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
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Nośność elementów ściskanych rusztowań roboczych. (str.17)
Autor: Piotr Kmiecik
Development and new Technology in Scaffolding Production. (str.17)
Autor: dr H. Kreller
Analiza sztywności połączenia rygla ze stojakiem w aluminiowym rusztowaniu modułowym
ALUROTAX. (str.17)
Autorzy: Ewa Błazik-Borowa, Michał Pieńko, Aleksander Robak, Adriana Borowa
Użytkowanie rusztowań mostowych przy wyłączonym ruchu kołowym na przykładzie
konstrukcji rusztowania typu BRIO zainstalowanej na moście im. Gen. Grota-Roweckiego
w Warszawie. (str.18)
Autorzy: Andrzej Misztela, Maciej Jastrzębski, Wojciech Szurmak, Bogumił Pijawski
Dobór zestawu funkcji aproksymulających wyniki badań laboratoryjnych elementów
rusztowań budowlanych. (str.18)
Autorzy: Ewa Błazik-Borowa, Adriana Borowa, Aleksander Robak, Michał Pieńko
Modelowanie konstrukcji dla potrzeb analiz statystycznych w świetle wyników badań
eksperymentalnych modułu konstrukcyjnego rusztowania. (str.18)
Autorzy: Andrzej Misztela, Zbigniew Starczewski
- 11:30 Przerwa
- 13:30 Sesja 4. „Modelowanie i sterowanie napędów wieloźródłowych”
Prowadzący: prof., prof. Zbigniew Starczewski, Jerzy Tomczyk
Referat wprowadzający: prof. Pietro Perlo
„Electromobility the place for colaborative manufactiore”
Wielozadaniowy pojazd inżynieryjny o napędzie hybrydowym. (str.19)
Autorzy: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Tomasz Czapla
Hybrydowy system oceny stanu silnika turbinowego. (str.19)
Autorzy: Jakub Gajewski, Anna Machrowska, Kamil Jonak
Algorytm wielowymiarowej empirycznej dekompozycji sygnału w identyfikacji parametrów
pracy silnika turbinowego. (str.20)
Autorzy: Józef Jonak, Anna Machrowska, Janusz Kisiel, Amadeusz Setkowski,
Wojciech Obrocki
Perspektywy rozwoju polskich pojazdów elektrycznych w świetle możliwości technicznych
i technologicznych oraz uregulowań krajowych i unijnych. (str.20)
Autor: Andrzej Barszcz
Clutch-brake System Control Method in Hybrid Power Train with Planetary Transmission.
(str.21)
Autorzy: Antoni Szumanowski, Yuhua Chang, Zhiyin Liu
Melex na każdą pogodę –innowacyjne rozwiązanie pojazdu osobowego. (str.21)
Autorzy: Andrzej Barszcz, Robert Dorociak, Ryszard Nadowski
Trendy elektryfikacji napędów w maszynach roboczych i rolniczych. (str.22)
Autor: Tomasz Mirosław
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13:30
14:30

1.

2.

3.
4.

5.
6.

16:30
17:00

1.
2.
3.

4.

5.

6.
19:30

- 14:30 Obiad
- 16:30 Sesja 5. „Nowoczesne metody kształtowania konstrukcji nośnych maszyn II”
Prowadzący: prof., prof. Eugeniusz Budny, Monika Hardygóra
Analiza dynamiki żurawia chwytakowego z uwzględnieniem modelu tarcia LuGre
w przegubach. (str.22)
Autorzy: Andrzej Urbaś, Andrzej Harlecki
Wybrane aspekty obliczeń numerycznych ustroju nośnego specjalistycznego pojazdu do
przewozu materiałów niebezpiecznych wg wymagań Europejskiej Umowy ADR. (str.23)
Autorzy: Artur Górski, Michał Paduchowicz, Eugeniusz Rusiński
Zastosowanie różnych typów kruszarek w recyklingu tworzyw sztucznych. (str.23)
Autorzy: Sebastian Bąk, Paweł Ciężkowski, Jarosław Kuśmierczyk, Jan Maciejewski
Stan naprężenia i ugięcia w kołowych płytach perforowanych obciążonych centralnie siłą
skupioną. (str.23)
Autor: Waldemar Ledwoń
Wpływ parametrów technologicznych na efektywność procesu kruszenia skał. (str.24)
Autorzy: Paweł Ciężkowski, Jan Maciejewski , Sebastian Bąk, Jarosław Kuśmierczyk
Wpływ odkształceń sprężysto-plastycznych na trwałość obliczeniową wyznaczoną metodą
spektralną, badania eksperymentalne i obliczeniowe. (str.24)
Autorzy: Michał Bőhm, Adam Niesłony
- 17:00 Przerwa
- 18:30 Sesja 6. „Nowoczesne metody kształtowania konstrukcji nośnych maszyn III”
Prowadzący: prof., prof. Grzegorz Glinka, Józef Jonak
Badania doświadczalne i symulacja oddziaływania lemiesza na grunt. (str.25)
Autorzy: Jarosław Kuśmierczyk , Sebastian Bąk, Jan Maciejewski , Paweł Ciężkowski
Komputerowe manekiny 3D. (str.25)
Autorzy: Mirosław Chłosta, Krzysztof Chojnacki, Leszek Łapczyński
Znaczenie jakości w tworzeniu trwałości zmęczeniowej spawanych konstrukcji nośnych
maszyn roboczych. (str.26)
Autor: Wojciech Sobczykiewicz
Wpływ parametrów technologicznych procesu kulowania śrutem twardym rozproszonym na
wysokość naprężeń własnych w stali konstrukcyjnej. (str.26)
Autorzy: Sebastian Kamiński, Mateusz Kowalski
Porównanie współczesnych cyfrowych metod obliczeniowych z tradycyjnymi metodami
ręcznymi, określenie ich dokładności i przydatności na przykładzie obliczeń wytrzymałości
podpory żurawia samojezdnego teleskopowego. (str.26)
Autorzy: Marek Trombski, Jakub Roch Karpowicz
Stanowiska dydaktyczne automatyki przemysłowej. (str.27)
Autorzy: Janusz Kobiałka, Małgorzata Krakówka, Przemysław Łukasik
-

Kolacja towarzyska

Warsztaty Firmy DPS Software Polska – „Projektowanie 3D w SolidWorks”.
(dla zainteresowanych równolegle do sesji tematycznych)
9:00
10:10
11:20
12:30
14:30
15:40

-

10:00
11:10
12:20
13:30
15:30
16:40

„Projektowanie 3D w SolidWorks”
„Analizy wytrzymałościowe MES w SolidWorks Simulation”
„Projektowanie 3D w SolidWorks”
„Analizy wytrzymałościowe MES w SolidWorks Simulation”
„Projektowanie 3D w SolidWorks”
„Analizy wytrzymałościowe MES w SolidWorks Simulation”
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Środa

27.01.2016
7:30
9:00

- 9:00
- 11:00

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Analiza energetyczna dźwignic sterowanych automatycznie. (str.27)
Autor: Jerzy Tomczyk
Wpływ konfiguracji układu akwizycji obrazu na sterowanie bezzałogową maszyną roboczą.
Autor: Rafał Typiak (str.28)
Egzoszkielet kończyn dolnych przeznaczony dla żołnierza: problemy technologiczne i
konstrukcyjne. (str.28)
Autor: Adam Zawadzki
Pojazd o adaptacyjnej strukturze i własnościach układu podwoziowego jako demonstrator
możliwości aplikacji systemów mechatronicznych do poprawy wskaźników eksploatacyjnych
mobilnych maszyn roboczych. (str.29)
Autorzy: Piotr Dudziński, Gustaw Sierzputowski
System komputera pokładowego minikoparki podsiębiernej oparty na sieci CAN. (str.29)
Autorzy: Jan Szlagowski, Dariusz Dąbrowski
Sterowanie autonomicznym pojazdem do transportu biomasy. (str.30)
Autorzy: Andrzej Typiak, Waldemar Płocharz, Rafał Typiak
- 11:00 Sesja 8. „Nowoczesne systemy zarządzania placem budowy”
Prowadzący: prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski, prof. Janusz Szpytko,
Referat wprowadzający: prof. nzw. dr hab.inż. Wojciech Sobczykiewicz
„Udział dźwignic w bezpieczeństwie technicznym na placu budowy” (str.30)

9:00

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
11:00
11:30
12:30
14:00
15.00
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Sesja 7. „Systemy mechatroniczne zwiększające dokładność
i bezpieczeństwo pracy”
Prowadzący: prof., prof. Arkadiusz Mężyk, Piotr Dudziński
Referat wprowadzający: prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski

Dostosowanie do minimalnych wymagań BHP użytkowanych mobilnych maszyn do robót
ziemnych – badania i wnioski. (str.30)
Autor: Andrzej Dąbrowski
Modelowanie ryzyka technicznego z wykorzystaniem języka SymML – przegląd. (str.31)
Autorzy: Robert Gumiński, Stanisław Radkowski
Skutki uszkodzeń w systemach technicznych. (str.31)
Autor: Józef Żurek
Diagnozowanie odbiorcze stanu maszyn roboczych. (str.31)
Autorzy: Franciszek W. Przystupa, Marek Sokolski, Piotr Sokolski
Analiza wyników symulacji zderzeń pojazdów z wykorzystaniem zasady pędu. (str.32)
Autorzy: Krzysztof J. Kaliński, Barbara Kowalska
Projektowanie z recyklingiem a ekoinnowacyjny model biznesowy. (str.33)
Autor: Rafał Klaus
System aktywnego bezpieczeństwa chroniący przed kolizjami na placu budowy. (str.33)
Autor: Marcin Mirosław
-

11:30
12:30
13:30
15:00

Przerwa
Posiedzenie Komitetu Naukowego
Zakończenie Konferencji
Obiad
Wyjazdy

Streszczenia referatów

Streszczenia referatów
Sesja 1.

„Nowoczesne metody kształtowania konstrukcji nośnych
maszyn I”

TADEUSZ ŁAGODA1, ANNA KULESA1, GRZEGORZ ROBAK1
1
Politechnika Opolska

ZMIENNOŚĆ PARAMETRÓW ZMĘCZENIOWYCH
PRZY JEDNOOSIOWYM OBCIĄZENIU
W FUNKCJI LICZBY CYKLI
Streszczenie: W pracy przedstawiono zmienność parametrów zmęczeniowych w funkcji liczby cykli,
czyli w miarę kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych . Zilustrowano to na przykładzie analizy
materiałów umacniających się i osłabiających się w czasie. Analizy tej dokonano na przykładzie opisu
charakterystyki Mansona-Coffina-Basquina w funkcji stopnia uszkodzenia. Ponadto wykazano, że
zmęczeniowy współczynnik działania karbu nie jest stałą wielkością i zależy od liczby cykli do
zniszczenia. Uwzględnienie zmienności parametrów zmęczeniowych ma bardzo istotne znaczenie przy
szacowaniu trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych pracujących w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych.

TADEUSZ SMOLNICKI1, MARIUSZ STAŃCO1
1
Politechnika Wrocławska, Katedra Konstrukcji i Badań Maszyn

PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA USTROJÓW NOŚNYCH
PODWOZIA MASZYN PODSTAWOWYCH GÓRNICTWA
ODKRYWKOWEGO
Streszczenie: W artykule opisano wybrane problemy konstrukcyjne jakie pojawiają się przy
kształtowaniu postaci geometrycznych podwozi maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego. Ze
względu na złożony stan obciążenia wywołany siłami masowymi jak i siłami wywołanymi eksploatacją
koparki lub zwałowarki, jego ustrój nośny musi spełniać wymagania stawiane im przez normy, a więc
musi być dostatecznie wytrzymały jak i sztywny. Przeprowadzono analizę sztywności ram portalowych
podwozia w zależności od sposobu wyprowadzenia wsporników podpór.
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MARIUSZ STAŃCO1, JAROSŁAW MATUSZEWSKI2,
RADOSŁAW MATUSZEWSKI2
1
Politechnika Wrocławska, Katedra Konstrukcji i Badań Maszyn
2
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

PRZEGLĄD USZKODZEŃ RAM NACZEP SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH
Streszczenie: W artykule omówiono typy ram stosowanych do budowy naczep samochodów
ciężarowych. Przedstawiono ich podział, a następnie opisano rodzaje materiałów stosowanych do ich
budowy. Opisano główne przyczyny ich uszkodzenia w trakcie eksploatacji. Na podstawie obliczeń
wytrzymałościowych przykładowej ramy zidentyfikowano miejsca newralgiczne występujące
w większości ram.

ANDRZEJ BUCHACZ1
1
Politechnika Śląska

CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE MODELI BELKOWYCH
WYBRANYCH PODZESPOŁÓW WAGONÓW TOWAROWYCH
Streszczenie: Celem pracy jest przygotowanie zasobu niezbędnych środków do syntezy określonej
klasy układów mechanicznych drgających giętnie. Pierwszym etapem jest zbadanie charakterystyk
dynamicznych pojedynczej belki. Wyznaczono zatem podatności wybranego podukładu układu
mechanicznego o stałym przekroju metodą dokładną oraz metodą przybliżoną.

MARCIN KOWALCZYK1, JERZY CZMOCHOWSKI1,
PRZEMYSŁAW MOCZKO1, EUGENIUSZ RUSIŃSKI1
1
Politechnika Wrocławska

METODA WYZNACZANIA OBCIĄŻEŃ UKŁADU NAPĘDOWEGO
MECHANIZMU URABIANIA KOPARKI WIELOCZERPAKOWEJ
ŁAŃCUCHOWEJ
Streszczenie: Przedstawiono metodę pomiaru obciążeń mechanizmu
wieloczerpakowych łańcuchowych. Pomiar obciążeń wykonano na podstawie
belki momentowej podczas wymuszenia naciągu łańcucha. Zastosowano
i eksperymentalne wyznaczania odkształceń belki momentowej. Metodę
długoterminowych pomiarów obciążeń w celu oceny wyczerpania trwałości.
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Sesja 2.

„Cyfrowe sterowanie pracą układów hydraulicznych”

ANDRZEJ FIGIEL1, ZYGMUNT KUDŹMA1, MICHAŁ STOSIAK2
1
Wydział Techniczno-Inżynieryjny Politechnika Wrocławska
2
Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska

OCENA WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH MIKROZAWORU
MAKSYMALNEGO
Streszczenie: Referat poświęcony jest zagadnieniom badania właściwości dynamicznych mikrozaworu
maksymalnego gdzie podstawowym węzłem konstrukcyjnym jest układ grzybek stożkowy
ostrokrawędziowe gniazdo. Podano formułę, potwierdzoną doświadczalnie, pozwalającą na podstawie
charakterystyki statycznej, wymiarów geometrycznych i parametrów pracy określić częstotliwość
własną mikrozaworu.

ANDRZEJ TYPIAK1
1
Wojskowa Akademia Techniczna

STEROWANIE BEZZAŁOGOWYM POJAZDEM RATOWNICZYM Z
NAPĘDEM HYDROSTATYCZNYM
Streszczenie: W referacie przedstawiono opracowany i zbudowany pojazd do wykonywania zadań
specjalnych w strefach zagrożenia. Opracowywane stanowisko kierowania umożliwia zarówno zdalne
jak i przewodowe sterowanie pojazdem. Pokładowy układ sterowania z zaimplementowanymi
procedurami sterującymi umożliwia sterowanie hydrostatycznym układem napędowym i jazdą pojazdu
w oparciu o magistralę CAN.

PAWEŁ BURY1, RAFAŁ CIEŚLICKI1, WACŁAW KOLLEK1, PIOTR OSIŃSKI1
1
Politechnika Wrocławska

BADANIA NISZCZĄCE HYDRAULICZNYCH POMP ZĘBATYCH O
ZAZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM
Streszczenie: Przedstawiony artykuł dotyczy badań rozpoznawczych do opracowania
wysokociśnieniowej pompy zębatej o zazębieniu zewnętrznym z kompensacją luzów obwodowych.
Opracowanie takiej konstrukcji wymaga wprowadzenia modyfikacji zwiększających szczelność
wewnętrzną pompy. Badania przeprowadzono w celu określenia ciśnienia cieczy roboczej, które
doprowadzi do zniszczenia konstrukcji pompy. W artykule przedstawiono metodę, stanowisko oraz
wyniki badań niszczących konwencjonalnej jednostki. Na podstawie przeprowadzonych badań
oszacowano przydatność istniejących konstrukcji w dalszych pracach. Przeprowadzone badania
jednostki konwencjonalnej będą stanowić punkt wyjścia do opracowania konstrukcji
wysokociśnieniowej.
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JACEK KŁOSIŃSKI1, JAROSŁAW JANUSZ1
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

BADANIA NUMERYCZNE UKŁADÓW REGULACJI RUCHU
OBROTOWEGO MODELU ŻURAWIA SAMOCHODOWEGO
Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych modeli układów regulacji ruchu
obrotowego żurawia z regulatorem FLC. Zmieniano wzmocnienie na wyjściach regulatora odczytując
wartości amplitudy wahań pozostających po zakończeniu ruchu nadwozia i czasy ustalania się sygnału
kąta obrotu nadwozia. Badania służyły określeniu nastaw regulatora zapewniających zadowalające
wartości obu obliczonych parametrów.

KRZYSZTOF KALIŃSKI1
1
Politechnika Gdańska

NADZOROWANIE PROCESU FREZOWANIA SZYBKOŚCIOWEGO
PRZEDMIOTÓW POPODATNYCH
Z WYKORZYSTANIEM ZMODYFIKOWANEJ MAPY PRĘDKOŚCI
OBROTOWYCH WRZECIONA
Streszczenie: Frezowanie szybkościowe przedmiotów podatnych jest powszechnie stosowane do
wytwarzania elementów maszyn i konstrukcji o powierzchniach przestrzennie złożonych. Uzasadnienie
technologiczne wynika z konieczności dokładnego wykonania wyrobów o złożonych konfiguracjach
geometrycznych. Stopień skomplikowania przedmiotów oraz ich technologii, jak również duże koszty
operacji wykańczających stawiają wymagania, aby frezowanie było obróbką na „gotowo”. Dzięki
tendencjom zwiększania prędkości skrawania oraz prędkości posuwu można uzyskać dużą wydajność
obróbki przy znacznie mniejszych naddatkach. Nie jest to bez znaczenia z punktu widzenia redukcji sił
skrawania. Zjawiskiem dynamicznym o istotnym znaczeniu w procesie obróbki skrawaniem, są drgania
względne narzędzie-przedmiot obrabiany. Przy zaistnieniu pewnych okoliczności rozwój tych drgań
może doprowadzić do utraty stabilności, a następnie – do wystąpienia drgań samowzbudnych typu
chatter. Niebezpieczeństwo ich wystąpienia może w dużym stopniu ograniczać wydajność obróbki,
pogarszać stan powierzchni obrobionej, jak również powodować zniszczenie narzędzi i przedmiotów
obrabianych. W celu redukcji drgań chatter podczas obróbki przedmiotów podatnych, dotychczasowa
praktyka polegała na doborze optymalnej prędkości obrotowej wrzeciona na bazie znanego z literatury
warunku Liao-Younga (L-Y) oraz wyznaczonej doświadczalnie częstotliwości drgań własnych
przedmiotu. Ponieważ częstotliwość ta mogła być różna dla różnych punktów na powierzchni
przedmiotu obrabianego, należało utworzyć mapę optymalnych prędkości obrotowych
przyporządkowując ich wartości poszczególnym punktom powierzchni. Dotychczasową metodę
tworzenia mapy optymalnych prędkości obrotowych należy jednak zmodyfikować, uwzględniając
pomijane wcześniej własności dynamiczne obrabiarki i procesu skrawania, jak również – zmienną
konfigurację układu, która jest spowodowana zmianą w czasie położenia narzędzia i przedmiotu.
Modyfikacja mapy przebiega w sposób powtarzalny, aż do momentu uzyskania optymalnego stanu
symulowanych drgań, którego oceny dokonuje się na podstawie: – wartości RMS (ang. Root Mean
Square – wartość skuteczna) drgań w dziedzinie czasu, – wartości dominujących „szczytów” w widmie
amplitudowym, – spełnienia warunku L-Y.
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Sesja 3.

„Bezpieczeństwo eksploatacji rusztowań i konstrukcji
tymczasowych”

PIOTR KMIECIK1
1
Multiserwis Sp. z o.o., członek Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań

NOŚNOŚĆ ELEMENTÓW ŚCISKANYCH
RUSZTOWAŃ ROBOCZYCH
Streszczenie: W referacie opisano podstawową metodologię projektowania rusztowań roboczych.
Dokonano analizę porównawczą dwóch podejść do projektowania: (PN-M, PN-B) i (PN-EN), ze
szczególnym uwzględnieniem sprawdzania nośności elementów podlegających ściskaniu. Podano
przykład obliczeniowy dotyczący osiowego ściskania stojaka rusztowania. Opisano podejście do tego
tematu prezentowane przez producentów rusztowań oraz zaproponowano uproszczone szacowanie
nośności.

H. KRELLER1
1
Wilhelm Layher GmbH & Co.KG, Germany

ROZWÓJ I NOWA TECHNOLOGIA
PRODUKCJI RUSZTOWAŃ
Streszczenie: W pracy przedstawiono kierunki rozwoju techniki rusztowaniowej oraz technologii
produkcji rusztowań, zwracając uwagę na zagadnienia jakości wykonania elementów i jej wpływ na
bezpieczeństwo konstrukcji rusztowań oraz ergonomię i bezpieczeństwo montażu. W pracy wykazano,
że ze względu na różnice w jakości wykonania elementów oraz technologii produkcji, nie istnieje
kompatybilność systemów rusztowań pochodzących od różnych producentów, nawet wtedy, gdy
pomiędzy systemami istnieje zgodność w zakresie wymiarów nominalnych.

EWA BŁAZIK-BOROWA1, MICHAŁ PIEŃKO1, ALEKSANDER ROBAK1,
ADRIANA BOROWA2
1
Politechnika Lubelska
2
Uniwersytet Jagielloński

ANALIZA SZTYWNOŚCI POŁĄCZENIA RYGLA
ZE STOJAKIEM W ALUMINIOWYM RUSZTOWANIU
MODUŁOWYM ALUROTAX
Streszczenie: Praca dotyczy sposobu modelowania połączenia rygiel-stojak. Przeanalizowano dwa
aspekty: określenie zakresu pracy rygla, który można modelować liniową zależnością -, oraz
przeanalizowano dwa sposoby modelowania połączenia: jako połączenie podatne oraz jako połączenie
sztywne z fragmentem przejściowym. W odniesieniu do obu rodzajów modeli, dobrano parametry na
podstawie pomiarów ugięcia oraz analiz numerycznych.
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MACIEJ JASTRZĘBSKI1, ANDRZEJ MISZTELA1, WOJCIECH SZURMAK1,
BOGUMIŁ PIJAWSKI1
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

UŻYTKOWANIE RUSZTOWAŃ MOSTOWYCH PRZY
WŁĄCZONYM RUCHU KOŁOWYM NA PRZYKŁADZIE
KONSTRUKCJI RUSZTOWANIA TYPU BRIO ZAINSTALOWANEJ
NA MOŚCIE IM GEN. GROTA-ROWECKIEGO W WARSZAWIE
Abstract: The article presents issues related to the safety of use of temporary structures exposed to
dynamic loads in the form of vibrations on the example of the modular scaffolding structure type BRIO
suspended on the bridge them. Gen. Grota - Roweckiego in Warsaw.

EWA BŁAZIK-BOROWA1, ADRIANA BOROWA2, ALEKSANDER ROBAK1,
MICHAŁ PIEŃKO1
1
Politechnika Lubelska
2
Uniwersytet Jagielloński

DOBÓR ZESTAWU FUNKCJI APROKSYMUJĄCYCH WYNIKI
BADAŃ LABORATORYJNYCH ELEMENTÓW RUSZTOWAŃ
BUDOWLANYCH
Streszczenie: W pracy przedstawiono badania zestawów funkcji, aproksymujących wyniki pomiarów
zależności obciążenie-przemieszczenie dla stojaków i stężeń rusztowań budowlanych. W wyniku analiz
stwierdzono, że w miarę możliwości na wykresach należy wydzielić fragmenty, które mogą być
aproksymowane funkcjami liniowymi. Ponadto zaprezentowano metodę określania punktu przejścia
pomiędzy tymi fragmentami.

ANDRZEJ MISZTELA1, ZBIGNIEW STARCZEWSKI1
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

MODELOWANIE KONSTRUKCJI DLA POTRZEB ANALIZ
STATYCZNYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ
EKSPERYMENTALNYCH MODUŁU KONSTRUKCYJNEGO
RUSZTOWANIA
Streszczenie: Przedmiotem niniejszego artykułu są zagadnienia modelowania konstrukcji rusztowań dla
potrzeb analiz statycznych na podstawie wyników badań doświadczalnych konstrukcji rusztowań.
Celem badawczym i zarazem naukowym projektu było opracowanie modeli obliczeniowych konstrukcji
rusztowań przyściennych w szczególności modeli przeznaczonych do analizy sprężystej i sprężystoplastycznej analizy II rzędu. Modele te zostały opracowane z wykorzystaniem wyników badań
eksperymentalnych zmontowanej konstrukcji rusztowania wykonane w SP Technical Research Institute
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of Sweden, w takim zakresie, aby możliwie jak najwierniej odzwierciedlić zachowanie się rzeczywistej
konstrukcji rusztowania. Praca zawiera wyniki badań eksperymentalnych konstrukcji rusztowań oraz
wyniki obliczeń 24 modeli obliczeniowych konstrukcji. Zachowanie się rzeczywistej konstrukcji
rusztowania pod obciążeniem zostało dość wiernie odwzorowane w kilku modelach obliczeniowych
w tym również modelach sprężysto-plastycznych.

Sesja 4.

„Modelowanie i sterowanie napędów wieloźródłowych”

ARKADIUSZ MĘŻYK1, WOJCIECH KLEIN1, TOMASZ CZAPLA1
1
Politechnika Śląska

WIELOZADANIOWY POJAZD INŻYNIERYJNY
O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM
Streszczenie: W artykule przedstawiony będzie wielozadaniowy pojazd gąsienicowy o napędzie
hybrydowym, przeznaczony do pracy w trybie załogowym oraz bezzałogowym. Przedstawiona zostanie
koncepcja pojazdu, demonstrator technologii oraz wyniki badań symulacyjnych i doświadczalnych
demonstratora. Projekt realizowany jest w ramach programu badań stosowanych przez konsorcjum
Politechnika Śląska, OBRUM, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów.

JAKUB GAJEWSKI1, ANNA MACHROWSKA1, KAMIL JONAK1
1
Politechnika Lubelska

HYBRYDOWY SYSTEM OCENY STANU
SILNIKA TURBINOWEGO
Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem hybrydowego systemu
obejmującego algorytm EMD (empirical mode decomposition) oraz sztuczne sieci neuronowe do oceny
stanu turbiny napędowej silnika lotniczego. Adaptacyjna procedura EMD stanowi narzędzie
wykorzystywane w analizach nieliniowych i niestacjonarnych sygnałów. Głównym założeniem
algorytmu jest dekompozycja sygnału do skończonej liczby funkcji wewnętrznych (IMF). Badaniu
poddano silnik z tzw. swobodną turbiną napędową. Analizy oparto na pomiarze drgań w wybranych
punktach silnika. Zarejestrowane przebiegi czasowe drgań poddano procedurze przesiewania
algorytmem empirycznej analizy modalnej. Dla każdego sygnału uzyskanego na danym poziomie
"przesiewania" (filtracji) wyznaczono wartości średniokwadratowe (RMS). Wartości te zostały
wprowadzone na wejścia sieci neuronowej typu RBF (o radialnych funkcjach bazowych). Ten rodzaj
sieci charakteryzuje się stosunkowo szybkim czasem uczenia, co wydaje się istotne w perspektywie
rozważanego zagadnienia. Sieć dokonywała selekcji sygnałów do dwóch grup selekcyjnych, tj.
charakterystycznych dla silników o różnym przebiegu eksploatacji. W perspektywie system powinien
pozwolić dokonywać, w oparciu o większą ilość dyskryminant sygnałów, oceny różnych stanów silnika
(sprawny, częściowo sprawny, uszkodzony), itp. System powinien również dawać możliwość
identyfikacji rodzaju potencjalnego uszkodzenia. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego - INNOLOT/I/7/NCBR/2013 ( 2013-2017 ) - TED
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JÓZEF JONAK1, ANNA MACHROWSKA1, JANUSZ KISIEL1,
AMADEUSZ SETKOWICZ1, WOJCIECH OBROCKI1
1
Politechnika Lubelska

ALGORYTM WIELOWYMIAROWEJ EMPIRYCZNEJ
DEKOMPOZYCJI SYGNAŁU W IDENTYFIKACJI
PARAMETYRÓW PRACY SILNIKA TURBINOWEGO
Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki analizy przydatności algorytmu MEMD (Multivariate
Empirical Mode Decomposition) w identyfikacji parametrów pracy silnika turbinowego pracującego
w dwusilnikowym zespole napędowym. Silniki turbinowe, zależnie od mocy oraz wersji konstrukcyjnej
mogą być stosowane do napędu samolotów, śmigłowców ale także np. czołgów (czy innych pojazdów
lądowych) oraz okrętów. Przedmiotem badań był silnik turbinowy typu PZL-10W, zainstalowany
w dwusilnikowym stanowisku technologicznym do testowania przekładni WR-3, odzwierciedlającym
układ napędowy śmigłowca W-3. Zadaniem testów było określenie przydatności algorytmu MEMD
w identyfikacji parametrów pracy silnika, w kontekście budowy systemu monitorowania stanu obiektu.
W innych badaniach, przetestowano przydatność algorytmu EMD (Empirical Mode Decomposition),
który jak się okazało ma szereg ograniczeń, w tym zwłaszcza jest dedykowany do danych pomiarowych
jednowymiarowych, ma ograniczoną rozdzielczość wynikającą z faktu, że jest to filtr tzw. „diadyczny”
oraz występuje np. zjawisko „przeciekania energii” pomiędzy poszczególnymi IMF-ami (poziomami
tzw. „przesiewania”). Z kolei algorytm MEMD jest filtrem „pseudo – diadycznym”, służącym do
analizy danych wielowymiarowych, przeciekanie pomiędzy poszczególnymi kanałami jest minimalna,
rozdzielczość jest znacznie większa a przeciekanie sygnału pomiędzy poszczególnymi poziomami
„przesiewania” (filtracji) znacznie ograniczona, dlatego też algorytm ten poddano testom przydatności
w realizowanych badaniach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Nr umowy
INNOLOT/I/7/NCBR/2013 -TED.

ANDRZEJ BARSZCZ1
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKICH POJAZDÓW
ELEKTRYCZNYCH W ŚWIETLE MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH
I TECHNOLOGICZNYCH ORAZ UREGULOWAŃ KRAJOWYCH I
UNIJNYCH
Streszczenie: Pojazdy elektryczne są jedną z alternatyw dla ekologicznego transportu w ośrodkach
miejskich. Spełniają również ważną funkcję w zakładach przemysłowych, centrach logistycznych,
obszarach o ograniczonym ruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz jako pojazdy pomocnicze
na lotniskach. W Unii Europejskiej stanowią obecnie jeden z priorytetów rozwojowych, gdzie oprócz
roli transportowej przypisuje się im inne zadania – związane m.in. z możliwością buforowania energii
elektrycznej i wyrównywaniem obciążeń sieci w różnych porach doby. Istotne jest również
uwzględnienie roli pojazdu elektrycznego w systemach produkcji energii elektrycznej opartych na
źródłach odnawialnych – szczególnie z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych oraz siłowni
wiatrowych. W opracowanych w Polsce Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach uwzględniono
możliwości rozwojowe pojazdów elektrycznych, które mają szanse zostać ważną gałęzią transportu
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ekologicznego. W artykule zostaną poruszone kwestie techniczne i organizacyjne, jak również regulacje
umożliwiające zrównoważony rozwój tego sektora.

ANTONI SZUMANOWSKI1, YUHUA CHANG1, ZHIYIN LIU1
1
Politechnika Warszawska

CLUTCH-BRAKE SYSTEM CONTROL METHOD IN HYBRID
POWER TRAIN WITH PLANETARY TRANSMISSION
Abstract: Hybrid power train with planetary transmission equipped with clutch-brake systems, which
employ one electric machine, is more effective and more economical than other existing series-parallel
hybrid power trains which need two electric machines as motor and generator. This paper presents
the control method of zero steady-states electrical energy consumption clutch-brake systems in hybrid
power train with planetary transmission. The control method of such clutch-brake system in hybrid
power train is studied for internal combustion engine starting. The dynamic simulation model of hybrid
power train with clutch-brake system is built in Matlab/Simulink environment. By analyzing
the simulation and bench test results, the control method of clutch-brake system is validated and the
proper control parameters are selected to get better performance for ICE starting.

RYSZARD NADOWSKI1, ANDRZEJ BARSZCZ1, ROBERT DOROCIAK1
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

MELEX NA KAŻDĄ POGODĘ – ELEKTRYCZNY POJAZD
CZTEROOSOBOWY Z ZAMKNIĘTYM NADWOZIEM
Streszczenie: Temat został zrealizowany w ramach projektu celowego dofinansowanego przez Centrum
Innowacji NOT, dotyczącego opracowania konstrukcji i wdrożenia do produkcji seryjnej pojazdów
specjalnych z zamkniętym nadwoziem. Projekt został zrealizowany wspólnie przez przedsiębiorstwo
MELEX A&D Tyszkiewicz oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. W ramach
projektu podjęto się skonstruowania pojazdu elektrycznego zdolnego do przewiezienia czterech osób
i wyposażonego w zamknięty przedział bagażowy. Zastosowano nadwozie typu samochodowego,
pozwalające na użytkowanie nowego pojazdu w każdej strefie klimatycznej, niezależnie od panującej
pogody. Główny nacisk prac badawczych wykonanych w ramach projektu został położony na: opracowanie nowej ramy głównej o wysokiej sztywności wzdłużnej i poprzecznej, - opracowanie
układu jazdy pozwalającego na uzyskanie prędkości do 45 km/h, - wprowadzenie konstrukcji ochronnej
o funkcji zbliżonej do konstrukcji ROPS, - uzyskanie atrakcyjnego wyglądu zewnętrznego
i wyposażenia wnętrza. W nowej konstrukcji wykorzystano również część rozwiązań technicznych
i technologicznych wypracowanych dla innych pojazdów produkowanych przez MELEX A&D
Tyszkiewicz. Łącząc najlepsze doświadczenia nabyte podczas realizacji uprzednich projektów celowych
i nowe podejście do projektowania, opracowano pojazd o niespotykanych w tej grupie wyrobów
rozwiązaniach technicznych.
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TOMASZ MIROSŁAW1
1
Politechnika Warszawska

TRENDY ELEKTRYFIKACJI NAPĘDÓW
W MASZYNACH ROBOCZYCH I ROLNICZYCH
Abstract: The eco-trends change the approach to exploitation costs of construction and agriculture
machinery and designers are developing various driving systems with saving and recuperation
of energy, especially for urban or farming use. For few years we have tried to solve the dilemma what
kind of drive: hydraulic or electric is better in this systems. The author set and proves the thesis about
electrification of drive in construction machinery.

Sesja 5.

„Nowoczesne metody kształtowania konstrukcji nośnych
maszyn II”

ANDRZEJ URBAŚ1, ANDRZEJ HARLECKI1
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Zakład
Mechaniki

ANALIZA DYNAMIKI ŻURAWIA CHWYTAKOWEGO
Z UWZGLĘDNIENIEM MODELU TARCIA LUGRE
W PRZEGUBACH
Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę analizy dynamiki wybranego żurawia chwytakowego,
uwzględniającą podatność jego układu podporowego i napędów oraz tarcie w przegubach. Do opisu
geometrii żurawia zastosowano współrzędne złączowe oraz macierze przekształceń jednorodnych.
Równania ruchu wyprowadzono, korzystając z formalizmu równań Lagrange’a. Współczynniki tarcia
w przegubach określono, stosując model LuGre.
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ARTUR GÓRSKI1, MICHAŁ PADUCHOWICZ1, EUGENIUSZ RUSIŃSKI1
1
Politechnika Wrocławska

WYBRANE ASPEKTY OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH USTROJU
NOŚNEGO SPECJALISTYCZNEGO POJAZDU
DO PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
WG WYMAGAŃ EUROPEJSKIEJ UMOWY ADR.
Streszczenie: W referacie przedstawiona zostanie problematyka kształtowania ustroju nośnego pojazdu
do przewozu materiałów niebezpiecznych podlegających Europejskiej Umowie ADR. Przedstawione
zostaną wymagania oraz metodologia prowadzenia prac projektowo-obliczeniowych z wykorzystaniem
metod numerycznych na przykładzie specjalistycznego pojazdu wykorzystywanego w górnictwie
odkrywkowym. W sposób szczególny zaprezentowana zostanie metodyka prowadzenia obliczeń
układów złożonych w szczególności połączenia ramy głównej i pomocniczej pojazdu ze zbiornikami na
płyny. Całość zagadnienia poparta będzie przykładowymi wynikami obliczeń pojazdu wdrożonego do
produkcji.

SEBASTIAN BĄK1, PAWEŁ CIĘŻKOWSKI1, JAN MACIEJEWSKI1,
JAROSŁAW KUŚMIERCZYK1
1
Politechnika Warszawska

ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH TYPÓW KRUSZAREK
W RECYKLINGU TWORZYW SZTUCZNYCH
Streszczenie: Celem realizowanych badań było zbadanie możliwości zastosowania tradycyjnych
kruszarek do rozdrabniania wstępnego odpadowych tworzyw sztucznych pochodzących z odpadów po
procesie technologicznym jak i innych materiałów z recyklingu. W badaniach wykorzystano kruszarkę
udarową, stożkową oraz szczękową.

WALDEMAR LEDWOŃ1
1
Politechnika Opolska

STAN NAPRĘŻENIA I UGIĘCIA W KOŁOWYCH PŁYTACH
PERFOROWANYCH OBCIĄŻONYCH CENTRALNIE SIŁĄ
SKUPIONĄ
Abstract: In practical design issues often there is the need to determine the displacements, stresses and
strains in the plate regimes that are subject to static forces acting perpendicular to their surface. Most
often the end result is the determination of the size of geometric elements of a certain shape, eg. their
thickness and the other dimensions.
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PAWEŁ CIĘŻKOWSKI1, JAN MACIEJEWSKI1, SEBASTIAN BĄK1,
JAROSŁAW KUŚMIERCZYK1
1
Politechnika Warszawska

WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH
NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU KRUSZENIA SKAŁ
Streszczenie: W pracy zaprezentowano wyniki badań rozdrabniania granitu Strzegom, wapienia
Morawica i piaskowca Mucharz w kruszarce szczękowej. Testy wykonano na modelowej kruszarce
laboratoryjnej umożliwiającej pomiar przemieszczeń szczęki ruchomej, pomiar sił działających na
szczęki oraz pracy kruszenia. Do badań użyto nadawę o kubicznym kształcie i frakcji od 80 do 100 mm.
Doświadczenie przeprowadzono przy użyciu płyt rozdrabniających o powierzchni profilowanej (płyty
o profilu trójkątnym). Proces rozdrabniania realizowano w cyklu jedno i dwuetapowym. Głównym
zadaniem było porównanie wpływu różnych procesów technologicznych na podstawowe parametry
eksploatacyjne procesu kruszenia, takie jak: energochłonność, siły rozdrabniania, skład
granulometryczny oraz wydajność.

MICHAŁ BÖHM1, ADAM NIESŁONY1
1
Politechnika Opolska

WPŁYW ODKSZTAŁCEŃ SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNYCH NA
TRWAŁOŚĆ OBLICZENIOWĄ
WYZNACZANĄ METODĄ SPEKTRALNĄ –
BADANIA EKSPERYMENTALNE I OBLICZENIOWE
Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalne oraz obliczenia wykonane według
założeń teoretycznych metody spektralnej wyznaczania trwałości zmęczeniowej z uwzględnieniem
odkształceń sprężysto-plastycznych. Praca swym zakresem obejmuje weryfikację obliczeniową
propozycji rozszerzenia stosowalności metody spektralnej wyznaczania trwałości zmęczeniowej
o zakres odkształceń sprężysto-plastycznych przy jednoczesnym zachowaniu teorii niezawodności.
Metoda spektralna jest obecnie stosowana wyłącznie dla zakresu wysokiej liczby cykli oraz elementów
bez karbu. Natomiast jednym z celów proponowanej modyfikacji jest jej dopełnienie o korektę z uwagi
na odkształcenia plastyczne oraz wykorzystanie dla elementów z karbem. Głównym celem jest
weryfikacja implementacji metod korekcji naprężeń liniowo-sprężystych do ekwiwalentnych sprężystoplastycznych do algorytmu obliczeniowego trwałości zmęczeniowej w ujęciu metody spektralnej.
Przedstawiono weryfikację symulacyjną zaproponowanego rozwiązania dla wybranych wyników badań
wykonanych dla próbek własnych oraz dla wyników zaczerpniętych z literatury.
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Sesja 6.

„Nowoczesne metody kształtowania konstrukcji nośnych
maszyn III”

JAROSŁAW KUŚMIERCZYK1, SEBASTIAN BĄK1, JAN MACIEJEWSKI1,
PAWEŁ CIĘŻKOWSKI1
1
Politechnika Warszawska

BADANIA DOŚWIADCZALNE I SYMULACJA ODDZIAŁYWANIA
LEMIESZA NA GRUNT
Streszczenie: Niniejsza praca opisuje fragment badań prowadzonych w laboratorium IMRC PW nad
oporami urabiania ośrodka gruntowego. Prezentowana część dotyczy wpływu wybranych parametrów
procesu roboczego (głębokość urabiania i kąt przyłożenia) na siły z jakimi lemiesz oddziałuje na
ośrodek gruntowy, w tym przypadku był to żwir średni. Badania doświadczalne zostały przeprowadzone
na stanowisku do badań modelowych współpracy narzędzi roboczych z ośrodkiem gruntowym,
pozwalającym na pomiar sił oraz ich analizę zarówno w funkcji czasu jak i położenia narzędzia,
natomiast symulacje zostały przeprowadzone za pomocą autorskiego oprogramowania,
wykorzystującego metodę nośności granicznej.

MIROSŁAW CHŁOSTA1, KRZYSZTOF CHOJNACKI1,
LESZEK ŁAPCZYŃSKI1
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

KOMPUTEROWE MANEKINY 3D
Streszczenie: Ocena środowiska pracy człowieka możliwa jest zarówno na etapie projektowania
i konstruowania jego elementów jak również na obiekcie rzeczywistym za pomocą standardowych
metod badawczych. W pracy przedstawiono prace realizowane w IMBiGS związane z tworzeniem
komputerowych (wirtualnych) manekinów człowieka. Wraz z komputerowym modelem przestrzeni
roboczej, np. kabiny, operatora tworzone są elementy rzeczywistości wirtualnej. Wykorzystując
programy komputerowe umożliwiające modelowanie 3D i zastosowanie manekinów wirtualnych,
możliwe jest skrócenie czasu realizacji projektu. Zastosowanie manekinów przy ocenie zgodności
gotowych wyrobów, wiązałoby się z opracowaniem nowych metod badawczych do oceny takich cech
jak np.:
i. rozmieszczenie elementów sterowniczych, ii. określenie strefy zasięgu i wygody, iii. określenie
przestrzeni roboczej Walidacja uzyskanych efektów pracy przeprowadzona została poprzez porównanie
wyników badań i oceny zgodności z wymaganiami: iv. przestrzeni roboczej operatora; v. stref zasięgu;
vi. rozmieszczenia elementów; vii. widoczności Powstał trójwymiarowy parametryczny model
manekina na podstawie normy PN- ISO 3411:1999 – Maszyny do robót ziemnych – Wymiary ciała
operatora oraz wymiary minimalnej przestrzeni wokół operatora. Przeprowadzono badania kabiny
ładowarki HSW 534E w wyniku których sprawdzono poprawność zaprojektowanej przestrzeni
operatora, określono strefy w których powinny znajdować się elementy sterownicze i sprawdzono
poprawność systemów wejść i dojść. Stwierdzono możliwość zastosowania manekina do projektowania
innych urządzeń – np.: projektowanie pomostu roboczego. Opracowany model manekina 3D może mieć
szerokie zastosowanie w cyfrowym procesie projektowania różnorodnych maszyn roboczych. Jego
zastosowanie znacznie ograniczy koszty prac projektowych oraz istotnie skraca czas projektowania.
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WOJCIECH SOBCZYKIEWICZ1
1
Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich

ZNACZENIE JAKOŚCI W TWORZENIU TRWAŁOŚCI
ZMĘCZENIOWEJ SPAWANYCH KONSTRUKCJI NOŚNYCH
MASZYN ROBOCZYCH
Streszczenie: W okresie po II Wojnie Światowej w Japonii narodziła się filozofia Total Quality
Menagament – TQM. Uznaje ona naczelne znaczenie jakości w osiąganiu rozwoju gospodarczego
społeczeństwa. Spójrzmy jak w takim ujęciu prezentuje się problem tworzenia trwałości zmęczeniowej
wybranej grupy wyrobów – spawanych konstrukcji nośnych, z uwzględnieniem struktury pojęcia
jakość.

SEBASTIAN KAMIŃSKI1, MATEUSZ KOWALSKI1
1
Politechnika Opolska

WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH PROCESU
KULOWANIA ŚRUTEM TWARDYM ROZPROSZONYM NA
WYSOKOŚĆ NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH W STALI
KONSTRUKCYJNEJ
Streszczenie: Obróbka śrutem twardym rozproszonym jest technologią powszechnie wykorzystywaną
w celu uzyskania określonych właściwości eksploatacyjnych powierzchni obrabianej. Cechą
charakterystyczną procesu kulowania jest wprowadzenie do materiału ściskających naprężeń własnych,
których obecność może między innymi zwiększyć odporność na obciążenia o charakterze
zmęczeniowym. W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów naprężeń własnych metodą TML. Badania
eksperymentalne wykonano dla próbek o różnych parametrach technologicznych obróbki kulowaniem.
Przedstawiono również model numeryczny za pomocą, którego zasymulowano proces zderzania się
śrutu twardego z powierzchnią materiału.

MAREK TROMBSKI1, JAKUB ROCH KARPOWICZ1
1
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

PORÓWNANIE WSPÓŁCZESNYCH CYFROWYCH METOD
OBLICZENIOWYCH Z TRADYCYJNYMI METODAMI RĘCZNYMI,
OKREŚLENIE ICH DOKŁADNOŚCI I PRZYDATNOŚCI NA
PRZYKŁADZIE OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI PODPORY
ŻURAWIA SAMOJEZDNEGO TELESKOPOWEGO.
Streszczenie: Od wielu lat prowadzi się obliczenia wytrzymałości różnych elementów konstrukcji
maszyn roboczych. Metody liczenia wytrzymałości ciągle ewoluują wraz ze wzrostem możliwości
obliczeniowych, głównie dzięki zastosowaniom coraz to bardziej dokładnego oprogramowania i coraz
większej mocy obliczeniowej współczesnych komputerów. Jednak czy metody obliczeniowe „ręczne”
są mniej dokładne? Czy starsze wersje oprogramowania pozwalają osiągnąć te same efekty co
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najnowsze? Na te pytania chcemy odpowiedzieć w naszej pracy badawczej. Chcemy porównać
dokładność obliczeń dziś i dawniej oraz określić ich przydatność w prowadzeniu badań. Porównań
dokonamy na przykładzie podpory żurawia samojezdnego teleskopowego. Podpora ta była już
wielokrotnie przeliczana w przeszłości dzięki czemu stanowi dobry materiał bazowy do porównań.

JANUSZ KOBIAŁKA1, MAŁGORZATA KRAKÓWKA1,
PRZEMYSŁAW ŁUKASIK2
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
2
ASTOR Sp. z o.o.

STANOWISKA DYDAKTYCZNE
AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
Streszczenie: W artykule zostały przedstawione modułowe stanowiska dydaktyczne przeznaczone dla
studentów uczelni technicznych, w szczególności z kierunków: automatyka, robotyka, mechatronika
i elektrotechnika. Mają one za zadanie pokazać uczniom i studentom jak pracują współczesne systemy
sterowania, jak implementować topologię sieci przemysłowej do rozwiązania zadanego problemu oraz
nauczyć obsługi, programowania i diagnostyki takich układów. Opisane stanowiska zostały podzielone
na kilka kategorii. Pierwsza skupia stanowiska, które spełniają rolę wizualizacji procesów
technologicznych w warunkach przemysłowych, umożliwiają naukę algorytmów regulacji oraz doboru
nastaw regulatora PID, a także skupiają się na często pomijanych zagadnieniach związanych
z bezpieczeństwem pracy i spełnieniem norm bezpieczeństwa. Kolejna grupa stanowisk jest
przeznaczona do pracy z sieciami przemysłowymi. Studenci mają szansę pracować
z rozpowszechnionymi w warunkach przemysłowych protokołami sieciowymi takimi jak: Modbus,
Profibus, ProfiNet, Hart, CANopen, DeviceNet itp. Daje to studentom kompleksową wiedzę odnośnie
komunikacji sieciowej w zakładach przemysłowych. Zostały przedstawione także zestawy ze
sterownikiem PLC, na których można przeprowadzać egzamin na specjalność technik mechatronik
w szkolnictwie zawodowym.

Sesja 7.

„Systemy mechatroniczne zwiększające dokładność
i bezpieczeństwo pracy”

JERZY TOMCZYK1
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

ANALIZA ENERGETYCZNA DŹWIGNIC
STEROWANYCH AUTOMATYCZNIE
Streszczenie: W 1994 roku przedstawiona została na międzynarodowych targach INPRO’94 polska
technologia sterowania automatycznego suwnic. Technologia rozwiązywała podstawowe problemy
dźwignic takie jak gaszenie wahań ładunku po okresach rozruchu i hamowania z jednoczesnym jego
pozycjonowaniem, eliminacja tarcia obrzeży kół jezdnych, zmniejszanie obciążeń dynamicznych oraz
regulacja stałej mocy w mechanizmach podnoszenia. Prowadzone dalej badania rozszerzyły
wykorzystanie tej technologii także w żurawiach oraz uwzględnienie zakłóceń wiatrem dla maszyn
pracujących na wolnym powietrzu. W artykule przedstawiono analizę, która obrazuje efektywność
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energetyczną technologii w porównaniu do maszyn sterowanych ręcznie i wyposażonych w starsze
układy napędowe i sterownicze.

RAFAŁ TYPIAK1
1
Wojskowa Akademia Techniczna

WPŁYW KONFIGURACJI UKŁADU AKWIZYCJI OBRAZU NA
STEROWANIE BEZZAŁOGOWĄ MASZYNĄ ROBOCZĄ
Streszczenie: W artykule opisano wpływ konfiguracji układów akwizycji obrazów systemów
wizyjnych Bezzałogowych Maszyn Roboczych na efektywność realizowania zadań roboczych.
Przedstawiono autorską metodę badawczą, która posłużyła do określenia tzw. Wskaźników Jakości,
wielkości pozwalającej w sposób liczbowy określić zdolność tego typu maszyn do realizacji stawianych
im zadań.

ADAM ZAWADZKI1
1
Politechnika Warszawska

EGZOSZKIELET KOŃCZYN DOLNYCH PRZEZNACZONY DLA
ŻOŁNIERZA: PROBLEMY TECHNOLOGICZNE
I KONSTRUKCYJNE
Streszczenie: Instytucje naukowe i wojskowe na całym świecie prowadzą szeroko zakrojone badania
nad tematyką egzoszkieletów, zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i zdrowych. Założenia
funkcjonalne dla obu grup docelowych są skrajnie różne. Artykuł przybliża problemy konstrukcyjnotechnologiczne, jakie występują przy projektowaniu takiego urządzenia dla zdrowego człowieka.
Wspomaganie ruchów zdrowego człowieka jest zagadnieniem zdecydowanie trudniejszym od
wymuszania, czy korygowania, ruchów osoby niepełnoprawnej. Należy bowiem, z dużą dokładnością,
odwzorowywać trajektorie ruchów kończyn. W przeciwnym przypadku użytkownik będzie marnował
część swojej energii na przeciwdziałanie ruchom narzucanym przez maszynę. Wszelkie obecnie
istniejące na świecie rozwiązania są kompromisem pomiędzy łatwością napędzenia członów
mechanizmu, a ergonomią użytkowania ze wskazaniem na tę pierwszą. Cykl poruszania się człowieka,
ze względu na swój charakter, daje szerokie możliwości odzysku energii. Im ruch jest bardziej
dynamiczny, tym większa ilość energii może zostać odzyskana. Wyzwaniem technologicznym jest takie
zaprojektowanie systemu napędowego, aby wspomagał ruch tylko w pewnym zakresie, a w pozostałym
nie pobierał energii z układu zasilania lub ją do niego oddawał. Niniejsza praca powstała na podstawie
analiz wykonanych w ramach projektu NCBiR „Egzoszkielet kompatybilny z systemem przenoszenia
Indywidualnych Systemów Walki TYTAN”. Autor przedstawia w niej wybrane problemy i propozycje
ich rozwiązania w kontekście egzoszkieletu wspomagającego kończyny dolne żołnierza w przenoszeniu
ładunku na plecach.
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PIOTR DUDZIŃSKI1, GUSTAW SIERZPUTOWSKI1
1
Politechnika Wrocławska

POJAZD O ADAPTACYJNEJ STRUKTURZE I WŁASNOŚCIACH
UKŁADU PODWOZIOWEGO JAKO DEMONSTRATOR
MOŻLIWOŚCI APLIKACJI SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH
DO POPRAWY WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNYCH
MOBILNYCH MASZYN ROBOCZYCH
Streszczenie: W referacie zostanie zaprezentowany uniwersalny pojazd, który umożliwia badania
eksperymentalne wszystkich typowych dla praktyki wariantów układów podwoziowych i zawieszeń kół
jezdnych a mianowicie: układy podwoziowe z kołami skrętnymi ( przednie, tylne, wszystkie),
konwencjonalne przegubowe ( przegub skrętu o osi pionowej i przegub wahań o osi poziomej –
w różnych wariantach jego usytuowania, niekonwencjonalne przegubowe układy podwoziowe (
przegub skrętu o osi pionowej lub pochylonej a przegub wahań o osi pochylonej oraz zawieszenia kół
zależne lub niezależne z elementami sprężysto-tłumiącymi lub bez tych elementów – w różnych ich
wariantach. W pojeździe istnieje możliwość zmiany mas poszczególnych członów i w efekcie
usytuowania ich środków ciężkości. Odpowiedni wariant układu podwoziowego uzyskuje się poprzez
blokady odpowiednich członów. Pojazd posiada elektryczny napęd mechanizmu jazdy i skrętu oraz jest
wyposażony w przetworniki sił, przemieszczeń, prędkości oraz przyspieszeń, które służą do
eksperymentalnej identyfikacji zjawisk występujących w procesie eksploatacji. Wyniki badań służą do
opracowania mechatronicznych systemów, których celem jest aktywna optymalizacja wskaźników
eksploatacyjnych mobilnych maszyn roboczych takich jak między innymi: wywrotna stateczność
dynamiczna, manewrowość, stabilność jazdy np. wężykowanie, stabilność wzdłużna ( galopowanie),
komfort operatora czy też ogólnie pojęta mobilność (przejezdność) w terenie.

JAN SZLAGOWSKI1, DARIUSZ DĄBROWSKI1
1
Politechnika Warszawska

SYSTEM KOMPUTERA POKŁADOWEGO
MINIKOPARKI PODSIĘBIERNEJ OPARTY NA SIECI CAN
Streszczenie: W artykule przedstawiono budowę oraz działanie systemu komputera pokładowego
maszyny, w którym komponenty systemu kontrolno-pomiarowego oraz rejestracji wyników pomiarów
włączono w sieć komunikacyjną CAN. Podstawowe zadania systemu pokładowego to komunikacja
z operatorem, komunikacja z systemem nadrzędnym z wykorzystaniem systemu łączności
bezprzewodowej, automatyczne sterowanie osprzętem roboczym oraz rejestracja parametrów pracy
maszyny w cyklu roboczym.
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ANDRZEJ TYPIAK1
1
Wojskowa Akademia Techniczna

STEROWANIE AUTOMATYCZNYM POJAZDEM
DO TRANSPORTU BIOMASY
Streszczenie: W referacie przedstawiono koncepcję układu sterowania dla pojazdu do transportu
biomasy pozyskiwanej z terenów wodno-błotnych. Dla zapewnienia działań autonomicznych pojazdu
opracowano systemu sterujący, wspomagany przez układ wyznaczania bezkolizyjnej trasy, oraz układ
budowy mapy otoczenia pojazdu.

Sesja 8.

„Nowoczesne systemy zarządzania placem budowy”

WOJCIECH SOBCZYKIEWICZ1
1
Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich

UDZIAŁ DŹWIGNIC W BEZPIECZEŃSTWIE TECHNICZNYM
NA PLACU BUDOWY
Streszczenie: W pracy przedstawiono znaczenie problemu bezpieczeństwa technicznego eksploatacji
dźwignic na tle informacji o wypadkach, dotyczących żurawi samojezdnych, żurawi wieżowych,
wózków widłowych, zaistniałych na terenie Polski, Anglii, USA. Pokazana została struktura przyczyn
tych wypadków. Sformułowano podstawowe powody rosnącego znaczenia problemu bezpieczeństwa,
podano ogólny schemat jego zapewniania.

ANDRZEJ DĄBROWSKI1
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

DOSTOSOWANIE DO MINIMALNYCH WYMAGAŃ BHP
UŻYTKOWANYCH MOBILNYCH MASZYN DO ROBÓT
ZIEMNYCH – BADANIA I WNIOSKI
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań dostosowania do minimalnych wymagań bhp
użytkowanych przez polskie małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa budowlane maszyn mobilnych do
robót ziemnych. Najczęstsze zidentyfikowane niezgodności związane ze stanem technicznym maszyn,
których usunięcie wydaje się być obciążone większymi kosztami finansowymi, leżą jednak bardziej po
stronie tzw. „czynników ludzkich” i zdaniem Autora nie odbiegają od możliwości finansowych
ww. firm.
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ROBERT GUMIŃSKI1, STANISŁAW RADKOWSKI1
1
Politechnika Warszawska

MODELOWANIE RYZYKA TECHNICZNEGO
Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA SysML - PRZEGLĄD
Streszczenie: Współcześnie eksploatowane systemy techniczne są coraz bardziej rozbudowane,
przetwarzają coraz większe ilości dóbr i energii. Konsekwencje ewentualnych uszkodzeń (zdarzeń
niepożądanych) mogą być bardziej rozległe. W związku z tym coraz większe zainteresowanie metodami
pozwalającymi na ocenę ryzyka związanego z eksploatacją systemu technicznego lub realizacją procesu
technologicznego i na tej podstawie minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń
niepożądanych oraz analizy wielkości prawdopodobieństwa i ograniczenia skutków. W artykule
zostanie podjęta próba analizy możliwości wykorzystania diagramów języka SysML w szacowaniu
ryzyka systemów technicznych. Należy zwrócić uwagę, że występowanie awarii często nie jest
skutkiem pojedynczego zdarzenia ale ciągu zdarzeń, nie tylko usterek technicznych ale również błędów
popełnionych przez człowieka. W tym kontekście dużą trudnością jest przewidywanie możliwych
scenariuszy powstawania zagrożeń bezpieczeństwa. Czynnikiem pozwalającym na zniwelowanie tej
niedogodności z pewnością może być szczegółowe opisanie struktury i wewnętrznych zależności
systemu w różnych aspektach (z wykorzystaniem diagramów). Szczególnie obiecujące w tym zadaniu
jest wykorzystanie formalnego zapisu z użyciem języka modelowania obiektowego UML, lub SysML
(szeroko wykorzystywanych w projektowaniu systemów). Podjęta zostanie również próba
uwzględnienia w diagramach SysML zagadnień wpływu stanu technicznego na poziom bezpieczeństwa
systemów technicznych.

JÓZEF ŻUREK1
1
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

SKUTKI USZKODZEŃ W SYSTEMACH TECHNICZNYCH
Streszczenie: Artykuł zawiera metodę oceny prawdopodobieństwa oraz ryzyka uszkodzeń technicznych
systemów funkcjonalnych - nadmiarowych (rezerwowanych), z wykorzystaniem modelu Poissona.
W artykule poruszono problem błędów diagnozowania i błędnej oceny stanu zdatności oraz opisuje
przykład rzeczywistego zdarzenia lądowania samolotu bez wypuszczonego podwozia, będącego
skutkiem błędnego diagnozowania. Opisano w skrótowo proces ratowniczy w sytuacji zagrożenia
wypadkiem lotniczym.

FRANCISZEK W. PRZYSTUPA1, MAREK SOKOLSKI1, PIOTR SOKOLSKI1
1
Politechnika Wrocławska

DIAGNOZOWANIE ODBIORCZE
STANU MASZYN ROBOCZYCH
Streszczenie: Problematyka diagnozowania odbiorczego stanu maszyn roboczych dotyczy sytuacji gdy
można wykluczyć niewłaściwą eksploatację nowej lub odnowionej maszyny a jednocześnie nie
osiągana jest jej zakładana wydajność, powstają niespodziewane uszkodzenia i wstrzymania.
Modyfikacje, a czasami gruntowne modernizacje maszyny można podzielić na dwa etapy - etap
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przebudowy nowej, czasami prototypowej maszyny oraz etap gruntownej zmiany struktury.
W odnawianych maszynach zmieniane są struktury, wprowadza się modyfikacje, często głębokie.
Pojawiające się awarie wskazują na brak wiedzy o modelowaniu obciążeń, niewłaściwych metodach
obliczeń – generalnie wynikają z niewłaściwego projektowania i konstruowania. Zazwyczaj zaniedbuje
się również realizację pełnej oceny jakości nowej lub modernizowanej maszyny. Odbiorcze badania
ruchowe realizowane są często bez obciążenia lub przy obciążeniu minimalnym. W konsekwencji
potrzebne są kolejne remonty i rekonstrukcja realizowana na „żywym organizmie”, gdyż maszyna
robocza realizuje już odpowiedzialne zadania procesowe. Wprowadzenie do eksploatacji
niesprawdzonej właściwie odnawianej maszyny lub maszyny prototypowej, jest sprzeczne z pragmatyką
inżynierską. W pracy opisano dwa przypadki przemysłowe maszyn o średniej mocy – narzędzia
transportowego kruszarki oraz napędu maszyny kopalnianej. Działania modernizacyjne bez właściwego
procesu odbiorczego doprowadzały do awarii w pierwszej fazie eksploatacji. Autorzy proponują metodę
diagnozowania odbiorczego stanu maszyn. Metoda polega na dokładnej weryfikacji struktur maszyny
oraz zaopatrzenie działań odbiorczych w narzędzia dla oceny zjawisk wibroakustycznych w maszynach
pod obciążeniem. Pozwala to na ocenę maszyn poprzez istotny symptom stanu jakościowego. Ten
symptom okazuje się decydujący dla oceny jakości badanych podzespołów.

KRZYSZTOF J. KALIŃSKI1, BARBARA KOWALSKA1
1
Politechnika Gdańska

ANALIZA WYNIKÓW SYMULACJI ZDERZEŃ POJAZDÓW Z
WYKORZYSTANIEM ZASADY PĘDU
Streszczenie: Badania konstrukcji przy użyciu oprogramowania komputerowego stają się obecnie
niezbędnym narzędziem nowoczesnej inżynierii. Dlatego poszukiwanie metod skrócenia czasu
symulacji komputerowych jest istotne z punktu widzenia rozwoju przemysłu i wdrożenia gotowego
wyrobu na rynku. W niniejszej pracy zaproponowano alternatywny sposób obliczeń w przypadku
zderzenia dwóch pojazdów, który znacząco skróciłby czas ich wykonywania, a co za tym idzie –
również zmniejszyłby nakład kosztów i zużycia energii. Wykonano obliczenia dla zderzenia pojazdu ze
ścianą, nadając mu połowę prędkości w stosunku do zderzenia z innym pojazdem. Obliczenia
przeprowadzono w środowisku HyperWorks 13.0. Użyto prostego modelu pojazdu, zawierającego
jednak najważniejsze elementy składowe, czyli karoserię, silnik i belki. W rezultacie zastosowania
metody elementów skończonych, utworzony model dyskretny liczy ponad 28000 przestrzennych
izoparametrycznych elementów skończonych oraz ponad 26000 węzłów. W otrzymanym modelu
zdefiniowano własności materiałowe oraz rodzaje połączeń między częściami pojazdu. Dla danych
przypadków zderzeń zamodelowano również obiekty, w które uderza samochód. Zbadano przypadki
zderzeń dla kilku różnych zestawów zadanych prędkości. Na podstawie otrzymanych wyników zderzeń
z innym pojazdem oraz ze ścianą można zaobserwować analogiczne zachowanie obu konstrukcji
uderzających pojazdów. Zasięg zniszczeń przedniej części samochodu jest porównywalny w obu
przypadkach, mimo zadania im różnych prędkości uderzenia. Rozmiar zniszczeń w pojazdach jest ten
sam, ponieważ pędy są sobie równe, a tym samym pochodne pędów, czyli siły działające na
konstrukcje. Przeprowadzone badania wykazały skuteczność proponowanej alternatywnej metody
obliczeń dla zderzeń dwóch pojazdów. Obliczenia przy zderzeniu pojazdu ze ścianą spowodowały
skrócenie czasu obliczeń ponad trzykrotnie w stosunku do obliczeń przy zderzeniu dwóch pojazdów,
dając identyczne rezultaty.
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RAFAŁ KLAUS1
1
Politechnika Poznańska

PROJEKTOWANIE Z RECYKLINGIEM
A EKOINNOWACYJNY MODEL BIZNESOWY
Streszczenie: Współczesne koncepcje modelowania przedsięwzięcia obok dziewięciu kluczowych
elementów: segment klientów, propozycja wartości, kanały, relacje z klientami, strumienie przychodów
i kosztów, kluczowe zasoby, działania i partnerzy uwzględniają pojęcie rozszerzonych oddziaływań
w cyklu życia wyrobu. Jedną z perspektyw oddziaływania jest ekoinnowacyjne produkowanie
i użytkowanie wyrobu. Z punktu widzenia ekoprojektowania maszyn roboczych istotne jest
uwzględnieni recyklingu. W artykule zostaną przedstawione powyższe zagadnienia uwzględniające
recykling jako część ekologicznego projektowania i rozwoju wyrobu.

MARCIN MIROSŁAW1
1
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

SYSTEM AKTYWNEGO BEZPIECZEŃSTWA CHRONIĄCY PRZED
KOLIZJAMI NA PLACU BUDOWY
Abstract: Active safety systems in automotive reduced number of collisions and property damage.
Advanced Driver Assistance Systems has proved effectiveness. It is possible to use similar systems to
increase safety on construction site. Author shows a possibility of virtual simulations of common
behaviors of machines, with such a systems during moving on construction site. Sample scenarios has
been presented in the paper.
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