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1. 

Dr niż. Łukasz ANTCZAK, MARANI Sp. z o.o. 

PROTOTYPY MIKROSIŁOWNI ORC WYKORZYSTUJĄCYCH CIEPŁO ODPADOWE Z 

PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH 

Wykorzystanie alternatywnych zasobów energii jest zadaniem priorytetowym dla współczesnej energetyki. Wynika ono nie tylko z 

dbałości o środowisko naturalne i chęci ograniczenia procesów spalania pierwotnych nośników energii, ale również z regulacji 

prawnych i zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie. Efektywne zagospodarowanie tych źródeł może, bowiem doprowadzić 

w relatywnie krótkim czasie do znacznego zwiększenia udziału energii ze źródeł alternatywnych.  

Przedmiotem artykułu są dwa prototypy mikrosiłowni ORC (Organic Rankine Cycle) o mocach do 10 kWel i do 30 kWel 

wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów przemysłowych celem obniżenia energochłonności produkcji sprężonego 

powietrza. 

 

2. 

P.A. LASKI, D.S. PIETRALA, J. ZWIERZCHOWSKI, S. BŁASIAK, G.F. BRACHA,  

Zakład Urządzeń Mechatronicznych, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Politechnika Świętokrzyska 

PROJEKT I BADANIA MANIPULATORA TYPU DELTA Z SZTUCZNYMI MUSKUŁAMI 

PNEUMATYCZNYMI W ZASTOSOWANIACH MEDYCZNYCH 

W artykule przedstawiono manipulator równoległy typu delta ze sztucznymi muskułami pneumatycznymi. Urządzanie służy do 

rehabilitacji osób z dysfunkcją kończyn górnych. W napędzie urządzania zastosowano pneumatyczny napęd mięśniowy oraz napęd 

elektryczny. Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych wyznaczono zakresy pracy napędów oraz kształt 

przestrzeni roboczej. 

 

3. 

Dr inż. Jakub TAKOSOGLU,  

Zakład Urządzeń Mechatronicznych, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Politechnika Świętokrzyska 

UKŁAD STEROWANIA POŁOŻENIEM KĄTOWYM SZTUCZNYCH MUSKUŁÓW 

PNEUMATYCZNYCH 

Sztuczne muskuły pneumatyczne PAM (ang. pneumatic artificial muscles) stosowane są głownie w układach napędowych robotów 

humanoidalnych, antropomorficznych, bio-robotach, egzoszkieletach, a także coraz częściej w automatyzacji procesów 

produkcyjnych. Ze względów praktycznych bardzo ważne są badania i wyznaczanie parametrów technicznych sztucznych 

muskułów pneumatycznych. W referacie przedstawiono zaprojektowane stanowisko doświadczalne do sterowania położeniem 

kątowym pary muskułów pneumatycznych PAM. Muskuły zostały wykonane w Politechnice Świętokrzyskiej. Wyznaczono 

podstawowe parametry muskułów. Przeprowadzono proces identyfikacji obiektu sterowania. Na jego podstawie zaprojektowano 

układ regulacji położeniem kątowym z regulatorem PID. Następnie przeprowadzono szereg badań dla wymuszeń sygnałami typu 

liniowo narastających. 

 

4. 

Mgr inż. Tomasz BARAN, mgr inż. Janusz MATYAS,  

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki Sp. z o.o. Kielce 

BADANIA DYNAMIKI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ ARMATEK POWIETRZNYCH NA 

STANOWISKACH BADAWCZYCH 

Armatki powietrzne są ważnymi wyrobami w programie produkcji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elementów i Układów 

Pneumatyki Sp. z o.o.. Wykorzystywane są one do dynamicznego udrażniania zbiorników i przewodów transportowych z 

materiałem sypkim. Szerokie zastosowanie armatek w przemyśle, a zatem różnorodność warunków pracy i rodzaju materiałów 

sypkich stawia przed nimi wysokie wymagania jakościowe. Obserwacja pracy i sposobu eksploatacji armatek zainstalowanych u 



użytkowników, a także badania długotrwałe przeprowadzone w laboratorium producenta armatek wskazują, że urządzenia te 

ulegają awariom wskutek zbyt dużej energii z jaką tłok uderza w denko komory po przekroczeniu nominalnego ciśnienia pracy. 

Celem prac, opisanych w niniejszym opracowaniu jest analiza tego problemu oraz zaplanowanie sposobu zmniejszenia tej energii 

dla ciśnień większych od dopuszczalnych i doświadczalna weryfikacja skuteczności tego sposobu. Celem badań był uzyskanie w 

sposób doświadczalny charakterystyk czasowych następujących parametrów: - ciśnienia w zbiorniku, -  ciśnienia w komorze, - 

przemieszczenia tłoka, -  siły z jaką struga wypływającego powietrza działa na wzorcową przeszkodę. Przeprowadzono również 

badania mające na celu określenie trwałości armatki i zaworu rozdzielającego. 

 

5. 

Dr inż. Zygmunt DOMAGAŁA, Politechnika Wrocławska  

PROJEKT POSKROMU Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM 

Poskrom – to  urządzenie zbudowane z kształtowników metalowych, zwykle wyposażone w uchwyty i pasy umożliwiające 

skrępowanie oraz unieruchomienie dużego zwierzęcia w celu wykonania zabiegu weterynaryjnego. Konstrukcja poskromu 

powinna charakteryzować się niezawodnym działaniem i solidną konstrukcją. Przeznaczony jest dla zwierząt o wadze 200 – 

900kg. Wszystkie podzespoły poskromu muszą być  sterowane hydrauliczne i umożliwiać płynną zmianę ustawień pozycji w celu 

zapewnienia komfortu zwierząt oraz wyeliminowania ryzyka urazu. Możliwość regulacji wysokości ramy poskromu umożliwia 

wygodną pracę osobie wykonującej korekcję racic. Konstrukcję opracowano na wydziale mechanicznym Politechniki 

Wrocławskiej. Aktualnie urządzenie to jest budowane. 
 

6. 

Prof. dr hab. inż. Ryszard DINDORF, dr inż. Piotr WOŚ,  

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii, Zakład 

Urządzeń Mechatronicznych, Politechnika Świętokrzyska 

CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA - INDUSTRY 4.0 W TECHNICE HYDRAULICZNEJ I 

PNEUMATYCZNEJ 

Wraz z nową erą czwartą rewolucją przemysłową (4IR) nazwanej INDUSTRY 4.0 (i4.0) nadszedł czas, aby przejść do nowego 

świata automatyzacji za pomocą Internetu. Koncepcja Przemysł 4.0 polega na uwzględnieniu: Internetu w chmurze, systemu 

cyber-fizycznego i Internetu rzeczy (IoT). Technika hydrauliczna i pneumatyczna korzysta również ze standardu INDUSTRY 4.0 

dzięki współdziałaniu czujników, siłowników, sterowników, oprogramowania i komunikacji bezprzewodowej. Wszyscy, od 

menedżerów produkcji po pracowników utrzymania ruchu, mają bezpośredni dostęp z dowolnego miejsca do danych IoT w czasie 

rzeczywistym, co służy do maksymalizacji wydajności produkcji. 
 

7. 

Prof. dr hab. inż. Ryszard DINDORF, dr inż. Piotr WOŚ,  

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii, Zakład 

Urządzeń Mechatronicznych, Politechnika Świętokrzyska 

BUDOWA PROTOTYPU ELEKTRO-PNEUMATYCZNEGO SYMULATORA JAZDY 

SAMOCHODEM 

W pracy przedstawiono projekt prototypu symulatora jazdy samochodem. Przedstawiono model bryłowy urządzenia, 

zaproponowano rozwiązanie jego kinematyki w celu określenia wysuwu siłowników napędowych w funkcji przemieszczenia 

kątowego poszczególnych jego członów. Przedstawiono zagadnienia dotyczące wirtualnego prototypowania w celu wyznaczenia 

trajektorii ruchu i wielkości dynamicznych charakteryzujących symulator. Omówiono budowę układu sterowania przy 

zastosowaniu dedykowanej komputerowej karty sterującej. 

 

8. 

Artur GUZOWSKI, Janusz POBĘDZA, Andrzej SOBCZYK, Paweł WALCZAK,  

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska 

WIELOPOZIOMOWY SYSTEM SZKOLEŃ I DOKSZTAŁCANIA Z NAPĘDÓW 

HYDRAULICZNYCH I PNEUMATYCZNYCH 



Napędy i sterowanie płynowe stanowią bardzo istotną grupę zespołów napędowych i sterujących maszyn, pojazdów i urządzeń. 

Ich zastosowanie ma miejsce w większości branż przemysłowych i urządzeń specjalistycznych. Stawia to przed edukacją zadanie 

stworzenia specjalistycznych programów dla inżynierów, którzy w swojej praktyce zawodowej mają już do czynienia lub zetkną się 

z urządzeniami, w których zastosowano omawiane układy napędu i sterowania, gdzie wiedza o ich budowie, zasadzie działania, 

charakterystyki pracy jak też diagnozowanie niedomagań są niezbędne dla utrzymania różnego rodzaju procesów lub pojazdów i 

maszyn mobilnych w ruchu. Dodatkowym elementem jest tu potrzeba kształcenia, dla uzupełnienia wiedzy związanej z ciągłym 

rozwojem konstrukcji i technologii tworzących nowe możliwości w zakresie budowy i eksploatacji systemów napędowych opartych 

na hydraulicznych i/lub pneumatycznych układach napędu i sterowania. Rynek pracy, innowacyjność i konkurencyjność wymaga 

ciągłego doskonalenia pracowników lub własnych indywidualnych umiejętności. Inżynierowie utrzymania ruchu, projektanci 

układów, pracownicy usług serwisowych, specjaliści/konsultanci sprzedaży, absolwenci studiów potrzebują szkoleń 

specjalistycznych lub studiów podyplomowych, które są doskonałą okazją na zdobycie wiedzy praktycznej i przypomnienie lub 

uzupełnienie posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu napędu i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego. Przykładem jest 

dostępna od kilku lat oferta Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych działające na Politechnice 

Krakowskiej. Skonstruowane programy szkoleń i studiów pozwalają uzyskać przez uczestników kompetencji zawodowych 

cenionych na rynku europejskim w dziedzinie napędów i sterowania płynowego, jako że treści zajęć teoretycznych i praktycznych 

uwzględniają standardy określone przez CETOP (European Oil Hydraulic & Pneumatic Committee), co umożliwia ubieganie się 

o świadectwo kompetencji „CETOP Passport” na odpowiednim poziomie zawodowym hydrauliki i/lub pneumatyki. 

 

9. 

Artur GAWLIK, Artur GUZOWSKI, Janusz POBĘDZA, Andrzej SOBCZYK, Paweł WALCZAK,  

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska 

SPECJALISTYCZNE BADANIA MASZYN I URZĄDZEŃ W SKRAJNYCH WARUNKACH 

KLIMATYCZNYCH 

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych, powołane do działania od 1 stycznia 2017r., kontynuuje dzieło 

powstałego w 1973r. Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich. Doświadczona i doskonale wykwalifikowana kadra pracowników 

naukowych realizuje wiele prac badawczych i rozwojowych w dziedzinach napędu i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego, 

odzysku energii, napędów ekologicznych, diagnostyki, automatyki, wibroakustyki, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń. 

Laboratorium prowadzi także działalność dydaktyczną na większości kierunków studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki 

Krakowskiej a także studia podyplomowe i kursy doszkalające z zakresu napędów płynowych według standardów CETOP.  

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych dysponuje największą w Polsce komorą termoklimatyczną, w 

której wykonywane są unikalne badania cywilnych i wojskowych maszyn i urządzeń w ekstremalnych warunkach klimatycznych 

(od -50 °C do +70 °C) i środowiskowych (do 98 % RH). Wymiary komory to długość 24 m, szerokość 7,7 m, wysokość 7 m. 

Laboratorium uczestniczy także w licznych projektach mających na celu poznanie wytrzymałości ludzkiego ciała, takich jak 

szkolenia ratowników medycznych do prowadzenia akcji w ujemnych temperaturach, czy projekt „Oswajamy mróz”, którego 

celem było przygotowanie kolarza Valerjana Romanovskiego do ustanowienia rekordów Guinnessa na Syberii, w Rosji.  W marcu 

tego roku Laboratorium przeszyło pozytywnie ostatni audyt związany z uzyskaniem akredytacji PCA i obecnie oczekuje na 

wydanie oficjalnej decyzji w tej sprawie. 


