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Wprowadzenie

Wprowadzenie WPROWADZENIE

W tym wydaniu Zeszytu Naukowego wielokrotnie można użyć określenia 
„pierwszy”. Tak — pierwszy Zeszyt Naukowy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Wło-
cławku (KSW — następczyni Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 
we Włocławku). Pierwszy Zeszyt Naukowy nowego Wydziału Nauk Technicz-
nych KSW. Także pierwszy Zeszyt Naukowy obejmujący obszar nauk technicz-
nych. Dydaktycy Wydziału Nauk Technicznych po raz pierwszy prezentują 
swoje przemyślenia, w jakże różnych dyscyplinach nauk technicznych.

Plany studiów na poszczególnych kierunkach Wydziału Nauk Technicznych 
KSW we Włocławku nakładają prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz badań 
naukowych w takich dyscyplinach nauk technicznych, jak: mechanika, geo-
dezja, transport, budownictwo, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska 
itd. Poza naukami technicznymi wiele miejsca w planach studiów zajmują 
dyscypliny nauk ścisłych (fizyka, chemia) oraz społecznych, a nawet humani-
stycznych.

Po takim wprowadzeniu nie powinna zdziwić czytelnika pierwszego tech-
nicznego Zeszytu Naukowego KSW różnorodność prezentowanych artykułów, 
które dotyczą m.in.: doboru kompozytów polimerowych na elementy konstruk-
cyjne, wpływu przebiegu pojazdu na zawartość metali w oleju silnikowym, 
potencjalnych zasobów hydroenergetycznych województwa kujawsko-pomor-
skiego, wpływu temperatury na przemieszczenia pionowe wybranych obiek-
tów, wyznaczania ugięcia i momentu gnącego belki metodą różnic skończonych, 
modelu siłownika hydraulicznego precyzyjnego działania, obowiązku stosowa-
nia Eurokodów w projektowaniu obiektów budowlanych w Polsce oraz badań 
deformacji ścian budynków. Innymi (nie mniej interesującymi) artykułami są te, 
które obejmują zagadnienia związane z: porowatymi łożyskami spiekanymi 
do pracy w podwyższonych temperaturach czy też wpływem warunków atmos-
ferycznych i właściwości świateł na widoczność pojazdów.

Kierując się nieco patriotyzmem lokalnym — samodzielni pracownicy nau-
kowi Wydziału Nauk Technicznych KSW we Włocławku, którzy są także dydak-
tykami Politechniki Gdańskiej — prezentują artykuły dotyczące: wpływu mor-
skich obciążeń środowiskowych na stateczność palisady w Zatoce Gdańskiej, 
a także brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze i wielokrotnych prób jego ochro-
ny. W tym miejscu, aby uzasadnić jednak celowość druku ww. artykułów w tym 
Zeszycie, jak najbardziej należy podkreślić, że dar natury regionu kujawsko-
-dobrzyńskiego, jakim jest Wisła, niesie analogicznie — obok korzyści — wie-
le możliwych zagrożeń związanych z „wielką wodą”.



Wprowadzenie

W ostatnich latach wielką popularnością cieszą się kierunki studiów i spe-
cjalności związane z szeroko rozumianą logistyką. Wychodząc temu naprzeciw, 
powołano w strukturach Wydziału Nauk Technicznych KSW we Włocławku 
— Instytut Logistyki i Techniki. Dyrektor tego Instytutu w niniejszym Zeszycie 
artykułem „Logistyk jutra pilnie poszukiwany”, przybliża genezę i definicję lo-
gistyki. Wskazuje, jak ważną rolę odgrywa ona we współczesnym świecie, a tak-
że głosi tezę, że logistyka może być warunkiem sukcesu w wielu przedsięwzię-
ciach gospodarczych, handlowych czy militarnych.

„Podstawy metodologii badań inżynierskich — potrzebne czy nie?” — to ty-
tuł artykułu, w którym autor z jednej strony pyta, z drugiej zaś prowokuje. Py-
tania szczegółowe, a także wyniki badań przeprowadzonych w tym obszarze 
na Wydziale Nauk Technicznych KSW mogą dostarczyć — i zdaniem autora 
powinny — ciekawych refleksji pracownikom dydaktycznym prowadzącym 
zajęcia, a także kierującym pracami dyplomowymi na studiach inżynierskich.

Zarówno recenzje prezentowanych artykułów, jak i ich wnikliwa analiza 
i ocena dokonane przez redaktora tego wydania, dają podstawę przypuszczać, 
że wielu czytelników pierwszego Zeszytu Naukowego pt. „Nauki techniczne 
fundamentem rozwoju i ochrony cywilizacji” Wydziału Nauk Technicznych 
KSW we Włocławku, dozna swoistej uczty intelektualnej — czego wszyst-
kim życzę.

dr inż. Adam Rejmak 
dziekan 

Wydziału Nauk Technicznych 
KSW we Włocławku



T. XLI Zeszyty Naukowe KSW 2015 r.
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Wpływ morskich obciążeń środowiskowych na stateczność palisady w Zatoce Gdańskiej Bohdan Zadroga
(Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku)

WPŁYW MORSKICH OBCIĄŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH 
NA STATECZNOŚĆ PALISADY W ZATOCE GDAŃSKIEJ

Słowa kluczowe: Zatoka Gdańska; morskie obciążenia środowiskowe; palisady morskie; przy-
czyny uszkodzeń.

THE IMPACT OF WAVES AND ICE ON THE STABILITY 
OF PALISADE-LIKE FENCING IN GDAŃSK BAY

Key words: Gdańsk Bay; marine loads; marine palisades; reasons of damage.

Wprowadzenie

Palisady należą do nieskomplikowanych konstrukcyjnie budowli hydro-
technicznych. Najczęściej są stosowane do budowy ostróg (jako przegród 
ażurowych) zlokalizowanych w pewnych odległościach, prostopadle do poło-
giego brzegu morskiego, w celu akumulacji morskich osadów wzdłużbrzego-
wych i poszerzenia plaż, lub jako podpory ażurowych ogrodzeń ośrodków 
wypoczynkowych oddzielających zamknięte plaże w płytkich akwenach mor-
skich.

Pomimo nieskomplikowanej konstrukcji, biorąc pod uwagę lokalizację pa-
lisad oraz nietypowość, złożoność, ciągłą zmienność, oraz losowy charakter 
różnorodnych obciążeń występujących w środowisku morskim (zmiany ilo-
ściowe i jakościowe stanów morza, częstości i kierunków wiatrów silnych, tem-
peratury i warunków zalodzenia) w porównaniu ze środowiskiem lądowym, 
poprawne obliczenie stateczności palisady wymaga przeprowadzenia rozsze-
rzonych analiz, szczególnie jeżeli nastąpiło częściowe lub całkowite uszkodze-
nie palisady.

Przypadek takich analiz przedstawiono syntetycznie dla uszkodzonej pa-
lisady zlokalizowanej w Zatoce Puckiej w jednym z ośrodków wypoczynkowych 
na Półwyspie Helskim.
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Charakterystyka palisad i ich uszkodzeń

Dwie palisady ograniczające teren ośrodka wypoczynkowego mają długo-
ści po 90 m i sięgają na około 30 m od linii brzegowej w głąb Zatoki Puckiej. Pale 
palisad mają średnicę 0,2 m, rozstaw 1,0 m, zmienną długość od 3,0 do 6,0 m 
i wykonane są z tworzywa sztucznego Relumat 2000. Pale te w przeciwieństwie 
do pali drewnianych lub stalowych nie ulegają butwieniu lub korozji, nie wy-
magają konserwacji i mają estetyczny proekologiczny wygląd. Są łatwe w mon-
tażu techniką wibrowania, wbijania lub wpłukiwania w podłoże gruntowe. 
Koszt tych pali jest niższy niż w przypadku tradycyjnych pali drewnianych, 
stalowych lub żelbetowych. Pale te mają niestety niższe parametry techniczne 
(wytrzymałość na zginanie, ściskanie i rozciąganie) od pali z wymienionych ma-
teriałów tradycyjnych.

Pale palisad zagłębiono w gruncie w 2007 r. wibromłotem hydraulicznym 
z częściowym wspomaganiem zagłębiania płuczką wodną i wbijaniem (na dłu-
gości około 1,0 m).

Po zagłębieniu, do co czwartego pala zamocowano stalowe słupki ogrodze-
nia (długość przęsła 3,0 m), a do nich stalową siatkę ogrodzeniową.

Po roku eksploatacji na przełomie grudnia 2008 r. i stycznia 2009 r., a więc 
w okresie zimowym nastąpiło niespodziewane uszkodzenie (złamanie) górnej 
części 19 pali o długości 6,0 m każdy zlokalizowanych w dnie Zatoki Puckiej 
w jednej z palisad ogradzających zamknięty ośrodek wypoczynkowy. Złama-
ne odcinki pali miały długości około 1,5 do 2,0 m (fot. 2).

Fotografia 1. Widok uszkodzonej palisady 
(fot. B. Zadroga, 2009)
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Druga palisada nie uległa uszkodzeniu.

Ogólna charakterystyka morskich obciążeń środowiskowych 
w Zatoce Puckiej

Woda, jako jeden z czterech żywiołów (który nie ujarzmiony i wymykający 
się spod inżynierskiej kontroli), stanowi poważne zagrożenie dla budowli 
hydrotechnicznych (falowanie, zmiana poziomu, wypór, oddziaływanie lodu), 
ponieważ jej oddziaływanie ma nieprzewidywalny charakter losowy oraz 
nieregularny i często bardzo gwałtowny przebieg. Dodatkowy wpływ na wy-
mienione obciążenia środowiskowe mają kierunki, częstości i prędkości wiatrów.

Z analizy danych o częstości i kierunkach wiatrów silnych (stan powyżej 6), 
stanach morza, warunkach zalodzenia i charakterze pokrywy lodowej w rejo-
nie Zatoki Puckiej określonych na podstawie prac [1, 2, 4, 5, 6] wymienionych 
w literaturze oraz pomiarów Bosmanatu w porcie Jastarnia wynika, że:

 — wiatry silne występują najczęściej w okresie listopad–marzec i stanowią 
od 15,4% do 19,7%,

 — wezbrania sztormowe powodują wiatry silne z kierunku północnego,
 — obniżenia poziomów morza (tzw. niżówki) powodują wiatry połud niowe,
 — ekstremalne historyczne stany wody w rejonie Helu różniły się o 2,15 m,

Fotografia 2. Uszkodzone pale z zamocowanymi słupkami stalowymi 
i zwinięta siatka ogrodzeniowa 

(fot. B. Zadroga, 2009)
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 — w Zatoce Puckiej występuje najczęściej lód stały, lód zwałowy (tzn. zwa-
ły lodowe) i lód stłoczony,

 — średnia długość sezonu lodowego w Zatoce Gdańskiej wynosi 16 dni, 
a w przypadku zim z lodem 33 dni.

Należy dodać, że o losowości, nieprzewidywalności i gwałtowności zmian 
obciążeń w środowisku morskim w rejonie Zatoki Puckiej może świadczyć do-
bitnie sytuacja lodowa, która wystąpiła na przełomie marca i kwietnia 2007 r. 
w rejonie mola spacerowego w Pucku. Wielkie pole lodowe i zwały kry lodowej 
przemieszczane siłą wiatru uszkodziły w dniu 30 marca 2007 r. część mola spa-
cerowego. Gwałtowna zmiana temperatury (ocieplenie) i sprzyjająca zmiana 
kierunku wiatru w okresie zaledwie 3 dni spowodowała w dniu 3 kwietnia 
2007 r. całkowite ustąpienie zwałów kry lodowej, nie powodując dalszych uszko-
dzeń mola i przystani.

Charakterystyka ilościowa obciążeń środowiskowych 
występujących w okresie uszkodzenia pali

W celu ustalenia przyczyn uszkodzenia palisady wschodniej zestawiono 
i przeanalizowano szczegółowo wcześniej wymienione morskie obciążenia 
środowiskowe, które wystąpiły w drugiej połowie grudnia 2008 r. i w pierwszej 
połowie stycznia 2009 r. Na tej podstawie ustalono, że:

 — warunki pogodowe w okresie od 20 do 30 grudnia 2008 r. charakteryzo-
wały się brakiem temperatur ujemnych w nocy i w dzień, niewielką (stopnie 1 
do 4) siłą wiatru i niewielkimi (do 0,12 m) zmianami stanu wody w Zatoce Puc-
kiej,

 — pierwsze zalodzenie w rejonie portu w Jastarni pojawiło się 6 stycznia 
2009 r. i trwało do 11 lutego 2009 r. (z krótką przerwą w okresie od 27 stycznia 
do 1 lutego 2009 r.),

 — ujemne temperatury w nocy i w dzień spowodowały zalodzenie stano-
wiące 40% do 80% z jednoczesnymi silnymi oraz bardzo silnymi i sztormowy-
mi wiatrami (6 do 9 stopni) i gwałtownymi zmianami stanu wody (przyrosty 
do 0,3 i ubytki do 0,09 m).

W celu ilościowego określenia obciążeń środowiskowych (szczególnie ob-
ciążeń lodem) oraz sprawdzenia stateczności palisady wykorzystano następu-
jące zalecenia zawarte w pracy Mazurkiewicza i Wiśniewskiego [3]:

 — zalecenie Z 20 „Oddziaływanie lodu na morskie budowle hydrotechnicz-
ne”,

 — zalecenie Z 1 „Obliczenia statyczne morskich budowli hydrotechnicz-
nych”.
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Zakres wykonanych obliczeń obejmował określenie:
 — obliczeniowej grubości pokrywy lodowej,
 — obliczeniowego poziomu zwierciadła wody,
 — obliczeniowej wytrzymałości lodu,
 — oddziaływania poziomego od parcia lodu pływającego na wolno stojące 

pale oraz na pal pośredni w rzędzie pali,
 — oddziaływania pionowego od przymarzniętej pokrywy lodowej do pala 

pojedynczego i do grupy pali,
 — warunków wytrzymałości pali palisady na zginanie,
 — warunków wytrzymałości pali palisady na rozciąganie,

i umożliwił pełniejszą analizę stateczności palisady.
Poziome i pionowe oddziaływanie lodu na pale palisady od parcia lodu pły-

wającego oraz od przymarzniętej pokrywy lodowej określono dla dwóch na-
stępujących charakterystycznych poziomów morza:

 — SWW — poziom średni z najwyższych rocznych poziomów morza za-
obserwowanych w określonym czasie nazywany wysokim średnim pozio-
mem morza,

 — SNN — poziom średni z najniższych rocznych poziomów morza zaob-
serwowanych w określonym czasie nazywany niskim średnim poziomem mo-
rza.

Dla tak określonych poziomych i pionowych oddziaływań lodu sprawdzo-
no wytrzymałość uszkodzonych pali na zginanie i na rozciąganie, stwierdza-
jąc, że:

 — warunek wytrzymałości pali na zginanie nie został spełniony,
 — warunek wytrzymałości pali na rozciąganie jest spełniony.

Oznacza to, że obliczeniowe poziome oddziaływanie lodu określone dla wa-
runków wskazanych w odpowiednich zaleceniach wywołuje moment zgina-
jący powodujący powstanie w materiale pala naprężeń obliczeniowych prze-
kraczających obliczeniową wytrzymałość pala na zginanie.

Analiza przyczyn uszkodzenia palisady

Przyjęto trzy następujące założenia wyjściowe określające trzy scenariusze 
przebiegu uszkodzeń pali:

 — pierwsze; uszkodzenie pali nastąpiło w końcu grudnia 2008 r.
 — drugie; uszkodzenie pali nastąpiło na początku stycznia 2009 r.
 — trzecie; uszkodzenie pali następowało etapowo od zniszczenia kilku pali 

w końcu grudnia 2008 r., a następnie na początku stycznia 2009 r. rozwinęło się 
sukcesywnie dalej na zasadzie domina, obejmując ostatecznie 19 pali.
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Przyjęte założenia są istotne, ponieważ dla każdego z nich mogą być od-
mienne zasadnicze przyczyny uszkodzeń pali palisady i ogrodzenia.

Uwzględniając, wcześniej opisaną charakterystykę ilościową obciążeń śro-
dowiskowych, z dużym prawdopodobieństwem można domniemywać, że:

1) w przypadku założenia pierwszego przyczyną uszkodzeń pali nie mogło 
być obciążenie lodem; mogło nią być lokalne dynamiczne uderzenie pozio-
me palisady pływającymi elementami np.: pni drzew, belek, fragmentów sta-
rej łodzi,

2) w przypadku założenia drugiego główną losową przyczyną uszkodzeń 
pali mogło być nadmierne i szybko narastające obciążenie poziome palisady 
zwałowanym i stłoczonym lodem potęgowane dodatkowo bardzo silnymi wia-
trami (ze sztormowymi włącznie) i gwałtownymi oraz znaczącymi zmianami 
poziomu morza; należy jednak dodać, że założenia tego nie potwierdza zacho-
wanie się drugiej identycznej palisady zlokalizowanej w niewielkiej (1,9 km) 
odległości w identycznych warunkach batymetrycznych, geotechnicznych i po-
godowych, która nie uległa zniszczeniu,

3) w przypadku założenia trzeciego (najbardziej prawdopodobnego) moż-
na wydzielić dwa zasadnicze etapy:

 — zniszczenie pierwszych kilku pali najdalej wysuniętych w wody Zatoki 
Puckiej, którego przyczyna musiała być inna niż obciążenie lodem,

 — zniszczenie kolejnych pali (łącznie 19 sztuk) postępujące sukcesywnie 
w stronę brzegu i spowodowane gwałtownie narastającym obciążeniem lodem 
oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Przy takim scenariuszu przebiegu zniszczeń należy dodać, że:
1) po złamaniu kilku pali najdalej wysuniętych w stronę wody zalegały one 

na dnie wraz z przymocowanymi do nich stalowymi słupkami i stalową siat-
ką ogrodzeniową,

2) zwałowany i stłoczony lód powodował przymarzanie i uwięzienie w swo-
jej masie wcześniej zniszczonych i zatopionych pali, słupków i siatki ogrodze-
niowej, co dodatkowo zwiększało obciążenia poziome i ramiona ich działania, 
przekraczając wytrzymałość pali na zginanie.

Założenie trzecie uznano jako najbardziej prawdopodobne i najlepiej udo-
kumentowane analizą ilościową i jakościową przeprowadzoną dla morskich 
obciążeń środowiskowych w rejonie Zatoki Puckiej.

Podsumowanie

Reasumując przedstawione analizy dla wariantowo przyjętych założeń i sce-
nariuszy przebiegu uszkodzeń palisady, można stwierdzić, że:



Wpływ morskich obciążeń środowiskowych na stateczność palisady w Zatoce Gdańskiej

1) Ponieważ morskie obciążenia środowiskowe (wiatr, stany morza, wahania 
poziomów wody, zalodzenie) w rejonie Zatoki Puckiej mają charakter losowy, 
są gwałtowne i szybko zmieniają się, więc są trudne do precyzyjnego określe-
nia ilościowego.

2) Na akwenie Zatoki Puckiej stwierdzono przypadki niekontrolowanego 
pływania i przemieszczanie się pod wpływem falowania i wiatru pni i bali 
drewnianych, części rozbitych tratew lub starych łodzi rybackich.

3) W analizowanym przypadku oba wymienione fakty zaistniały jednocze-
śnie i stały się głównymi przyczynami etapowego uszkodzenia palisady.

Streszczenie

Charakterystyka palisady i jej uszkodzeń oraz morskich obciążeń środowiskowych. Zakres 
i metodyka obliczeń stateczności palisady. Wariantowa analiza przyczyn jej uszkodzeń.

Summary

Description of palisade-like fencing, its damage and marine loads which caused this damage. 
Scope and methodology of stability calculations. Comprehensive analysis of reasons of damage.
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BRZEG KLIFOWY W JASTRZĘBIEJ GÓRZE 
I WIELOKROTNE PRÓBY JEGO OCHRONY

Słowa kluczowe: brzeg klifowy; abrazja; osuwisko; zabezpieczenie; gabiony; grunt zbrojony; 
drenaż zboczowy.

THE CLIFF COAST AT JASTRZĘBIA GÓRA 
AND MANY YEARS OF THE ITS TEST PROTECTION

Key words: the cliff coast; abrasion; landslide; protection; gabions; reiforced soil; slope drainage.

Wprowadzenie

Brzeg klifowy w Jastrzębiej Górze jest jednym z wielu tego typu brzegów 
morskich w Polsce (ryc. 1) [1, 7]. Jest to aktywny brzeg klifowy. Dotychczaso-
we jego zabezpieczenia nie zdają egzaminu. Nadal występują niebezpieczne 
zjawiska osuwiskowe na klifie, a zastosowane systemy zabezpieczające zarów-
no przed abrazją, jak również przed wspomnianymi osuwiskami są niszczone. 
Są one w stanie permanentnej awarii budowlanej.

W związku z powyższym powstaje pytanie — jakie są techniczne i natural-
ne przyczyny takiego stanu brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze?

W 1988 r. powstałe osuwisko na klifie zagroziło ośrodkowi wypoczynkowe-
mu „Horyzont” (fot. 1) [11]. Kilka lat później, a mianowicie w 1992 r. została 
przedstawiona koncepcja ochrony brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze, obej-
mująca odcinek brzegu o długości około 1 km (133,500 km—134,600 km) [5, 9]. 
Podstawowym założeniem tej koncepcji była potrzeba wybudowania opaski 
brzegowej o charakterze bulwaru spacerowego. Spełniać ona miała rolę z jed-
nej strony konstrukcji zabezpieczającej brzeg morski przed niszczącą — abra-
zyjną działalnością morza, z drugiej zaś strony miała spełniać funkcję rekreacyj-
ną. Ponadto jako równie ważne zadanie proponowano wykonanie drenażu 
zbocza klifowego.
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Myślą przewodnią koncepcji zabezpieczenia całego kilometrowego odcin-
ka brzegu klifowego, była również konieczność ochrony pozostałych fragmen-
tów brzegu, które stwarzały i nadal stwarzają zagrożenie innym obiektom 
budowlanym zlokalizowanym na zapleczu klifu, m.in. ośrodkowi wypoczyn-
kowemu „Bałtyk” (fot. 2).

Fotografia 1. Częściowo zniszczony ośrodek wypoczynkowy „Horyzont” 
w bezpośrednim sąsiedztwie aktywnego klifu 

(fot. W. Subotowicz, 03.06.2002 r.)

Rycina 1. Lokalizacja brzegów klifowych w Polsce i ich tempo abrazji 
dla okresu 1985–1986 [1]
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Fotografia 2. Aktywny klif zagraża rejonowi ośrodka wypoczynkowego „Bałtyk” 
(fot. W. Subotowicz, 30.06.1999 r.)

Rycina 2. Przekrój geodynamiczny klifu w Jastrzębiej Górze (134,200 km) [10]

Warunki geodynamiczne klifu w Jastrzębiej Górze

Tempo abrazji brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze w latach 1977–1990 
wynosiło 0,94 m/rok. To tempo jest zmienne w czasie i przestrzeni [7]. Abrazja 
jest bezpośrednią przyczyną rozwoju zjawisk osuwiskowych na klifie. Typ i za-
sięg osuwisk w głąb zaplecza klifowego zależy od budowy geologicznej klifu 
i jego uwarunkowań hydrogeologicznych.

Ten najbardziej wysunięty w morze odcinek brzegu klifowego w Polsce 
jest zbudowany z utworów wieku plejstoceńskiego. Są to gliny morenowe, 
piaski międzymorenowe i iły (ryc. 2) [8, 10]. Szczególną rolę odgrywa tu woda 
podziemna występująca w piaskach międzymorenowych i ujawniająca się 
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w formie wysięków na zboczu klifowym. Zwłaszcza, jeżeli ma bezpośredni 
kontakt z iłami. Wtedy aktywność osuwiskowa jest największa. Powierzchnia 
poślizgu zainicjowana w podłożu ilastym występującym w dolnej partii klifu, 
progresywnie rozwija się ku górze i obejmuje cały około 30-metrowy pakiet 
utworów klifowych i sięga do powierzchni korony klifu (ryc. 2) [2]. W konse-
kwencji powstaje rotacyjne przemieszczenie wspomnianego pakietu grunto-
wego w dół zbocza klifowego. Przemieszczony materiał gruntowy jako tzw. ko-
luwium, następnie jest abradowany i odprowadzany do morza.

Próby zabezpieczenia brzegu klifowego 
w Jastrzębiej Górze

W latach 1994–1997 u podnóża klifu na całym kilometrowym odcinku brze-
gu klifowego w Jastrzębiej Górze (133,500 km–134,600 km), wykonano kon-
strukcję oporową o charakterze opaski brzegowej składającej się z gabionów 
(fot. 3) [10]. Wykonana konstrukcja gabionowa była i jest narażona na bezpo-
średnie oddziaływanie morza i spływający materiał osuwiskowy. Stąd po kilku 
latach zaobserwowano jej zniszczenie. Jest to permanentny stan awaryjny tego 
rodzaju zabezpieczenia.

Fotografia 3. Gabiony opaski brzegowej u podnóża klifu niszczone przez morze 
i spływający materiał osuwiskowy. Rozrywana siatka gabionowa 

jest wzmacniana za pomocą prętów zbrojeniowych 
(fot. W. Subotowicz, 06.04.2002 r.)
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Niezależnie od wykonania opaski brzegowej z gabionów, w 2000 r. zabez-
pieczono klif o długości 200 m w rejonie „Bałtyku” za pomocą gruntu zbrojo-
nego (ryc. 3) [3], (fot. 4). Przy tym projektanci przyjęli niewłaściwe założenie, 
że wykonana tu przed laty u podnóża klifu konstrukcja z gabionów, stanowi 
trwałe zabezpieczenie przed abrazyjną działalnością morza.

Rycina 3. Schemat zabezpieczenia klifu metodą gruntu zbrojonego 
w rejonie „Bałtyku” w Jastrzębiej Górze [3]

Fotografia 4. Zabezpieczony klif w rejonie „Bałtyku” za pomocą gruntu zbrojonego. 
U podnóża klifu opaska brzegowa z gabionów 

(fot. W. Subotowicz, 26.05.2001 r.)
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Podobne zabezpieczenie fragmentu klifu wykonano w 2009 r. w rejonie 
zniszczonego ośrodka „Horyzont”.

Niestety, w obu przypadkach projekty zabezpieczeń nie zostały poprzedzo-
ne dokładnym udokumentowaniem warunków geologiczno-inżynierskich brze-
gu klifowego w Jastrzębiej Górze [12]. Już w 2010 r. wcześniej wykonana kon-
strukcja z gruntu zbrojonego w rejonie „Bałtyku” uległa awarii [4], (fot. 5, 6). 

Fotografia 5. Zdeformowany i przemieszczony ku morzu sztucznie uformowany klif 
z gruntu zbrojonego w rejonie „Bałtyku” 

(fot. W. Subotowicz, 24.05.2015 r.)

Fotografia 6. Zniszczona konstrukcja gruntu zbrojonego na klifie 
w rejonie „Bałtyku” 

(fot. W. Subotowicz, 24.05.2015 r.)
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Według naziemnych pomiarów wykonanych na początku 2011 r., odkształce-
nie sztucznego zbocza klifowego wyniosło około 1 m ku morzu. Równocześnie 
konstrukcja gruntowa osiadła o 1 m.

Trudno o dokładną ocenę przyczyny awarii, tym niemniej z dużą dozą pew-
ności można przypuszczać, że została ona spowodowana złym ujęciem i od-
prowadzeniem wód podziemnych. Woda, wypełniająca przestrzeń sztucznie 
uformowanego klifu, spowodowała obniżenie parametrów wytrzymałościowych 
gruntu zbrojonego i zachwianie jego stateczności. W konsekwencji nastąpiło 
jego zniekształcenie.

Nie należy wykluczyć też współudziału naturalnego podłoża klifowego, 
które w tym rejonie charakteryzuje się szczególnie niekorzystnymi predyspo-
zycjami osuwiskowymi. Nagromadzona i nieodprowadzona dokładnie woda 
podziemna mogła je spotęgować.

Na pozostałych fragmentach kilometrowego odcinka brzegu klifowego 
w Jastrzębiej Górze, wykonano drenaż wód podziemnych i powierzchniowych, 
a zbocze klifowe zostało wyrównane i zagospodarowane biotechnicznie. Nie 
jest to sprawny drenaż, albowiem w 2009 r. zauważono uaktywnienie się za-
bezpieczonego w ten sposób klifu. Ten stan trwa do dzisiaj (fot. 7).

Fotografia 7. Zniszczony system drenażowy na klifie 
z wykorzystaniem geowłókniny 
(fot. W. Subotowicz, 24.05.2015 r.)
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Podsumowanie

Zabezpieczenie kilometrowego odcinka podnóża klifu w Jastrzębiej Górze 
za pomocą gabionów nie jest trwałym sposobem ochrony brzegu klifowego 
przed abrazją.

Ponadto nieskuteczne zabezpieczenie klifu za pomocą gruntu zbrojonego 
w rejonach ośrodków „Bałtyk” i „Horyzont”, niesprawność drenażu i zabez-
pieczenia biotechnicznego na pozostałych fragmentach klifu, nie rozwiązuje 
generalnego problemu ochrony brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze. Zagad-
nienie wymaga kompleksowego rozwiązania.

W związku z powyższym „Aquaprojekt” w Gdańsku w 2009 r. [6], podobnie 
jak w 1992 r. przedstawili to W. Massalski i W. Subotowicz [5], opracował koncep-
cję zabezpieczenia brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze. Dotyczy ona projek-
tu opaski brzegowej typu bulwaru spacerowego i zaprojektowania jednolitego 
systemu drenażowego na całym kilometrowym odcinku klifu, ujmującego wy-
sięki wód podziemnych i spływ wód powierzchniowych. Przewidziano także 
wykonanie niezbędnych konstrukcji przeciwstawiających się istniejącym i po-
tencjalnym zjawiskom osuwiskowym.

Niestety, koncepcja ta dotychczas nie została zrealizowana.
Obecny stan brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze nie zachęca mieszkańców 

oraz wypoczywających tu turystów i wczasowiczów do przebywania na tym 
odcinku brzegu morskiego. Sądzę, że i lokalne władze nie są z tego stanu za-
dowolone.

Streszczenie

W artykule opisano stan brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze, ze szczególnym uwzględnie-
niem procesów geodynamicznych oraz wpływu budowy geologicznej na prędkość abrazji klifu. 
Opisano przyczyny występowania awarii na brzegu w Jastrzębiej Górze oraz szczegóły umoc-
nienia brzegu w rejonie ośrodków wypoczynkowych „Bałtyk” i „Horyzont”. W podsumowaniu 
autor wskazuje kierunek postępowania w celu zapobieżenia abrazji i propagacji osuwisk o za-
sięgu mogącym zagrozić obiektom budowlanym zlokalizowanym na zapleczu klifu.

Summary

The article describes the current state of the cliff coast at Jastrzębia Góra with particular em-
phasis on geodynamic processes and the impact of the geological structure of the cliff on abrasion 
speed. The cause of the failure on the coast at Jastrzębia Góra is also described and details of 
seashore reinforcement near the resorts „Baltic” and „Horyzont” is presented as well. In conclusion, 
the author indicate the priorities of action in order to prevent the propagation of cliff failure which 
may cause mega-scale damage threatening to the building located at the back of the cliff.
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DOBÓR KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH 
NA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Z UWZGLĘDNIENIEM 

WIELOKRYTERIALNEJ OPTYMALIZACJI

Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe; materiały kompozytowe; konstrukcje mechaniczne; 
badania konstrukcji; wytrzymałość materiałów; dobór materiałów.

THE CHOICE OF POLYMER COMPOSITES 
FOR STRUCTURAL COMPONENTS TAKING 

INTO ACCOUNT THE MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION

Key words: polymer composites; composite materials; mechanical construction; research design; 
strength of materials; material selection.

Wprowadzenie

Rozwój nowoczesnych materiałów kompozytowych zapoczątkowany został 
w latach czterdziestych XX w. Kompozyty polimerowe z każdym rokiem znaj-
dują coraz szersze zastosowanie w najróżnorodniejszych dziedzinach techni-
ki [10]. Wzmocnione materiały polimerowe do niedawna stosowane były je-
dynie w konstrukcjach specjalnych, projektowanych na specjalne zamówienie 
— np. projekty kosmiczne lub lotnictwo wojskowe, w których detale wytwarza-
no jednostkowo, a jedynym celem była redukcja wagi niezależnie od kosztów. 
Jednak rozwój inżynierii materiałowej oraz sektora przemysłu pracującego 
nad projektowaniem i wdrażaniem nowych mieszanek polimerowych w po-
łączeniu z możliwościami technologicznymi zaowocował w ostatnich latach wy-
twarzaniem układów nośnych i złożonych konstrukcji z zastosowaniem ma-
teriałów kompozytowych o matrycy polimerowej [4], które nie ograniczają 
się tylko do zastosowań militarnych i lotniczych. Optymalne zaprojektowa-
nie konstrukcji z kompozytu polimerowego wymaga znajomości warunków 
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wytrzymałości w złożonych stanach naprężenia. Trudności w jednoznacznym 
doborze kompozytu polimerowego i określeniu jego warunku wytrzymałości 
potęgują się ze względu na to, że materiały te są lepkosprężystymi materiała-
mi anizotropowymi.

Cele projektowania i powody selekcji materiałów

Jedną z najważniejszych decyzji w inżynierii projektowania jest właściwa 
selekcja i dobór materiałów. Istnieją dwa główne powody, dla których inżynier 
staje przed problemem selekcji materiału. Pierwszy to taki, by zmienić istnie-
jącą konstrukcję, zmieniając geometrię wyrobu lub zmniejszyć wagę, drugi, 
by wybrać materiał dla nowego produktu.

Często inżynierowie stosują tradycyjne podejście na podstawie poprzednich 
doświadczeń i dlatego nie stosują wszechstronnego ujęcia do projektowania 
z użyciem kompozytów polimerowych. To niestety hamuje innowację [5].

Wykorzystanie kompozytów polimerowych jako materiałów konstrukcyj-
nych wymaga jednak innych metod obliczeniowych, niż stosowane dla mate-
riałów jednolitych (jednorodnych). Powoduje to, że przeciętnie przygotowany 
konstruktor niechętnie przyjmuje możliwość zastosowania mniej znanego ma-
teriału. Lepiej przygotowani konstruktorzy mają do dyspozycji zaawansowa-
ne metody obliczeniowe, wymagające jednak niekiedy potwierdzenia doświad-
czalnego. Duże nadzieje można wiązać z komputerowym projektowaniem 
w tym zakresie [4].

Inżynier musi dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej uwzględniać wła-
ściwości nowych materiałów i ich potencjalnych zastosowań. Innowacje są czę-
sto związane z zastępowaniem części wykonanych z dotychczas stosowanego 
materiału częściami wykonanymi z innego, np. z kompozytów polimerowych. 
Zamianie materiału musi najczęściej towarzyszyć przekonstruowanie całego 
wyrobu tak, aby możliwości, jakie oferuje nowy materiał, zostały maksymalnie 
wykorzystane. Inżynier musi więc starannie porównywać i oceniać właściwo-
ści materiałów branych pod uwagę w procesie doboru, a osiągnięty efekt może 
zależeć od subtelnych szczegółów takiej analizy. Konieczne jest zatem głębokie 
rozumienie właściwości kompozytów jako materiałów, ich powstawania w cza-
sie wytwarzania oraz zmian w czasie kształtowania czy łączenia [2].

W ostatnich latach kompozyty o matrycy polimerowej mają coraz więcej 
zastosowań. Występują one jako samodzielna grupa tworzyw konstrukcyjnych 
o specyficznych, ściśle określonych właściwościach. Ta ważna przemiana 
w sposobie podejścia do tworzywa wynika z, m.in., rosnącej wiedzy projek-
tantów, wytwórców i użytkowników na temat własności kompozytów.
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Celem selekcji materiałów (i w przypadku kompozytów ich projektowania) 
jest utworzenie elementów konstrukcyjnych i takie dobranie materiału, który 
spełni pewną określoną funkcję, np. mieć duże wartości właściwości mecha-
nicznych przy małym ciężarze.

Konwencjonalne materiały takie jak metale czy polimery mają pewne ogra-
niczenia. Kompozyty polimerowe są coraz częściej stosowane w zaawansowa-
nych technologicznie konstrukcjach i elementach maszyn, ponieważ produ-
cenci odkrywają korzyści płynące ze stosowania tych materiałów.

Warunki doboru materiałów

W projektowaniu dowolnego wyrobu (elementu konstrukcyjnego) wystę-
pują pewne oczywiste ograniczenia dotyczące materiału, z którego ma być on 
wykonany. Takimi ograniczeniami może być: temperatura — dla kompozytów 
polimerowych (KP) jest to około 400°C, przewodność elektryczna, koszt wytwo-
rzenia, odporność na korozję, moduły sprężystości, wytrzymałość i gęstości.

W pierwszym etapie doboru materiałów powinniśmy korzystać z baz danych 
materiałów uwzględniających wszystkie rodziny materiałów (metale, polime-
ry, ceramikę, naturalne materiały i kompozyty) [5].

Tabela. Zestawienie i podział czynników 
uwzględnianych przy projektowaniu elementów 

z materiałów kompozytowych [4]

Kryteria projektowania elementów z materiałów kompozytowych 

Kryteria konstrukcyjne Ograniczenia projektowe

Sposób i wielkość obciążenia elementu Proces technologiczny

Geometria elementu i jej ograniczenia Koszt wyrobu

Wymagania funkcjonalne elementu Właściwości materiału

Ograniczenia środowiskowe

Źródło: A. B o c z k o w s k a, Kompozyty, wyd. II, Warszawa 2003.

Takie bazy powinny być oparte o pewną systematykę, reguły dla wyboru 
z cechy (tzw. pola), relacje między tymi zapisami i danymi sprawdzającymi 
i oceniającymi te procedury. Przykładem takiej bazy danych mogą być bazy da-
nych producenta lub bazy danych na CD opracowywane przez grupy produ-
centów [5]. Informacje mogą być w formie tekstu, wykresów, fotografii, pro-
gramów komputerowych lub nawet klipów wideo [5]. Bogatym źródłem danych 
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są zasoby stron WWW, odpowiednie serwisy wyszukiwawcze specjalizujące 
się w danych naukowych [3].

Cechy i klasy materiałów

Właściwości materiałów są kluczową częścią selekcji, ponieważ na tej pod-
stawie, znając warunki pracy urządzenia, możemy zaklasyfikować dany ma-
teriał lub go wykluczyć. Drugą właściwością jest poznanie warunków pracy 
konstrukcji i na tej podstawie zbudowanie relacji określonych cech.

Schemat 1 ilustruje jak rodzina materiałów, może zostać podzielona na kla-
sy, podklasy, a następnie na pojedyncze przykłady konkretnych materiałów.

Każdy materiał jest scharakteryzowany przez komplet cech, które zawiera-
ją: dane liczbowe identyfikujące materiał, tekst i informacje graficzne.

Rodzina materiałów jest scharakteryzowana przez komplet cech takich, jak: 
gęstość, moduły, właściwości mechaniczne, cieplne, elektryczne, odporność 
na substancje chemiczne lub inne [5]. Efektywna baza to taka, w której dane są 
„ciasno zbudowane”. W dobrej bazie materiałowej istnieje możliwość połącze-
nia technicznych i ekonomicznych właściwości i dopiero praca z taką bazą umoż-
liwia ograniczenia pewnych cech i odpowiednią optymalizację indeksów [5]. 
Według M.F. Ashbego i współautorów w bazie danych właściwości materiału, 
każdy materiał ukazuje się jako zapis pola, które zawierają dane cechy [5].

Nadal pewne ograniczenia stanowi technologia wytwarzania. Jak dotąd nie 
udaje się pokonać tego problemu, zwłaszcza w zastosowaniach masowych 
i konkurencyjnych cenowo [8].

Istotną cechą materiałów kompozytowych jest możliwość przewidywania 
ich właściwości na podstawie doboru odpowiednich składników, tzn. możliwość 
projektowania materiałów o żądanych właściwościach [10].

Wykonanie wyrobu z kompozytu polimerowego obejmuje projekt konstruk-
cyjny i technologiczny, które są wzajemnie powiązane i zależne od obciążeń, 
geometrii elementu i wchodzących w skład komponentów. Schemat procesu 
projektowania elementów konstrukcyjnych z kompozytów można znaleźć 
w pracach Puciłowskiego i współautorów [7].

Jednocześnie należy zaznaczyć, że uzyskiwane właściwości, w szczególno-
ści wytrzymałościowe, są nieosiągalne w innych, „klasycznych” materiałach 
przy „rozsądnej” cenie i w tej chwili kompozyty są jedyną perspektywiczną 
rezerwą właściwości materiałów. Konkurencję mogą stanowić tylko nano-
kompozyty polimerowe, ale technologia ich produkcji jest na razie bardzo kosz-
towna.



33

Dobór kompozytów polimerowych na elementy konstrukcyjne

Punktem wyjścia każdego projektu jest potrzeba rynkowa lub pomysł, fi-
nałem zaś produkt, który tę potrzebę zaspokaja lub urzeczywistnia ideę. Mię-
dzy punktami skrajnymi znajduje się wiele stadiów pośrednich, np. projekt kon-
cepcyjny, ogólny i szczegółowy, prowadzące do powstania zbioru specyfikacji 
definiujących sposób selekcji wyrobu. Taką koncepcję podejścia do procesu 
projektowania przedstawił M.F. Ashby [1, 3].

M.F. Ashby sugeruje, że współczesny inżynier-konstruktor, specjalista w za-
kresie inżynierii materiałowej stoi przed problemem właściwego doboru ma-
teriału spośród ogromnej ilości dochodzącej do dziewięćdziesięciu tysięcy 
gatunków materiałów, które są do jego dyspozycji. Potrzebne są zatem proce-
dury, dzięki którym wybór będzie racjonalny, oparty na wstępnym wskazaniu 
całych grup materiałów spełniających stawiane przez konstruktora wymagania 
i ostatecznym rozważeniu nielicznych konkretnych materiałów [1].

Warunki, jakim musi sprostać zaprojektowana, a następnie wykonana kon-
strukcja, powinny odpowiadać wymaganiom eksploatacyjnym, ekonomicznym, 
uwzględniać proces technologiczny oraz problem recyklingu.

Rycina 1. Proces doboru materiałów kompozytowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów firmy Dupont [1].
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Podstawowe ograniczenia projektowe nie powinny być ustalane zbyt po-
chopnie. Projektant ma bowiem możliwość doskonalenia konstrukcji wyrobu. 
Typowe ograniczenia projektowe, to np. rozszerzalność cieplna (temperatura), 
środowisko pracy czy też wymaganie, aby materiał przewodził prąd elektrycz-
ny lub był izolatorem. Wymagania projektowe to sposób zachowania się kom-
pozytu podczas prób statycznych, zmęczeniowych, znajomość rozszerzalności 
cieplnej, czynników środowiska, odporności na korozję. Doboru tego należy 
dokonywać na podstawie wielokryterialnej optymalizacji [6], rycina 2.

Wcześniej, gdy wysoka wytrzymałość i niska masa były często panującym 
kryterium, by osiągnąć zamierzone cele (szczególnie dla zastosowań w prze-
myśle lotniczym). Obecnie wzrasta nacisk na inne kryteria takie jak absorpcja 
energii czy ognioodporność.

Zadaniem projektowania jest określenie wymagań, jakim musi sprostać 
materiał, czyli określenie cech i analiza funkcji, podstawowych zadań kompo-
nentu.

Projektowanie może mieć kilka celów. Projektant musi sobie sam odpowie-
dzieć na kilka pytań. Jakie cechy materiału mają być maksymalizowane, a co 
minimalizowane? Jakie podstawowe warunki muszą zostać spełnione? Istnie-
ją również dane projektowe, które mogą mieć charakter dowolny [3].

Rycina 2. Relacja między hierarchiczną bazą danych i zasięgiem własności (cech) [5]
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Określenie funkcji celu

Podstawą jakiegokolwiek projektowania jest określenie funkcji, jaką ma 
spełniać materiał. Wyboru materiału nie można oddzielić od zaprojektowane-
go kształtu. Funkcja, rodzaj materiału, kształt i metoda wytwarzania są we wza-
jemnej zależności. Funkcja materiału narzuca wybór materiału, a kształt zo staje 
zaprojektowany tak, aby przy użyciu odpowiedniego materiału wyrób spełniał 
swój zamierzony cel. Wraz ze wzrostem wyrafinowania projektu rosną wyma-
gania i omawiane zależności stają się silniejsze. Zależności między funkcją, 
materiałem, kształtem i wytwarzaniem są niezwykle istotne z punktu widzenia 
procedury doboru materiałów [1].

W odpowiedzialnych konstrukcjach najważniejszym zadaniem jest dobra-
nie materiału do spełniania określonej funkcji celu. W doborze materiału na-
leży uwzględnić ograniczenia związane z różnymi aspektami procesu projek-
towania, wytwarzania, sprzedaży, eksploatacji i utylizacji po zużyciu wyrobu.

W procesie projektowania wyrobu poszukuje się materiału o określonym 
profilu właściwości, np.: małej gęstości, dużych modułach sprężystości, dużej 
wytrzymałości lub umiarkowanej cenie. Chodzi zatem o ustalenie zbioru po-
żądanych właściwości materiału i wybranie spośród wszystkich materiałów 
inżynierskich najlepszego w danym zastosowaniu. Podstawowe kryteria do-
boru materiału wynikają z założeń projektowych, nie podlegają dyskusji. 
Następnie określa się tzw. wskaźniki funkcjonalności, np.: E/ρ (gdzie E jest 
modułem Younga, ρ jest gęstością). Grupy takich wskaźników, których mak-
symalizacja umożliwia zmaksymalizowanie właściwości użytkowych wyrobu. 
Są one kluczem do optymalnego doboru materiałów. Jest wiele takich wskaź-
ników, np.:

 — minimalizacja masy (kosztu, energii),
 — projektowanie elementów o bardzo dobrych właściwościach zmęczenio-

wych [1].
Procedura wyznaczania takich wskaźników funkcjonalności polega na:
a) ustaleniu cech wyrobu, które powinny być maksymalizowane lub mini-

malizowane (masa, koszt, energochłonność, sztywność, wytrzymałość, bezpie-
czeństwo użytkowania, degradacja środowiska naturalnego itp.),

b) wyprowadzeniu równania dla tej cechy w postaci przedstawiającej wy-
magania funkcjonalne, cechy geometryczne i właściwości materiału (funk-
cja celu),

c) ustaleniu zmiennych swobodnych (nie wyszczególnione w założeniach 
projektowych),

d) ustaleniu ograniczeń projektowych; uszeregowanie ich pod względem 
ważności,
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e) wyprowadzeniu równania przedstawiającego ograniczenia projektowe 
(np. bez trwałego odkształcenia, bez pękania, bez wyboczenia, z maksymalną 
pojemnością cieplną, z kosztem poniżej wyznaczonego poziomu),

f) podstawieniu wartości zmiennych swobodnych obliczone z równań (e) 
do funkcji celu (b),

g) pogrupowaniu zmiennych w trzy zbiory: wymagania funkcjonalne F, 
ce chy geometryczne G oraz właściwości materiału M: zatem CECHA<f (F, G, M),

h) odczytaniu wskaźnika funkcjonalności, przedstawieniu M jako wielkości, 
która ma być maksymalizowana,

i) zauważeniu, że nie jest niezbędne pełne rozwiązanie zadania w celu 
ustalenia zbioru pożądanych właściwości materiału.

Można w ten sposób uwzględniać kilka kryteriów jednocześnie. Każdy 
projektowany element złożonego wyrobu określa trzy wymagania (funkcjo-
nalne, parametry geometryczne, właściwości materiału). Zależność tą opisuje 
ogólna formuła:

 (1)

gdzie:
p — funkcjonalność komponentu,
f — funkcja zmiennych wymagań funkcjonalnych, geometrycznych, właściwości materiału.

Wartość p charakteryzuje pewien aspekt funkcjonalności komponentu np.: 
jego masę, objętość, koszt wytworzenia lub trwałość; zaś f oznacza funkcje 
określonej zmiennej. Optymalne projektowanie polega na takim dobraniu 
materiału i kształtu wyrobu, aby p było maksymalne lub minimalne (w zależ-
ności od tego, jakiej cechy wyrobu dotyczy) [1].

Kolejnym krokiem jest odszukanie informacji o materiałach, które powo-
dują maksymalną funkcjonalność, czyli będą najlepiej odpowiadały do da-
nej konstrukcji.

W większości zadań projektowych dobiera się materiał na element kon-
strukcyjny, uwzględniając liczne ograniczenia. Na przykład przy projektowa-
niu dźwigara skrzydła samolotu podstawowym celem jest zminimalizowanie 
jego masy. Konieczne jest jednak zapewnienie określonej jego sztywności, 
wytrzymałości, a także odporności na pękanie.

Proponowana procedura doboru materiału wymaga dokonania subiektyw-
nej oceny. Jest to charakterystyczna cecha większości metod rozwiązywania 
problemów selekcyjnych o nadmiernej liczbie ograniczeń. Zadanie jest złożo-
ne i ma tu znaczenie wiedza i doświadczenie ekspertów.

Dodatkowym problemem są trudności, np. jak porównać masę z kosztem 
wytwarzania lub energochłonność właściwą z bezpieczeństwem użytkownika. 
Wielkości te są mierzone w różnych jednostkach, nie są zatem bezpośrednio 
porównywalne. W takich przypadkach przypisuje się wskaźniki wagi każdemu 

( ), ,p f F G M=
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kryterium oceny wyrobu. Istotność poszczególnych kryteriów podlega zatem 
w procesie projektowania osądowi, przez przyznanie im wag od 1 do 10 [1].

Opis funkcji celu dla zastosowania 
w doborze kompozytów polimerowych

W wielu procesach decyzyjnych spotykanych w praktyce doboru materia-
łu najczęściej zachodzi potrzeba łącznej optymalizacji kilku kryteriów. Tego 
rodzaju zagadnienia rozwiązuje się, stosując optymalizację wielokryterialną. 
Rozwiązywanie takich problemów może być prowadzone albo na podstawie 
zintegrowanego kryterium (poprzez ważenie kryteriów składnikowych), albo 
poprzez uwzględnienie niezależnych ocen według poszczególnych kryteriów.

Model optymalizacji wielokryterialnej (wektorowej) z kilkoma funkcjami ce-
lów.

Optymalizacja wielokryterialna:

 (2)

gdzie:
OW — optymalizacja wielokryterialna,
X — zbiór rozwiązań dopuszczalnych,
F — funkcja kryteriów,
R — relacja dominowania.

Metody, które można wykorzystać do doboru materiału to:
 — metoda rangowania według Pareto-optymalności,
 — metoda rangowania według globalnego poziomu optymalności.

Łącząc te dwie metody, można uzyskać zadowalające efekty w problema-
tyce doboru materiałów konstrukcyjnych. Głównym przedstawicielem jest 
metoda rangowania według Pareto-optymalnosci, która pozwala klasyfikować 
rozwiązania zadań wielokryterialnej maksymalizacji jako rozwiązania zdomino-
wane lub niezdominowane (Pareto-optymalne lub w skrócie P-optymalne) [9]. 
Warunek optymalności w sensie Pareto dla zadania wielokryterialnej maksy-
malizacji wektora funkcji zysku f   (x) można sformułować następująco: niech 
dane są dwa rozwiązania xr, xsn, które posiadają odpowiednie wektorowe 
funkcje f  (xr), f  (xs)m. Wektor (f xr) jest częściowo mniejszy od wektora (f xs), wte-
dy i tylko wtedy, gdy dla wszystkich współrzędnych zachodzi warunek:

 (3)

( )= , ,OW f X F R

( ) ( ) ( ) ( )
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Rozwiązanie xr jest wówczas zdominowane w sensie Pareto, jeżeli istnieje 
takie rozwiązanie xs, którego wektor funkcji doboru (f xs) jest częściowo więk-
szy niż (f xr). Rozwiązanie xs, które nie jest zdominowane, nazywa się rozwią-
zaniem niezdominowanym lub Pareto-optymalnym (P-optymalnym).

Jak widać, tylko rozwiązania {x1, x6, x7, x8} są P-optymalne, ponieważ do-
minują one nad odpowiednimi podzbiorami pozostałych rozwiązań. P-opty-
malne rozwiązania mieszczące się w trzecim obszarze są względem siebie 
równoważne. Ocena według Pareto-optymalnosci nie tylko wyznacza zbiór 
P-optymalnych rozwiązań, ale również pozwala na uszeregowanie (ranking) 
wszystkich możliwych rozwiązań pod względem stopnia zdominowania. 
Każdemu rozwiązaniu można przyporządkować pewną skalarną wielkość 
zwaną rangą.

Zatem ranga r  (xi) danego rozwiązania xi wśród i=1,2,…, N możliwych roz-
wiązań jest wyznaczana według następującej formuły:

 (4)

gdzie:
r — ranga,
μmax — stopień zdominowania, oblicza się go ze wzoru ( )max 1,2 , ,

max ii N
xµ µ

=
=



 wtedy wartość μ(xi)
  jest stopniem zdominowania, tzn. liczbą rozwiązań, przez które rozwiązanie xi jest zdo-

( ) ( )max 1i ir x xµ µ= − +

Rycina 3. Przykład Pareto-optymalnych rozwiązań 
dla dwukryterialnej maksymalizacji wektora doboru materiału
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minowane, μmax stanowi maksymalną wartość spośród wszystkich μ(xi). Stosując ranking 
tego rodzaju, wektor funkcji doboru odwzorować można w przestrzeni jednowymiarowej 
(ranga skalarna). Rozwiązania P-optymalne {x1, x6, x7, x8} posiadają zatem najwyższą 
rangę i tworzą tzw. pierwszy (najwyższy) front Pareto.

Metoda szeregowania rozwiązań według Pareto-optymalnosci pozwala 
zatem na przekształcenie ich wektorowych funkcji zysku na odpowiednie ran-
gi skalarne, ale odwzorowanie to selekcjonuje jedynie zbiór Pareto-optymalnych 
rozwiązań i zwykle nie wskazuje na żadne konkretne (pojedyncze) rozwiąza-
nie. Jest to cena, jaką płaci się za równoważne traktowanie poszczególnych 
kryteriów składowych wektorowej funkcji doboru. Natomiast zadaniem pro-
jektanta jest zastosowanie dodatkowego oszacowania uzyskanych P-optymal-
nych rozwiązań.

Na systemowe „zagospodarowanie” tej przestrzeni pozwala rozwinięcie 
metody rankingu, wykorzystujące globalny poziom optymalności (GOL). Me-
toda ta bardziej skutecznie uszereguje uzyskane rozwiązania.

Procedura GOL polega na:
a) wyznaczeniu największej wartości dla każdej z poszczególnych funkcji 

zysku fimax spośród wszystkich N rozwiązań (lub tylko P-optymalnych):

 (5)

b) przyporządkowaniu każdemu rozwiązaniu globalnego poziomu optymal-
ności według następującej formuły:

 (6)

Zatem metoda rangowania według globalnego poziomu optymalności 
pozwala na znaczącą minimalizację problemu niejednoznacznych rozwiązań, 
które wyraźnie uwidacznia się przy stosowaniu kryteriów Pareto-optymalno-
ści. Wektor maksymalnych współrzędnych wektora osiąga wówczas wartość:

 (7)

Uzyskujemy następujący ranking rozwiązań według globalnego poziomu 
optymalności η(xj) (j=1,2,…,8):
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Rozwiązanie x6 z pierwszego frontu Pareto posiada najwyższy globalny po-
ziom optymalności równy 0,625. Natomiast najgorszymi rozwiązaniami oka-
zują się x3 i x8 o zerowym globalnym poziomie optymalności. Przedstawiona 
metoda rangowania według globalnego poziomu optymalności „faworyzuje” 
rozwiązania pośrednie takie jak x6 czy x5. Ponadto rozwiązania maksymalizu-
jące tylko niektóre kryteria lub jedno z nich (nawet, jeśli należą do pierwszego 
frontu Pareto, jak x7 i x8) są natychmiast „piętnowane” w świetle globalnego po-
ziomu optymalności η. Zastosowanie obu metod jednocześnie pozwoliło zatem 
na wyznaczenie jednego P-optymalnego rozwiązania posiadającego najwyższy 
poziom optymalności. Już na podstawie powyższego przykładu widać, że omó-
wione metody rankingowe cechują się znaczną uniwersalnością i użytecznością.

Rycina 4. Model optymalizacji wielokryterialnej
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Przedstawiona metoda rankingu wykorzystująca globalny poziom opty-
malności pozwala zwykle na bardziej skuteczne uszeregowanie uzyskanych 
rozwiązań niż w przypadku szeregowania według Pareto-optymalności. 
W metodzie rangowania według globalnego poziomu optymalności problem 
niejednoznacznych rozwiązań (wyraźnie uwidaczniający się w metodzie we-
dług Pareto-optymalności) jest eliminowany lub przynajmniej minimalizowa-
ny. Metoda ta przede wszystkim służy do ostatecznej oceny zbioru samych 
P-optymalnych rozwiązań.

Również z biegiem czasu, lub zmianą wag (istotności) poszczególnych kry-
teriów, pojawia się konieczność iteracji, gdyż rzadko materiał o najlepiej pasu-
jących właściwościach będzie materiałem, który najtaniej można uformować 
lub łączyć. W takim wypadku potrzebna jest optymalizacja innego rodzaju, 
czyli znalezienie kompromisu między właściwościami i kosztami całkowitymi. 
Proces iteracyjny umożliwia dojście do optymalnego rozwiązania [1].

Wnioski

Wykonanie kompozytów i otwarcie się projektanta na te materiały to nie 
wszystko. Trzeba jeszcze wiedzieć jak je zastosować, co wymaga dobrego rozu-
mienia ich właściwości. Dlatego też kompozyty powinny być stosowane tylko 
wtedy, gdy racjonalnie wyważy się argumenty: z jednej strony pożądany zespół 
właściwości, a z drugiej koszty związane z ich wytwarzaniem.

1) Aby poprawnie wybrać materiał, musi zostać zebrana informacja o celach, 
jakie ma spełnić dany element. Dopiero po zebraniu warunków pracy kon-
strukcji lub urządzenia możemy przystąpić do określenia i utworzenia wyczer-
pującej listy potrzeb, które spełni kompozyt polimerowy. Projektant powinien 
posiadać na tyle doświadczenia, by prawidłowo oceniać relacje i ich wpływ na 
własności projektowanego elementu konstrukcyjnego z uwzględnieniem 
właściwości różnych materiałów i dopiero wtedy rozważyć możliwość stoso-
wania kompozytu polimerowego.

2) Projektowanie z zastosowaniem KP to wysokie koszty, większa złożoność 
projektowania i weryfikacja nowych rozwiązań z zastosowaniem KP.

3) Pomimo wysokiej ceny kompozytów oszczędności wynikające ze zmniej-
szenia masy są tak duże, że zastosowanie ich rośnie bardzo szybko. Jednak, 
aby efektownie stosować kompozyty, inżynier musi znać właściwości materia-
łu i sposób, w jaki będzie pracował wyrób.

4) Dobór KP jako materiału wymaga określenia kształtu wyrobu lub jego 
zmiany.
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5) Dużym wyzwaniem dla prawidłowego doboru kompozytów jest osią-
gnięcie właściwości osiąganych w testach laboratoryjnych.

6) Kryteria dotyczące wytrzymałości KP należy stosować z ostrożnością.
7) Przyszłość zastosowań KP zależeć będzie od inwencji twórczej badaczy, 

pracowników naukowych i laboratoriów przemysłowych zajmujących się pro-
blematyką kompozytów na świecie.

Streszczenie

Na podstawie analizy dostępnych źródeł literaturowych i prac własnych omówiono kryteria 
doboru kompozytów polimerowych na elementy konstrukcyjne. W pracy uwzględniono proble-
matykę przewagi kompozytów polimerowych w pewnych zakresach właściwości jako materiałów 
konstrukcyjnych oraz problemy związane z odpowiednim doborem tych materiałów tak, by za-
stosować najbardziej odpowiedni materiał dla danego projektu.

Summary

Based on an analysis of available literature sources and your own work discusses selection 
criteria polymer composites for structural components. The study takes into account the problems 
advantage of polymer composites within certain properties as construction materials and problems 
faced by appropriate choice of materials, so as to apply the most appropriate material for the pro-
ject.
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PODSTAWY METODOLOGII BADAŃ 
NA STUDIACH INŻYNIERSKICH — POTRZEBNE CZY NIE?
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inżynierska praca dyplomowa.

BASICS OF RESEARCH METHODOLOGY FOR STUDYING ENGINEERING 
— NEEDED OR NOT?

Key words: methodology of scientific research; engineering studies; thesis seminar; engine-
ering thesis.

Wprowadzenie

Metodologia badań — obszar nauki, który wśród inżynierów i studentów 
kierunków inżynierskich budzi wiele niepewności. Ta wstępna ocena wynika 
z faktu przeprowadzenia przez autora badań, które same w sobie wzięły po-
czątek od próby odpowiedzi na pytanie — dlaczego inżynierskie prace dyplo-
mowe są tak różne? Dlaczego podczas egzaminu dyplomowego abiturienci 
(nawet ci wybitni) boją się interpretować elementy badań, jakie przecież sami 
(chcąc nie chcąc) prowadzili, aby zredagować pracę dyplomową.

Źródło problemu

Czy można zatem stwierdzić, że jest problem? Odpowiedź na to pytanie 
tkwi niewątpliwie w twierdzeniach autorytetów zajmujących się metodologią 
ogólnie i tą w inżynierii. I tak Z. Pietrasiński [1] stwierdza, że „Terminem proble-
mu obejmować będziemy, zgodnie ze współczesną terminologią psycho logiczną, 
nie tylko trudności o charakterze teoretycznym, dające się pokonać wyłącznie 
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za pomocą myślenia. O istnieniu problemu mówimy wtedy, gdy działalność 
podmiotu skierowana jest na osiągnięcie jakiegoś celu, lecz droga do tego celu 
nie jest znana, przynajmniej nie jest znana w pełni, tak że osiągnięcie celu z wy-
korzystaniem wyłącznie instynktownych działań naukowych jest niemożliwe”.

Idąc dalej, S. Stachak i Z. Woźniak [2] stwierdzają: „W szerokim sensie nazwa 
problemu oznacza przeszkodę, którą trzeba pokonać dla osiągnięcia jakiegoś 
dalszego celu. Problemy naukowe różnią się od wszystkich problemów nienau-
kowych tym, że są trudnościami wynikającymi z braku ścisłej i pewnej wiedzy, 
a od niektórych problemów nienaukowych różnią się tym, że konsekwencje 
ich rozwiązania mają przede wszystkim istotne znaczenie dla społeczeństwa, 
a nie tylko pojedynczych osób”.

Odnosząc się do tych wybranych wyżej twierdzeń, autorzy wskazują jed-
noznacznie na kwestię celu, którego osiągnięcie nie do końca jest znane. Czy 
w tym przypadku celem samym w sobie jest tylko odpowiedni kształt inży-
nierskiej pracy dyplomowej?

Taki sposób myślenia jest zbyt uproszczony i nie rozwiązuje problemu. 
Aspekt metodologicznego podejścia do studiów inżynierskich jest znacznie 
szerszy i wymaga nie tylko podejścia systemowego, lecz także, a może przede 
wszystkim znalezienia źródła problemu.

Każdy, kto studiował, wie, że problem „studiowania” zaczyna się praktycz-
nie od pierwszych tygodni pobytu w uczelni. Student pozbawiony ciągłej 
„opieki” nauczyciela i rodziców musi przejść do trybu samodyscypliny, bo nikt 
nie sprawdza obecności na wykładach, nie nakazuje, aby się nauczyć (od stro-
ny do strony) konkretnego materiału. Wyrobiony przez lata nawyk uczenia się 
tylko tego co niezbędne i w określonym czasie na sprawdzian czy klasówkę po-
zbawia samodzielności. W studenckiej rzeczywistości pierwsze tygodnie to luz 
i swoboda. Schody zaczynają się, gdy nadchodzi czas zaliczeń i egzaminów!

Nikt nie mówił, jak studiować i czym w ogóle są studia?! Słownik języka 
polskiego podaje, że studiować, to „analizować, dogłębnie poznawać”. Studio-
wanie wymaga zatem systematycznego zgłębiania tematów danego przedmio-
tu, dogłębne zaś poznanie przedmiotu wymaga nie tylko czasu ale i sięgnięcia 
do wielu źródeł, a nie jak wcześniej przyzwyczajono w szkole, do jednego, po-
lecanego podręcznika. Wykładowcy na początku zajęć zazwyczaj podają kilka 
podręczników, które uważają za najwłaściwsze. Nie oznacza to, że wszystkie 
z nich zależy przestudiować, natomiast warto uzmysłowić sobie już na począt-
ku studiów, że na egzaminie musimy przekonać egzaminującego, że odpo-
wiednią wiedzę posiedliśmy w stopniu co najmniej zadowalającym. Jednakże 
ten sam słownik nie podaje — jak studiować?!

Okazuje się, że w nowej rzeczywistości na uczelni „szkolny język” odszedł do 
lamusa, a prowadzący zajęcia każą „badać”. Posługują się innym aniżeli w do-
tychczasowej szkole językiem. Formułują hipotezy, określają cele badawcze, 
jakie należy osiągnąć, sugerują materiały źródłowe, które należy dogłębnie 
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przeanalizować. Nie ma lekcji, lecz jakieś wykłady, ćwiczenia, laboratoria. 
Zamiast klasówek kolokwia i egzaminy.

Część studentów szuka „sprawdzonych” rozwiązań i niestety znajduje czę-
sto tzw. zasadę „trzech zet” (zakuć, zdać, zapomnieć). Taki sposób studiowania 
doprowadza często do ukończenia studiów z dużo większym wysiłkiem, a na-
wet uzyskania dyplomu, jednakże w ślad za tym nie idzie rzetelna wiedza, 
która wcześniej czy później zostanie boleśnie zweryfikowana.

Analiza problemu

Na Wydziale Nauk Technicznych w Kujawskiej Szkole Wyższej przeprowa-
dzono eksperyment zmierzający do określenia przyczyn powstawania bardzo 
zróżnicowanych, żeby nie powiedzieć (w niektórych przypadkach) niezado-
walających poziomem inżynierskich prac dyplomowych. W tym celu wpro-
wadzono do programu studiów na VI semestrze „podstawy metodologii badań 
inżynierskich”. W tym miejscu należy nadmienić, że merytoryczną podstawą 
podjęcia takiej decyzji były wybrane opracowania autorytetów w dziedzinie 
metodologii badań, jak m.in.: prof. dr hab. Wiesław Leszek, prof. zw. dr hab. 
czł. koresp. PAN Czesław Cempel, prof. dr hab. Tadeusz Andrzej Pilch, prof. zw. 
dr hab. Janusz Sztumski oraz dr hab. Teresa Alicja Bauman. Materiały opubli-
kowane przez ww. naukowców utwierdziły władze Wydziału Nauk Technicz-
nych, o słuszności wzbogacenia programu studiów inżynierskich o elementy 
metodologii badań.

Warto podkreślić, że wprowadzenie Podstaw metodologii badań inżynier-
skich spotkało się z obawami kilku wykładowców, właśnie tych (w ocenie 
dziekana Wydziału), którzy kierowali pracami, co do których poziomu były 
pewne wątpliwości. Dla samych studentów wielką niewiadomą były pierwsze 
godziny zajęć, podczas których zauważalna była wielka przepaść w komuni-
kacji. Z założenia bowiem na początku zastosowano terminologię obowiązu-
jącą w metodologii — początkowo zupełnie niezrozumiałą przez słuchaczy. 
Zajęcia prowadzono w formie wykładów i ćwiczeń. Po wyjaśnieniu studentom 
dość złożonej (dla studenta) terminologii metodologii badań zaobserwowano 
dużo większe zainteresowanie przedmiotem. Studenci często w sposób dość 
wymowny dawali do zrozumienia, że „nie taki diabeł straszny, jak go malują”. 
Zaliczenie przedmiotu polegało na opracowaniu projektu koncepcji pracy dy-
plomowej.

Jednocześnie po zakończeniu przedmiotu przeprowadzono anonimowe 
badania ankietowe, które miały pokazać, jakie są efekty eksperymentu pole-
gającego na wprowadzeniu do programu studiów na VI semestrze Podstaw 
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metodologii badań inżynierskich. Na ogólną liczbę 66 studentów z kierunków 
budownictwo, transport oraz logistyka w ankiecie wzięło udział 54 studentów.

Wyniki badania ankietowego przedstawiają się następująco:

Z punktu widzenia całości badania ankietowego istotne mogło być, czy 
ankietowany zaliczył podstawy metodologii badań inżynierskich przed wy-
pełnieniem ankiety. Bardziej szczegółowa analiza wyników badania ankieto-
wego wykazała, że w rozbiciu na poszczególne kierunki studiów najlepiej 
przedmiot zaliczyli studenci logistyki (na ogólną ilość 14, nie zaliczył tylko 1), 
natomiast najgorzej studenci transportu, gdzie na ogólną ilość 23, nie zaliczy-
ło 16. Analogicznie — studenci budownictwa — na ogólną ilość 17, nie zaliczy-
ło 11.

Z powyższego wnioskować należy, że zaliczenie przedmiotu podstawy 
metodologii badań inżynierskich sprawiają studentom pewne trudności, sko-
ro po zakończeniu przedmiotu (po sesji egzaminacyjnej) w chwili wypełniania 
ankiety przedmiot zaliczyło tylko 52% ankietowanych.

Rycina 1. Czy na etapie wypełniania ankiety przedmiot jest zaliczony?

Rycina 2. Czy przedstawiono cel przedmiotu podstawy metodologii 
badań inżynierskich w sposób zrozumiały?
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Jak wynika z powyższej ryciny, zdecydowana większość ankietowanych 
(98%) uznała, że cel wprowadzenia do programu studiów podstaw metodolo-
gii badań inżynierskich został przedstawiony w sposób zrozumiały.

Zakres przedstawionego materiału, jaki będzie realizowany podczas zajęć 
z podstaw metodologii badań inżynierskich zrozumiało już nieco mniej ankieto-
wanych, tj. 91% — patrz rycina powyżej. Co, ujmując dość ogólnie, nadal jest 
dobrym wskaźnikiem, chociaż dopatrując się szczegółów, może to wynikać 
z nieco szerszego już zastosowania terminologii metodologicznej — na co wska-
zują dalsze badania.

Z wyników przedstawionych na powyższej rycinie należy wnioskować, 
że gdy w większym zakresie stosowano terminologię obowiązującą w meto-
dologii badań, ankietowani nie do końca rozumieli, o czym się do nich mówi.

Potwierdzeniem powyższego wniosku było zachowanie studentów na za-
jęciach. Na pewnym etapie prowadzonych zajęć można było zauważyć, że znacz-
na część studentów nie rozumiała, o czym mówi prowadzący. W praktyce 

Rycina 3. Czy przedstawiony na wstępie zakres materiału został zrozumiany?

Rycina 4. Czy terminologia dotycząca metodologii badań inżynierskich 
na początku zajęć była zupełnie zrozumiała?
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oznaczało to tyle, że trzeba było wytłumaczyć słuchaczom podstawowe poję-
cia, ich znaczenie, cechy i właściwości dotyczące m.in.: problemów badawczych, 
przedmiotów badań, sytuacji problemowych, celów badawczych, hipotez ro-
boczych, metod i narzędzi badawczych, a także prowadzenia poszczególnych 
etapów i zakresu badań.

Po zrealizowaniu materiału podstaw metodologii badań inżynierskich 
znaczna większość studentów (86% — patrz rycina powyżej) rozumiała termi-
nologię i zagadnienia, co można było już zauważyć podczas drugiej części 
realizowanego materiału, tj. w trakcie ćwiczeń. Zrozumienie przez studentów 
pojęć dotyczących metodologii badań wyrażało się poprzez zwiększenie ich 
aktywności na zajęciach.

Następne pytania w ankiecie dotyczyły zastosowania metodologii badań 
inżynierskich w aspekcie opracowania projektu koncepcji pracy dyplomowej, 
a także przygotowywania samej pracy dyplomowej, i tak:

Rycina 5. Czy terminologia i zagadnienia podstaw metodologii 
badań inżynierskich po zakończeniu przedmiotu zostały zrozumiane?

Rycina 6. Czy w Twojej ocenie przedmiot podstawy metodologii badań inżynierskich 
jest pomocny w opracowaniu projektu koncepcji pracy dyplomowej?
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Zdecydowana większość ankietowanych (96% — patrz ryc. 6) przyznała, 
że metodologia badań inżynierskich była dla nich pomocna w opracowaniu pro-
jektu koncepcji pracy dyplomowej. Natomiast jeszcze większa część ankieto-
wanych (98% — patrz ryc. 7) oceniła, że metodologia badań inżynierskich jest 
przydatna przy opracowywaniu pracy dyplomowej.

W badaniach ankietowych postanowiono „pójść jeszcze dalej”, aby nie ogra-
niczać metodologii badań inżynierskich tylko i wyłącznie do przygotowywania 
i opracowania pracy dyplomowej.

W programach studiów inżynierskich na budownictwie, transporcie czy lo-
gistyce już w III semestrze studenci wykonują szereg prac badawczych, które 
kończą się zaliczeniem w różnej formie — także projektu. Niewątpliwie wy-
konywanie tego rodzaju prac wymaga także zastosowania odpowiednich ele-
mentów metodologii badań inżynierskich. Dlatego też następnym „krokiem” 
w ankiecie było wyjście do ankietowanych z pytaniami:

Rycina 7. Czy w Twojej ocenie przedmiot podstawy metodologii badań inżynierskich 
jest przydatny w opracowaniu pracy dyplomowej?

Rycina 8. Czy w Twojej ocenie przedmiot podstawy metodologii badań inżynierskich 
ułatwiłby podejście i wykonanie prac badawczych na innych zajęciach objętych 

programem studiów? Jeżeli „tak”, to na którym semestrze powinien być prowadzony?
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Na rycinie 8 ukazano, iż 94% ankietowanych nie ma wątpliwości, że pod-
stawy metodologii badań inżynierskich ułatwiłyby im przygotowanie i reali-
zację prac badawczych na zajęciach, które miały miejsce w trakcie studiów 
na wcześniejszych semestrach.

Powyższe wyniki badań ankietowych utwierdziły władze Wydziału Nauk 
Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku o słuszności podjętej 
decyzji związanej z wprowadzeniem do programu studiów podstaw metodo-
logii badań inżynierskich. Jest jeszcze kwestią otwartą, na którym semestrze 
i w jakim zakresie powinny te zajęcia być realizowane.

W badaniu ankietowym umożliwiono także ocenę formy przeprowadzonych 
zajęć. W ostatnim, dziewiątym zadaniu ankietowym zapytano studentów:

Z powyższej ryciny wynika, że 98% ankietowanych zadowolona była z for-
my przeprowadzonych zajęć.

Dla samego problemu wskazanego we wstępie, ostatni wynik nie ma w za-
sadzie żadnego znaczenia, niemniej jednak jest dość istotną wskazówką dla 
prowadzącego przedmiot — autora artykułu.

Aby dać pełny obraz zastosowanego eksperymentu, należy dodać, że ele-
menty metodologii badań inżynierskich wprowadzono także w VII semestrze, 
w ramach seminarium dyplomowego. W efekcie takiego posunięcia, wstępnie 
można już ocenić, że prace dyplomowe poprzedzone projektem koncepcji 
zyskały nie tylko na wartości metodologicznej ale także merytorycznej. W trak-
cie egzaminu dyplomowego abiturienci znacznie lepiej przedstawiali procesy 
badawcze, jakie miały miejsce w trakcie przygotowania pracy dyplomowej.

Jak wynika z wcześniejszych wniosków, znajomość metodologii badań wy-
daje się być potrzebna dużo wcześniej aniżeli na seminarium dyplomowym, któ-
re często rozpoczyna się na przedostatnim semestrze studiów.

Rycina 9. Czy forma przeprowadzonych zajęć z podstaw metodologii 
badań inżynierskich była odpowiednia? Jeżeli „nie” — opisz krótko, 

jaka według Ciebie powinna być?
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M. Krajewski w pracy pt. Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Wło-
cławek 2001 [3] podkreśla, że:

„Do szczegółowych celów seminariów należy zaliczyć:
 — uczenie problemowego myślenia i udziału w dyskusji wokół określone-

go tematu,
 — wdrożenie do stosowania metody naukowej analizy,
 — umiejętność nawiązania kontaktów w czasie dyskusji,
 — zapoznanie się z różnymi rodzajami materiałów źródłowych,
 — poznanie sposobów gromadzenia literatury naukowej związanej z da-

nym tematem,
 — poznanie technik sporządzania streszczeń i wykonywania tzw. fiszek te-

matycznych,
 — poznanie zasad pisania referatów naukowych,
 — opanowanie techniki pisania pracy naukowej,
 — pogłębianie umiejętności formułowania i prezentowania własnych myśli,
 — przygotowanie do samodzielnego wykonania pracy o charakterze nau-

kowym”.
Na tej samej stronie wymienionej wyżej pracy, M. Krajewski. podaje, że „Se-

minarium jest jedną z form kształcenia na poziomie wyższym i jego podsta-
wowym celem jest kierowanie studenta lub doktoranta w celu napisania 
pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej”.

W odniesieniu do przedstawionych wyżej stwierdzeń warto uzupełnić, 
że seminarium dyplomowe przygotowuje także do opracowania dyplomowej 
pracy inżynierskiej — to po pierwsze. Natomiast po drugie to, w świetle cho-
ciażby programu studiów inżynierskich, a także wyników przedstawionej an-
kiety — czy wymienione cele seminarium nie pokrywają się w dużym stopniu 
z tym wszystkim, co student kierunków inżynierskich musi poznać, zanim 
przystąpi do np.: analizy materiałów budowlanych, analizy gruntów pod bu-
dowę, analizy procesów budowlanych, badania wytrzymałości szerokiej gamy 
materiałów (nie tylko budowlanych), analizy struktur różnego rodzaju mate-
riałów, analizy procesów logistycznych, projektowania, analizy nowoczesnych 
metod obliczeniowych, itd., itd.?

Podsumowanie

Nie bez znaczenia faktem jest, że w naukach humanistycznych, społecznych 
i medycznych bardzo rozwinięto działania, które podkreślają konieczność za-
stosowania metodologicznego podejścia do tych badanych obszarów. We współ-
czesnych warunkach technika odgrywa w każdej dziedzinie nauki ogromną, 
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żeby nie powiedzieć — decydującą rolę. Dlatego obszar nauk technicznych, któ-
rego pierwszym stopniem kształcenia wyższego są studia inżynierskie, wyma-
ga (analogicznie ujmując) bardziej metodologicznego podejścia w procesie 
kształcenia przyszłych inżynierów.

Zatem metodologia badań na studiach inżynierskich pierwszego stopnia 
na pewno tak. W większym zakresie na studiach inżynierskich drugiego stop-
nia — magisterskich. Nie ma wątpliwości, że studia doktoranckie to już pełny 
zakres metodologii badań naukowych.

Autor pozostawia pod rozwagę czytelnikom kwestię, kiedy student na kie-
runku inżynierskim powinien poznać podstawy metodologii badań.

Streszczenie

Metodologia badań — obszar nauki, który wśród inżynierów i studentów kierunków inży-
nierskich budzi wiele niepewności. Ta wstępna ocena wynika z faktu przeprowadzenia przez 
autora badań, które same w sobie wzięły początek od próby odpowiedzi na pytanie — dlaczego 
inżynierskie prace dyplomowe są tak różne? Dlaczego podczas egzaminu dyplomowego abi-
turienci (nawet ci wybitni) boją się interpretować elementy badań, jakie przecież sami (chcąc nie 
chcąc) prowadzili, aby zredagować pracę dyplomową.

Summary

Methodology of research — an area of science that among engineers and students of engi-
neering raises a lot of uncertainty. This initial assessment stems from the fact carried out by the 
author’s research, which in itself took start by trying to answer the question — why engineering 
theses are so different? Why during the final exam graduates (even those outstanding) are afra-
id to interpret elements of tests after they (unwillingly) led to compose a thesis.
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Logistyk jutra pilnie poszukiwany Witold Terechowicz
(Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku)

LOGISTYK JUTRA PILNIE POSZUKIWANY

Słowa kluczowe: definicja logistyki i jej geneza; rodowód; światowi i krajowi twórcy i teoretycy 
logistyki; miejsce logistyki w gospodarce i usługach oraz obszary z którymi zmierzy się współ-
czesny logistyk.

THE LOGISTICIAN OF TOMORROW URGENTLY WANTED

Key words: definition of logistics and its origin; lineage; world and national authors and theorists 
of logistics; place of logistics in the economy and the services and areas which will be faced with 
modern logistics.

Logistyk nie jest człowiekiem innego rodzaju, 
to każdy z nas jest innego rodzaju logistykiem.

Logistyka nie jest wszystkim, 
ale wszystko bez logistyki jest niczym.

Jubileusz 20-lecia Uczelni i nadanie jej nazwy Kujawska Szkoła Wyższa zbie-
ga się z rozszerzeniem oferty studiów m.in. o kierunki logistyka i transport. 
Okoliczność ta stwarza okazję do retrospekcyjnego spojrzenia na ewolucyjną 
drogę logistyki, której protoplastą jest logistyka wojskowa, rozwinięta także 
na potrzeby cywilne, narodowe (logistyka cywilna) oraz na potrzeby kryzyso-
we (logistyka kryzysowa).

Obecnie na rynku pracy logistycy są i powinni być rozchwytywani jak doj-
rzałe owoce. Jednak nim zdobędzie się tę specjalność, trzeba i warto na jej 
poznanie poświęcić trochę czasu, bowiem zdobycie wiedzy i umiejętności lo-
gistycznych jest dziś strzałem w dziesiątkę. Możliwości ku temu zapewnia Ku-
jawska Szkoła Wyższa, oferując w trybie studiów stacjonarnych, niestacjonar-
nych i podyplomowych specjalności takie, jak: logistyka handlu i dystrybucji, 
logistyka przedsiębiorstw, logistyka transportu, logistyka służb mundurowych. 
Obecnie dla specjalistów od logistyki otwierają się ogromne możliwości, zawód 
ten staje się coraz popularniejszy, przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują 



54

Witold Terechowicz

ludzi będących specjalistami nie jednego lecz wielu procesów logistycznych, 
jak: produkcja, zapasy, magazynowanie, dystrybucja, transport i inne. Logistyk 
organizuje proces przepływu surowców i materiałów od źródeł ich powsta-
wania aż do końcowego odbiorcy. Zarządza tym procesem oraz kontroluje go 
i ciągle usprawnia tak, aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt 
właśnie wtedy, kiedy go potrzebuje, szybko i po możliwie najniższych kosztach.

Logistyka — to ta dziedzina wiedzy, która daje przedsiębiorcom skuteczne 
narzędzia do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz zbudowania 
realnej przewagi konkurencyjnej na rynku. W krajach Unii Europejskiej przed-
siębiorstwa od wielu lat stosują zasady logistyki z bardzo dobrym skutkiem. 
Sektor usług logistycznych to najbardziej prężnie rozwijający się sektor rynku 
pod względem dynamiki przyrostu miejsc pracy i wzrostu przychodu global-
nego brutto. W Polsce zbyt mały odsetek firm posługuje się zasadami logistyki 
w zarządzaniu i organizacji pracy, choć logistyka staje się coraz częściej stoso-
wanym pojęciem, tu i ówdzie przedsiębiorstwa zaczynają w logistyce szukać 
szansy na poprawę efektywności działania.

Logistyka jest działalnością złożoną i ciekawą, ponieważ w miarę jak su-
rowce i materiały przemieszczają się od miejsca występowania do końcowego 
odbiorcy, zamieniają się stopniowo produkty, często bardzo złożone i różnorodne. 
Logistyka to także przemieszczanie się ludzi. To rozmaite rozwiązania, dzięki 
którym możemy docierać do szkoły lub pracy, wypoczywać czy podróżować, 
wybierając dogodne dla siebie środki transportu i sposoby pokonywania prze-
strzeni. Logistyka jest dziedziną działalności obecną we wszystkich sferach 
życia. Jeśli nie zawsze dostrzegamy ją na co dzień, to dlatego że dzięki różno-
rodności jej działań traktujemy ją jako coś naturalnego, korzystając jedynie 
z jej końcowych efektów. W rzeczywistości taki odbiór możliwy jest dzięki jej 
sprawności i mnogości coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań. Słowo 
logistyka jest w ostatnich latach jednym z najbardziej popularnych i często 
używanych słów w prasie i mediach elektronicznych. Z efektami działania 
logistyki spotykamy się na każdym kroku: kiedy materiały, części i zespoły 
zamieniają się stopniowo w samochody dostarczane klientom, kiedy na lotni-
skach szybko i bezbłędnie trafiają do luków samolotów tysiące sztuk bagaży, 
kiedy miliony produktów codziennie znajdują nabywców zadowolonych z ich 
obecności na półkach sklepowych. Z logistyką mamy do czynienia, gdy zespół 
teatru operowego wyrusza w trasę koncertową, zabierając ze sobą stroje, instru-
menty i dekoracje, a także podczas budowy autostrady, w którą zaangażowa-
ne są dziesiątki przedsiębiorstw. Logistyka jest coraz ważniejszym elementem 
różnych sfer ludzkiej działalności: gospodarki, kultury, turystyki, wypoczynku, 
edukacji, ochrony zdrowia czy środowiska. Dlatego logistyk znajduje pracę 
w przedsiębiorstwach różnego typu: produkcyjnych, handlowych czy usługo-
wych. Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż 
dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich 
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potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty dzia-
łalności. Dzisiaj, gdy otwarte światowe rynki pozwalają sprowadzać i wysyłać 
towary do najbardziej odległych państw, a ludzie podróżują po całym świecie 
w celach zawodowych, naukowych i turystycznych, znaczenie logistyki ciągle 
rośnie. Wraz z nią rośnie rola logistyków, którzy nie tylko zarządzają procesa-
mi logistycznymi, ale zajmują stanowiska w zarządach wielkich przedsiębiorstw 
i korporacji1.

Polskie przedsiębiorstwa, chcąc utrzymać się na rynku Unii Europejskiej, 
muszą szkolić swoje kadry, by podnieść poziom obsługi klienta, a tym samym 
zwiększyć swą konkurencyjność — czytamy na stronach internetowych Cen-
trum Edukacji Logistycznej Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

W literaturze spotyka się wiele wzajemnie uzupełniających się definicji lo-
gistyki, jest ona bowiem niejednolicie i bardzo różnorodnie rozumiana, po-
strzegana i definiowana. Autorzy w swoich definicjach logistyki akcentują 
zagadnienia związane z praktyką gospodarczą, dziedziną wiedzy lub specyfi-
ką działań, np. w przypadku logistyki wojskowej2. Europejski Komitet Norma-
lizacji zdefiniował logistykę gospodarczą jako: „planowanie, organizowanie, 
realizację i kontrolę przepływu dóbr od ich zakupu, poprzez produkcję, dystry-
bucję do ostatecznego klienta, w celu spełnienia wymagań rynkowych przy mi-
nimalnym zaangażowaniu kapitału”. Warto przywołać opracowanie H.-Ch. Pfo-
hla Systemy logistyczne3, w którym kwestie związane z definiowaniem pojęcia 
„logistyka” zostały przedstawione szerzej. Autor ten przytacza definicję opra-
cowaną przez Council of Logistics Menagement USA: „Logistyka to proces 
planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekono-
micznego przepływu surowców, materiałów do produkcji wyrobów gotowych 
i usług oraz odpowiedniej informacji w celu zaspokojenia wymagań klienta”. 
Analiza tych, a także innych definicji, pozwala stwierdzić, że współcześnie lo-
gistykę należy postrzegać w co najmniej trzech aspektach. Po pierwsze, logisty-
ka to proces fizycznego przepływu dóbr w skali przedsiębiorstwa oraz między 
przedsiębiorstwami, a także towarzyszących tym procesom informacji. Po dru-
gie, logistyka jest koncepcją zarządzania zintegrowanym systemem przepływu 
dóbr w skali przedsiębiorstwa oraz całego układu rynkowego. Po trzecie, logi-
styka jest dziedziną wiedzy, której przedmiotem badań są prawidłowości i zja-
wiska występujące podczas przepływu dóbr, minimalizacji kosztów tego prze-
pływu i informacji w gospodarce oraz jej ogniwach. Zatem istotą logistyki jest 
przepływ dóbr materiałowych z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsump-
cji oraz towarzyszących im informacji4.

1 A. K o r z e n i o w s k i, Prezentacja WSL, Poznań 2013.
2 A. B u j a k, Wybrane aspekty logistyki miejskiej. Logistyka w usługach, WSHiU, Poznań 2007, 

s. 31–53.
3 H.-Ch. P f o h l, Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 1988, s. 12–13.
4 M. B r z e z i ń s k i, Logistyka w przedsiębiorstwie, Bellona, Warszawa 2006.
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Działania logistyczne mogą obejmować: obsługę klienta, prognozowanie 
popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, 
realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lo-
kalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pako-
wanie, obsługę zwrotów, recykling, czynności transportowe i składowanie. 
Istotne znaczenie ma podporządkowanie działalności logistycznej wymogom 
obsługi klienta, albowiem powszechnie przyjmuje się, że skuteczność dostaw 
zaopatrzenia oraz usług logistycznych i medycznych do klienta określana jest 
na podstawie kryterium 6W, a nawet 13W5 to jest:

 — właściwy produkt,
 — dostarczony we właściwej ilości,
 — we właściwym stanie,
 — do właściwego klienta,
 — we właściwe miejsce,
 — o właściwym czasie,
 — po właściwym (akceptowalnym) koszcie,
 — z właściwą informacją,
 — w sposób przyjazny dla środowiska,
 — z zachowaniem społecznej odpowiedzialności (wobec własnych pracow-

ników i wobec otoczenia),
 — z gwarancją pełnego bezpieczeństwa dóbr i odbiorców,
 — z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawno-administracyjnych,
 — z uwzględnieniem obsługi strumieni zwrotnych.

Nasuwa się konkluzja czy 13W wystarczy jutro?
Z pewnością można skonstatować, że logistyka dosłownie przebojem wdar-

ła się do współczesnego życia i dziś prawie żadna gałąź gospodarki nie wy-
obraża sobie sprawnego funkcjonowania bez tego jakże wartościowego obsza-
ru wiedzy i praktyki. Logistyka to krwiobieg gospodarki, nie wystarczy mieć 
dobry produkt, trzeba go jeszcze szybko i pewnie dostarczyć, dziś na rynku 
konkurują ze sobą nie tylko przedsiębiorstwa, ale całe łańcuchy dostaw.

Do niedawna logistyka kojarzona była głównie z wojskiem, przemysłem 
dziś nabiera zupełnie nowego znaczenia. Logistyka w usługach turystycznych, 
w służbie zdrowia, recyklingu, obszarach miejskich, w sektorze finansowym, 
w sporcie, posługach religijnych i gdzie jeszcze może zaistnieć?

5 S. K r z y ż a n i a k, Logistyka wobec dzisiejszych wyzwań od 6W do 13W, WSL, Poznań 2014.
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Rodowód logistyki

Termin „logistyka” wywodzi się ze sfery wojskowości, w której to dziedzina 
zwana logistyką od najdawniejszych czasów funkcjonowała jako teoria i prak-
tyka gospodarki wojskowej, warunkującej powodzenie wszystkich operacji 
militarnych6. W tym kontekście logistykę uprawiali starożytni Grecy i Rzymia-
nie, a także niektórzy władcy na Dalekim Wschodzie. W sensie etymologicznym 
pojęcie „logistyka” wywodzi się z języka greckiego, na co wskazuje znaczenie 
takich słów jak:

 —  logistike — sztuka kalkulowania,
 —  logismos — liczenie, kalkulowanie,
 —  logikos — nauka o regułach poprawnego myślenia,
 —  logos — liczenie, rozum, słowo, myśl,
 —  logiamos — obliczanie, rachunek, rozważanie,
 —  legein — zbierać, liczyć, mówić.

W starożytnych Atenach logistek był urzędnikiem państwowym odpowie-
dzialnym za kontrolowanie finansów publicznych, za rozliczanie rachunków, 
głównie podatków oraz przedstawianie wniosków i niezbędnych analiz zwierzch-
nikom. Oprócz greki w języku łacińskim logica i logicus odpowiadają greckim 
logikos i oznaczają logikę — dziedzinę naukową zajmującą się sztuką popraw-
nego myślenia, precyzyjnego formowania myśli i dowodzenia twierdzeń. 
Francuskie logistique ma już wyraźnie odcień wojskowy i odnosi się do przed-
sięwzięć związanych z zakwaterowaniem, zaopatrywaniem i transportem 
(przemieszczaniem) wojsk.

W starożytnym Bizancjum terminu tego używano do określenia czynności 
obliczania żołdu oraz zaopatrywania wojsk. Prefekt legionów rzymskich, tzw. 
logistae, pełnił funkcję administratora wojskowego. W X w. cesarz bizantyjski 
Leontos VI napisał w języku greckim dzieło pt. Sumaryczne wyłożenie sztuki 
wojennej, w którym wyróżnił trzy nauki wojenne — strategię, taktykę i logisty-
kę. Do zadań tej ostatniej zaliczył: „żeby żołd był wypłacany, wojsko odpo-
wiednio uzbrojone i uszeregowane, wyposażone w działa i sprzęt wojenny, 
żeby potrzeby wojska były dostatecznie i w odpowiednim czasie zaspokojone, 
a każda wyprawa była odpowiednio przygotowana, tzn. teren i czas właściwie 
obliczone”7.

Fundamentalne znaczenie logistyki w działaniach wojennych dostrzegł 
już w IV w. p.n.e. wielki wódz chiński Sun Tzu. W pracy pt. Sztuka wojenna8 
zwrócił uwagę na konieczność zbilansowania potrzeb logistycznych wojny 

6 K. F i c o ń, Ewolucja logistyki wojskowej na przełomie wieków, WIW, Warszawa 2013, s. 65–89.
7 L e o n t o s  VI, Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej, Wydawnictwo MON, Warszawa 1966.
8 S. T z u, Sztuka wojenna, Etiuda, Kraków 2009.
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z możliwościami własnej gospodarki oraz ze zdobytym terytorium. Zalecał 
planowanie działań wojennych w taki sposób, żeby nie niszcząc własnego po-
tencjału gospodarczego, maksymalnie wykorzystać możliwości gospodarcze 
terytorium przeciwnika.

W starożytnym Egipcie armie były zaopatrywane zarówno z lądu, jak i z mo-
rza, a oddziały rydwanów bojowych miały własne ruchome zapasy materia-
łowe i specjalistyczne warsztaty naprawcze. Rzymski legionista nosił około 
30-kilogramowy ładunek, w którym miał m.in. prowiant na 14 dni, zaś w ta-
borach znajdowały się zapasy żywności na około 30 dni9.

Dla porównania wojska napoleońskie utrzymywały 4 racje dzienne przy 
żołnierzu i 30 racji dziennych dla koni w taborach. We współczesnym znacze-
niu termin logistyka pojawił się po raz pierwszy we francuskim słownictwie woj-
skowym. Zdefiniował ją (logistique) baron, generał i teoretyk wojskowy Szwaj-
car Antonie-Henri Jomini (1779–1896), definiując logistykę jako praktyczną 
sztukę przemieszczania wojsk, która obejmowała rozpoznanie, inżynierię woj-
skową i pracę sztabową. A.-H. Jomini na przestrzeni życia służył w armiach: 
szwajcarskiej, francuskiej i rosyjskiej, opublikował on w 1837 r. w Paryżu dzie-
ło zatytułowane Zarys sztuki wojennej10.

A.-H. Jomini wykazał, że klęska Napoleona w kampanii rosyjskiej 1812 r. 
w dużej mierze była spowodowana słabością systemu zaopatrywania, zlekce-
ważeniem roli transportu oraz złą organizacją służby sanitarnej. W rozwoju 
współczesnej logistyki, jej teorii i praktyki szczególny udział mają reprezen-
tanci sił morskich wywodzący się z kadry oficerskiej marynarki wojennej 
Stanów Zjednoczonych: admirał Alfred Thayer Mahan, kontradmirał Henry 
Effingham Eccles i komandor George Cyrus Thorpe, logistykę traktują oni jako 
m.in. ogniwo łączące gospodarkę narodową z siłami zbrojnymi. Spośród wy-
mienionych trzech teoretyków i praktyków, zdecydowane zasługi położył 
kontradmirał H.E. Eccles. W 1950 r. opublikował pracę pt. Logistyka operacyjna 
marynarki wojennej11, a w 1959 r., już na potrzeby NATO, rozprawę Logistyka 
w obronie narodowej, w której podjął próbę uporządkowania pojęć, struktury 
i zadań logistyki w kontekście zadań Organizacji Paktu Północnoamerykań-
skiego.

H.E. Eccles jest autorem systemowego ujęcia logistyki jako spójnej struktu-
ry organizacyjno-funkcjonalnej, obejmującej cztery kategorie środków logi-
stycznych (stany osobowe, materiały, urządzenia i usługi) oraz trzy kategorie 
procesów logistycznych: planowanie, (określenie potrzeb), zaopatrywanie 
(realizacja dostaw) i dystrybucję (rozdział do wojsk). Funkcjonowanie tak 
zdefiniowanego systemu logistycznego przebiega według autora w trzech 

 9 K. F i c o ń, Ewolucja logistyki…
10 A.-H. J o m i n i, Zarys sztuki wojennej, Wydawnictwo MON, Warszawa 1966.
11 H.E. E c c l e s, Logistyka operacyjna marynarki wojennej, 1950.
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różnych przestrzeniach realizacyjnych, dotyczących odpowiednio: organizacji, 
wykonawstwa i kontroli. Pod względem organizacyjnym w obrębie logistyki 
zostały wyróżnione następujące działy: stany osobowe, zaopatrzenie, budow-
nictwo, remonty i awarie, technika bojowa, obsługa techniczna i eksploatacja, 
transport i przemieszczanie oraz służba zdrowia.

System pojęciowy logistyki (ryc. 1) Eccles uzupełnił m.in. o takie terminy 
jak: sztuka logistyczna, logistyka wojskowa, logistyka cywilna, logistyka naro-
dowa i logistyka międzynarodowa.

Zasadniczą kategorię — logistykę wojskową — zdefiniował jako planowa-
nie i realizację zabezpieczenia materiałowego sił zbrojnych w celu stworzenia 
odpowiednich warunków do wykonania stojących przed nimi zadań. Olbrzy-
mie doświadczenie wojenne, zmysł obserwacyjny i pragmatyzm — to cechy, 
które uczyniły z H.E. Ecclesa głównego teoretyka myśli logistycznej w skali 
NATO, a jego prace naukowe stanowią fundamentalne dzieła teoretyczne 
współczesnej logistyki wojskowej12.

Znaczące podwaliny w sferze teorii i praktyki wnieśli także inni naukowcy 
jak: brytyjski generał John Frederick Charles Fuller (1879–1966). Skonstatował 
on, że w tysiącach dzieł napisanych o wojnie nie ma ani jednego, które doty-
czyłoby zaopatrzenia (logistyki), a przecież na niej spoczywa ciężar wojny i ona 

12 K. F i c o ń, Ewolucja logistyki…

Rycina 1. System pojęciowy logistyki wojskowej według H.E. Ecclesa  
(opracowanie: K. F i c o ń, Ewolucja logistyki…, s. 59).
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jest podstawą strategii i taktyki13. Prekursorem europejskiej logistyki wojskowej 
był także George Clayton Show14. W 1938 r. opublikował on monografię pt. Za-
opatrywanie we współczesnej wojnie. Niemiecki generał Bundeswehry Johannes 
Gerber w 1960 r. opublikował pracę o problemach mobilizacji gospodarczej 
i tzw. kierowaniu logistycznym. Pod jego redakcją ukazało się Vademecum Lo-
gistyki, w którym określił logistykę jako zbiorcze pojęcie dla całokształtu dzia-
łalności i czynności zmierzających do wsparcia sił zbrojnych, a istota logistyki 
polega na sztuce kalkulacji potrzeb, możliwości, przestrzeni i czasu15.

Hasło „logistyka” zostało zredagowane i umieszczone w 1964 r. przez bry-
tyjskiego historyka R.M Leightona w słynnym wydawnictwie Encyclopaedia 
Britannica. Tezą tego hasła było stwierdzenie: „Logistyka to w amerykańskiej 
administracji wojskowej termin luźno stosowany do oznaczenia szerokiego 
zakresu działań niebojowych, zwłaszcza związanych z zaopatrzeniem, trans-
portem, budownictwem oraz opieką i ewakuacją chorych i rannych”16. Zauwa-
żalny jest wkład polskich teoretyków w rozwój logistyki wojskowej. W 1968 r. 

13 J.F.C. F u l l e r, The Foundations of the Science of War, Hutchinson, London 1926.
14 G.C. S h a w, Supply in Modern War, London 1938.
15 J. G e b e r, Tashenbuch fur Logistick, Darmstadt 1965.
16 R.M. L e i g h t o n a, [w:] Encyclopedia Britannica, London 1964.

Rycina 2. Teoretycy różnych koncepcji logistyki wojskowej 
(opracowanie: K. F i c o ń, Ewolucja logistyki…).
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ukazała się książka Wacława Stankiewicza pt. Logistyka. Z zagadnień gospodarki 
wojskowej państw NATO17. Była to pierwsza na polskim rynku oryginalna praca 
teoretyczna o uniwersalnej wartości poznawczej, poświęcona dojrzałym kon-
cepcjom wdrażanym od lat w siłach zbrojnych NATO (ryc. 2).

Inne oryginalne prace teoretyczne dotyczyły ekonomiki obrony i ekonomi-
ki wojennej. W tej grupie znaczące są prace takich autorów jak: Wacław Stan-
kiewicz — Ekonomika wojenna (1981)18, Stanisław Ciastoń, Ekonomiczne aspekty 
obronności (1968)19, Tadeusz Kamiński, Procesy w systemie logistycznym — ocena 
ekonomiczna (1995)20, Marian Daniluk, Wojsko w gospodarce rynkowej (1994)21, 
Eugeniusz Nowak, Komunikacje a wojna (1996)22, Stanisław Dworecki, Logistyka 
w wojsku (1997)23, Krzysztof Ficoń, Współczesna logistyka wojskowa (2002)24.

Logistyka wojskowa a logistyka ogólna

Logistyka wojskowa wykorzystuje potencjał gospodarczy państwa do za-
spokojenia potrzeb militarnych (wytworzenia potencjału bojowego). Misją 
logistyki wojskowej jest zapewnienie wojskom wysokiej skuteczności dostaw 
zaopatrzenia, świadczenia usług specjalistycznych oraz usług gospodarczo-
-bytowych. Logistyka wojskowa powinna zagwarantować możliwie najwięk-
szą sprawność i niezawodność wszystkim procesom i strumieniom logistycznym 
w najbardziej krytycznym momencie — w czasie konfliktu zbrojnego25.

Na przełomie XX i XXI w. klasyczna logistyka wojskowa znalazła pola apli-
kacji w sferze niemilitarnego zarządzania kryzysowego oraz na niwie wspo-
magania międzynarodowych akcji humanitarnych. Sprawdzone w warunkach 
bojowych systemy i technologie logistyki wojskowej okazały się niezwykle 
przydatne w bieżących procesach zarządzania kryzysowego podczas różnych 
zdarzeń krytycznych na terenie kraju26.

17 W. S t a n k i e w i c z, Ekonomika wojenna, MON, Warszawa 1981.
18 W. S t a n k i e w i c z, Logistyka. Z zagadnień gospodarki wojskowej państw NATO, Wydawnictwo 

MON, Warszawa 1968.
19 S. C i a s t o n, Ekonomiczne aspekty obronności, MON, Warszawa 1969.
20 T. K a m i ń s k i, Procesy w systemie logistycznym — ocena ekonomiczna, AON, Warszawa 1995.
21 M. D a n i l u k, Wojsko w gospodarce rynkowej, Bellona, Warszawa 1993.
22 E. N o w a k, Komunikacje a wojna, Bellona, Warszawa 1996.
23 S. D w o r e c k i, Logistyka w wojsku, ATKA, Warszawa 1997.
24 K. F i c o ń, Współczesna logistyka wojskowa, BEL Studio, Warszawa 2002.
25 S. S t a n k i e w i c z, Nowe trendy we współczesnej logistyce wojskowej, Wydawnictwo MON, 

Warszawa 1995.
26 K. F i c o ń, Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał, BEL Studio, Warszawa 2011.
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Metody logistyki wojskowej są powszechnie wykorzystywane także podczas 
organizowania i zabezpieczania międzynarodowej pomocy humanitarnej dla 
ludności regionów dotkniętych różnymi klęskami żywiołowymi, a także skut-
kami wojen etnicznych, religijnych i innych tragicznych zdarzeń represyjno-
-militarnych.

Logistyka kryzysowa i humanitarna to nowe wcielenie logistyki wojskowej, 
głównie w służbie cywilnej, na potrzeby ludności poszkodowanej oczekującej 
natychmiastowej i skutecznej pomocy materialno-bytowej, często ratującej 
życie i zdrowie oraz gwarantującej minimum egzystencji w sytuacji szczegól-
nie tragicznej27. Standardy logistyki wojskowej znalazły nowe, niemilitarne 
zastosowania w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz w różnych dzie-
dzinach podtrzymywania pokoju i bezpieczeństwa społecznego, także w wy-
miarze ogólnoludzkim i ponadnarodowym. Nowoczesna logistyka (cywilna 
i wojskowa) integruje wszystkie procesy i strumienie logistyczne w jeden spój-
ny system logistyczny, który zwiększa efektywność gospodarowania przy wspo-
maganiu za pomocą metod i technik współczesnej informatyki28.

Najogólniej logistykę można określić jako proces optymalnego zarządzania 
całym łańcuchem dostaw — od pierwszych źródeł zaopatrzenia do końcowych 
ogniw konsumenckich29.

Kryteria optymalizacji działań logistycznych przyjmują następujące relacje: 
dla logistyki wojskowej są to wojska realizujące główne zadania, dla logistyki 
kryzysowej są to wszyscy poszkodowani, dla logistyki cywilnej — wszyscy 
klienci (konsumenci).

Dzisiejsze wyzwania dla logistyki determinowane są wyznacznikami:
 — czasu,
 — kosztów,
 — globalizacji,
 — niepewności co do potrzeb i zachowań konsumentów, bezpieczeństwa,
 — regulacji prawnych,
 — różnorodności,
 — dostępności i możliwości nowych technologii (np. e-gospodarki, e-zaku-

pów, e-administracji, e-logistyki).
W przestrzeni logistycznej zauważalne są coraz większe oczekiwania i wy-

magania co do informacji30.
Producenci, dystrybutorzy, operatorzy, detaliści oczekują już nie tylko — co 

za produkt i jaki jest jego termin ważności? ale także:

27 Tamże.
28 K. F i c o ń, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BELL Studio, Warszawa 2009.
29 M. C h r i s t o p h e r, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo PSB, Kraków 1998.
30 A. K o r z e n i o w s k i,  M. S k r z y p e k,  G. S z y s z k a, Opakowania w systemach logistycznych, 

ILiM, Biblioteka Logistyka, Poznań 1996.
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 — kiedy dany produkt został wyprodukowany?
 — czy to autentyczny produkt?
 — jaką drogą i w jakich warunkach do nas dotarł?
 — jaki jest numer partii?
 — a jeśli jeszcze nie dotarł, to gdzie się znajduje?
 — jakie są (były) warunki transportowania i przechowywania produktu?

Konsumenci natomiast oczekują informacji już nie tylko — co to za produkt 
i jaki jest jego termin ważności? ale także:

 — jakie są jego cechy ważne z punktu widzenia konsumenta/skład, wpływ 
(na zdrowie)?

 — czy to autentyczny produkt?
 — gdzie można go najtaniej kupić?
 — jak go prawidłowo użytkować (np. przepisy kulinarne)?
 — czy można go zamówić przez Internet?
 — jaki jest tryb serwisowania eksploatowanego produktu?

Z tymi i wieloma innymi dylematami zmierzyć się będzie musiał logistyk 
jutra, dając dowód swojego talentu i wiedzy.

Streszczenie

Logistyka przebojem wdziera się do współczesnego świata gospodarki i usług. Można dziś 
postawić tezę, że prawie żadna gałąź gospodarki nie funkcjonuje bez jakże wartościowego ob-
szaru wiedzy i praktyki, jaką stanowi logistyka.

Autor wyróżnia problem przygotowania kadr na potrzeby szybko rozwijającej się logistyki 
zarówno w przemyśle, jak i w sektorze usług. Artykuł ma charakter wprowadzenia w obszar 
logistyki, prezentując jej genezę oraz rozwój, równocześnie zapoznaje z wojskowym rodowodem 
logistyki i jej relacjami z logistyką cywilną, kryzysową i humanitarną.

Autor zwraca uwagę na kryteria optymalizacji działań logistycznych, na model zarządzania 
logistycznego w obszarze obsługi klientów dążącego do zapewnienia dostępności produktów 
i usług w formule 13 W. W konkluzji autor zadaje pytanie, a gdzie jeszcze logistyka może zaistnieć?

Summary

Logistics by storm bursts into the modern world economy and services. It can now be argued 
that almost any sector of the economy does not function without this valuable area of knowled-
ge and practice that is logistics.

The author distinguishes the problem of preparing cadres for the rapidly growing logistics 
both in industry and the services sector. The article is an introduction in the area of logistics, 
presenting its origins and development, at the same time introducing the military pedigree of 
logistics and its relationship with the logistics of civilian emergency and humanitarian aid.

The author draws attention to the criteria of optimization of logistics activities, on the model 
of logistics management in the area of customer service which seeks to ensure the availability of 
products and services in the formula 13 W. In conclusion, the author asks the question-and whe-
re else logistics may be needed?
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Wpływ przebiegu pojazdu na zawartość metali w oleju silnikowym Michał Sójka
(Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku)

WPŁYW PRZEBIEGU POJAZDU NA ZAWARTOŚĆ METALI 
W OLEJU SILNIKOWYM

Słowa kluczowe: model; stan graniczny; koncentracja produktów zużycia.

IMPACT OF THE VEHICLE’S MILEAGE ON THE METAL CONTENT 
IN THE ENGINE OIL

Key words: model; limit state; the concentration of wear products.

Wprowadzenie

Olej jest jednym z istotnych elementów występujących w systemach tribo-
logicznych, jakimi są silniki spalinowe. Występują w nich węzły tarcia typu:

 — czop–panewka,
 — tuleja–tłok/pierścienie.

Na skutek oddziaływania czynników wymuszających, w trakcie pracy silni-
ka, następuje zmiana stężenia dodatków uszlachetniających w oleju oraz zmia-
na ich cech.

Stan oleju w danej chwili t można opisać wzorem (1).

 (1)

gdzie:
xi(t) — wartość pojedynczej cechy opisującej stan oleju w chwili t.

Do opisu stanu oleju silnikowego lub innego materiału eksploatacyjnego 
wyznacza się składowe, których wartości uwzględniają stan oleju świeżego 
oraz te, które opisują zmiany starzeniowe. Główną przyczyną trudności w opra-
cowaniu uniwersalnej metodyki prognozowania czasu pracy oleju silnikowe-
go jest brak jednoznacznych wytycznych w wyznaczaniu zależności zacho-
dzących między stanem oleju a trwałością silnika.

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,  nx t x t x t x t= 
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Przykładowe zalecenia producentów, dotyczące resursu oleju w silnikach 
pojazdów szynowych:

 — MAN — 800 mtg (ok. 25 000 km),
 — MTU — 1000 mtg (ok. 30 000 km),
 — IVECO — 3500 mtg (ok. 100 000 km).
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Reasumując, w większości systemów transportowych stosowane są strate-
gie eksploatacyjne, w których resurs oleju jest ustalony w zależności od nastę-
pujących kryteriów: przebiegu pojazdu, czasu pracy silnika, ilości paliwa zu-
żytego przez silnik.

Po osiągnięciu założonej wartości jednego z tych kryteriów oleje są wymie-
niane niezależnie od rzeczywistego ich stanu, nawet wtedy, gdy posiadają one 
jeszcze znaczny potencjał użytkowy.

Wykorzystanie tego potencjału, w sposób znaczący zwiększyłoby efektyw-
ność działania systemu.

Tabela 2. Symulacja zysków wynikających ze zwiększenia resursu oleju

Lp.

Procentowe 
wydłużenie 

resursu 
[w %]

Przebieg 
pomiędzy 

wymianami 
oleju 

[w km]

Roczna ilość 
wymian oleju 
przypadająca 
na 1 autobus

Roczny 
koszt oleju 

przypadający 
na cały tabor 
(215) [w zł]

Oszczędności 
na kosztach 

zakupu oleju 
w stosunku 

rocznym [w zł]

1. 10 22 000 4,73 710 616,28  70 610,92

2. 20 24 000 4,33 650 521,88 130 705,32

3. 30 26 000 4,00 600 944,00 180 283,20

4. 50 30 000 3,46 519 816,56 261 410,64

Cel pracy

Celem pracy jest zbudowanie modelu matematycznego opisującego zawar-
tość cząstek metali w olejach silnikowych w zależności od przebiegu silnika 
(wyrażonego liczbą przejechanych kilometrów). Do badania pobrano próbki 
olejów w okresie od grudnia 2004 r. do kwietnia 2005 r. wraz z narastającym 
przebiegiem autobusów o numerach bocznych 3828 oraz 3822. Serie pomiaro-
we liczą po 16 lub 17 pomiarów zawartości cząstek żelaza (Fe) oraz miedzi (Cu).

Obiekt i przedmiot badań

Obiektem badań są oleje silnikowe Tedex Diesel Truck SAE: 15W-40 stoso-
wane w autobusach komunikacji miejskiej realizujących zadania przewozowe 
na terenie dużej aglomeracji miejskiej.
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Przedmiotem badań są zmiany zawartości pierwiastków metalicznych 
w olejach w zależności od wydłużenia resursu badanych olejów.

Metodyka badań

Badania eksploatacyjne polegały na poborze próbek olejów silnikowych 
wybranych modeli autobusów, próbki olejów do badań pobierane były co 
2500 km przebiegu do 10 000 km (resurs). Następnie po przekroczeniu resursu 
próbki oleju pobierano co 1000 km przebiegu pojazdu. W próbkach tych ba-
dano zawartość istotnych pierwiastków metalicznych i zmiany ich wartości. 
W niniejszej pracy podjęto próbę wydłużenia resursu olejów silnikowych na 
podstawie oceny zmian zawartości istotnych pierwiastków metalicznych.

Budowa modelu 
wyznaczania stanów granicznych parametrów 

charakteryzujących stan oleju

Rycina 1. Koncentracja żelaza w próbkach olejów 
w zależności od przebiegu autobusów
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Analiza wykresów zależności liczby cząstek metali w zależności od prze-
biegu autobusu pozwoliła podjąć decyzję o postaci modeli matematycznych.

Przyjęto dwa modele:

 (2)

 (3)

gdzie:
Metal — oznacza liczbę cząstek metalu (Fe lub Cu),
a, b, c — to estymatory danego parametru (zawartości cząstek żelaza lub miedzi). Estymatory dla 

różnych modeli i różnych pojazdów są określane na podstawie analizy adekwatności 
modeli, jako wartości najlepiej opisujące rzeczywiste przebiegi zmian zawartości bada-
nych pierwiastków metalicznych. Obliczeń wartości estymatorów dokonano progra-
mem Gretl.

Dla każdego z modeli przeprowadzono obliczenie parametrów w programie 
Gretl. Z danych usunięto pojedyncze pomiary, które odstawały znacznie od po-
zostałych danych w serii.

2 PrzebiegPrzebieg
a bMetal c= + +

Przebieg
aMetal b= +

Rycina 2. Koncentracja miedzi w próbkach olejów 
w zależności od przebiegu autobusów
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Modele typu 1

Parametry: a=1,31883*109, b=-1,00768*106, 
c=289,10; p-value: 0,00423   0,00004   0,00001 
Współczynnik determinancji: R2=0,9213 
Współczynnik zmienności losowej: 6,20% 
Test na normalność rozkładu reszt modelu:

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład 
normalny 
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2)=0,6566 
z wartością p=0,720, zatem nie ma podstaw 
do odrzucenia hipotezy zerowej

Rycina 3. Wykres reszt modelu i dopasowany rozkład normalny

Rycina 4. Empiryczne i wyrównane wartości zmiennej Fe
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Model dla autobusu 3822 
(zawartość cząstek Cu)

Parametry: a=2,29784*108, b=-139520, 
c=31,01; p-value: 0,03   0,00476   0,00001 
Współczynnik determinancji: R2=0,671 
Współczynnik zmienności losowej: 15,18% 
Test na normalność rozkładu reszt modelu:

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład 
normalny 
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2)=0,188223 
z wartością p=0,910, zatem nie ma podstaw 
do odrzucenia hipotezy zerowej

Rycina 5. Wykres reszt modelu i dopasowany rozkład normalny

Rycina 6. Empiryczne i wyrównane wartości zmiennej Cu
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Modele typu 2

Parametry: a=-42110, b=25,4684; 
p-value: 0,00160   0,00001 
Współczynnik determinancji: R2=0,521 
Współczynnik zmienności losowej: 17,66% 
Test na normalność rozkładu reszt modelu:

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład 
normalny 
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2)=1,36229 
z wartością p=0,506, zatem nie ma podstaw 
do odrzucenia hipotezy zerowej

Rycina 7. Wykres reszt modelu i dopasowany rozkład normalny

Rycina 8. Empiryczne i wyrównane wartości zmiennej Cu
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Model dla autobusu 3822 (zawartość cząstek Fe)
Bardziej dopasowany okazał się model typu (2).

Parametry: a=-283333, b=190,209 
p-value: 0,00197   0,00001 
Współczynnik determinancji: R2=0,507 
Współczynnik zmienności losowej: 16% 
Test na normalność rozkładu reszt modelu:

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład 
normalny 
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2)=2,6049 
z wartością p=0,272, zatem nie ma podstaw 
do odrzucenia hipotezy zerowej

Rycina 9. Wykres reszt modelu i dopasowany rozkład normalny

Rycina 10. Empiryczne i wyrównane wartości zmiennej Fe
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Model dla autobusu 3828 
(zawartość cząstek Fe)

Parametry: a=-448234, b=256,993 
p-value: 0,00001   0,00001 
Współczynnik determinancji: R2=0,8489 
Współczynnik zmienności losowej: 8,28% 
Test na normalność rozkładu reszt modelu:

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład 
normalny 
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2)=0,48384 
z wartością p=0,78512, zatem nie ma podstaw 
do odrzucenia hipotezy zerowej

Rycina 11. Wykres reszt modelu i dopasowany rozkład normalny

Rycina 12. Empiryczne i wyrównane wartości zmiennej Fe
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Model dla autobusu 3828 (zawartość cząstek Cu)

Parametry: a=-120328, b=59,5328 
p-value: 0,00138   0,00001 
Współczynnik determinancji: R2=0,530 
Współczynnik zmienności losowej: 22,14% 
Test na normalność rozkładu reszt modelu:

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład 
normalny 
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2)=7,7472 
z wartością p=0,021, zatem nie ma podstaw 
do odrzucenia hipotezy zerowej na poziomie 
istotności 0,01

Rycina 13. Wykres reszt modelu i dopasowany rozkład normalny

Rycina 14. Empiryczne i wyrównane wartości zmiennej Cu
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Dla zawartości cząstek Cu obliczono zarówno model typu (1), jak i typu (2). 
Współczynnik determinancji jest lepszy dla modelu typu (1), ale hipotezę o nor-
malności rozkładu reszt trzeba odrzucić. Przedstawione zostały tylko wyniki 
obliczeń dla modelu typu (2).

Analiza wyników i wnioski

Wyniki badań koncentracji produktów zużywania się węzłów trybologicz-
nych, w celu lepszego zobrazowania zmian wartości, przedstawiono w for-
mie graficznej.

Przedstawione modele typu (1) i (2) dla autobusów o numerach 3822 i 3828 
pozwalają wyznaczyć wartości graniczne zawartości cząstek metalicznych (Fe 
i Cu) w oleju silnikowym używanym po okresie długiego przebiegu. Tabela 3 
zawiera wartości uzyskane w wyniku obliczeń.

Tabela 3. Zestawienie wartości granicznych podstawowych składników oleju

Kod autobusu Symbol metalu Wartości graniczne cząstek metali

3822 Fe Model dwuparametrowy: 190,209

3822 Cu Model dwuparametrowy: 25,47 
Model trójparametrowy: 31,01

3828 Fe Model dwuparametrowy: 256,99 
Model trójparametrowy: 289,10

3828 Cu Model dwuparametrowy: 59,53

Źródło: Program Gretl: (http://www.gretl.sourceforge.net) jest programem typu GNU GENERAL 
PUBLIC LICENSE.

Istnieje możliwość budowy modelu oceny wartości stanów granicznych pa-
rametrów opisujących własności olejów takich, jak np.: całkowita liczba zasa-
dowa, lepkość kinematyczna, temperatura zapłonu. Ocena tych właściwości oraz 
poziomów koncentracji istotnych pierwiastków metalicznych w olejach silni-
kowych umożliwi budowę modelu wynikowego oceny stanów granicznych istot-
nych parametrów olejów silnikowych.



77

Wpływ przebiegu pojazdu na zawartość metali w oleju silnikowym

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych olejów silnikowych oraz wyniki 
badań modeli wyznaczania stanów granicznych zawartości wybranych pierwiastków metalicznych 
w badanych olejach. Na podstawie wyników badań eksploatacyjnych wyznaczono zawartości 
pierwiastków metalicznych w badanych olejach silnikowych, w zależności od przebiegów kilo-
metrowych autobusów. Na podstawie analizy literatury przedmiotu i badań własnych stwier-
dzono, że w systemach transportu brakuje wygodnych i wiarygodnych metod oceny stanów gra-
nicznych olejów silnikowych. W niniejszej pracy podjęto próbę wydłużenia resursu olejów 
silnikowych na podstawie oceny zmian zawartości istotnych pierwiastków metalicznych.

Summary

The article presents the results of field tests of engine oils and the results of tested models for 
the determination of the limit content of some metallic elements in the studied oils. Basing on 
the results of the field tests determined the content of metallic elements in the studied engine 
oils depending on the mileage of the buses. According to the analysis of the literature and own 
studies, it was found, that for the engine lubrication systems in the transport systems, there is no 
convenient and reliable methods of assessing the limit state of the engine oils. This article attempts 
to extend the service life of engine oils based on an assessment of significant changes in the 
content of metallic elements.
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Potencjalne zasoby hydroenergetyczne województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Brenda
(Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku)

POTENCJALNE ZASOBY HYDROENERGETYCZNE 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Słowa kluczowe: energetyka wodna; elektrownia wodna; przepływ; Wisła; budowle hydrotech-
niczne; moc zainstalowana.

POTENTIAL HYDROPOWER RESOURCES 
OF THE KUJAWSKO-POMORSKIE PROVINCE

Key words: hydropower; hydroelectric power plant; flow; the Vistula; hydraulic structures; in-
stalled power.

Wprowadzenie

Energetyka wodna wykorzystuje energię wód płynących lub stojących 
(zbiorniki wodne). Jest to energia odnawialna i uważna jako „czysta”, ponie-
waż jej produkcja nie wiąże się z emisją do atmosfery szkodliwych substancji 
gazowych (CO2, SO2). Każdy milion kilowatogodzin (kWh) energii wyprodu-
kowanej w elektrowni wodnej zmniejsza zanieczyszczenie środowiska o oko-
ło 15 ton związków siarki, 5 ton związków azotu, 1500 ton związków węgla, 
160 ton żużli i popiołów. Jak więc widać, wykorzystanie energii wodnej sprzy-
ja ochronie środowiska a zwłaszcza ochronie powietrza atmosferycznego. Ten 
ostatni czynnik jest istotny z punktu widzenia problemu globalnego ocieple-
nia klimatu.

Istotną zaletą elektrowni wodnej jest możliwość jej szybkiego wyłączenia 
lub włączenia do sieci energetycznej. Ma to znaczenie zwłaszcza w okresie 
szczytowego zapotrzebowania na energię. Inną ważną cechą elektrowni wod-
nych jest wysoka sprawność energetyczna wynosząca (90–95%) oraz niskie kosz-
ty eksploatacyjne wynoszące około 0,5% łącznych nakładów inwestycyjnych 
rocznie (Flizikowski, Bieliński, 2000).
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Szczególne znaczenie w energetyce wodnej mają inwestycje związane 
z małymi elektrowniami wodnymi, realizowanymi na małych ciekach. Obiek-
ty te posiadają liczne zalety, spośród których najważniejsze to:

 — nie zanieczyszczają środowiska,
 — wpływają korzystnie na stosunki wodne małych zlewni, przyczyniając 

się do wyrównania odpływu powierzchniowego,
 — poprawiają jakość wody poprzez oczyszczanie mechaniczne na kratach 

wlotowych turbin oraz natleniając ją,
 — czas realizacji inwestycji nie przekracza z reguły 2 lat,
 — rozwiązania techniczne i technologiczne związane z budową są powszech-

nie dostępne,
 — nie wymagają licznej obsługi,
 — rozproszenie w terenie skraca odległość przesyłu energii i obniża zwią-

zane z tym koszty,
 — są niezawodne i długotrwałe w eksploatacji.

Małe elektrownie wodne są elektrowniami przepływowymi. Instaluje się 
je przy stopniach wodnych (jazach), gdzie wykorzystują przepływ rzeczny, 
przy niewielkim spadzie. Pracują one generalnie w systemie ciągłym (Mikulski, 
1994). Z punktu widzenia systemu energetycznego są to tzw. elektrownie pod-
stawowe, a więc ich praca uwzględniana jest w okresie całodobowym.

Klasyfikacja małej energetyki wodnej nie jest jednoznaczna. Najczęściej 
przyjmuje się, że górną granicą jest 5 MW mocy zainstalowanej. Wyróżnia się 
również mikroenergetykę wodną z obiektami o mocy zainstalowanej rzędu 
50–70 kW oraz minienergetykę z obiektami o mocy zainstalowanej rzędu 70–
100 kW (Flizikowski, Bieliński, 2000).

W nakładach inwestycyjnych związanych z budową elektrowni wodnych 
największy udział mają koszty budowli hydrotechnicznych (urządzenia pię-
trzące, zapory boczne itp.). Koszty wyposażenia mechanicznego i elektrome-
chanicznego są drugorzędne i nie przekraczają z reguły 25–35% całej inwesty-
cji. Stąd też nie bez znaczenia jest lokalizacja takiego obiektu. Znacznie 
korzystniejsze dla realizacji elektrowni wodnej są odcinki cieku, gdzie nie bę-
dzie konieczna budowa obwałowań bocznych oraz prowadzenie prac odwad-
niających na zawalu. Niższe koszty uzyskamy również, wykorzystując istnie-
jące podpiętrzenia i jazy.

Opłacalność inwestycji hydroenergetycznych wyrażana jest nakładami fi-
nansowymi na 1 kW mocy zainstalowanej. Według Europejskiego Stowarzy-
szenia Małych Elektrowni Wodnych (do 5 MW mocy instalowanej) jednostko-
we koszty budowy elektrowni wodnych w 15 krajach UE w latach 2001–2003 
kształtowały się na poziomie od 1000 euro/kW (Dania, Grecja, Włochy) do oko-
ło 5000 euro/kW (Niemcy, Anglia). W warunkach polskich koszty inwestycyjne 
związane z budową małej elektrowni wodnej kształtowały się w przedziale 
1200–2300 euro/kW. Uwzględniając inflację rzędu 3% w skali roku, można przy-
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jąć, że w 2015 r. koszty te będą kształtować się na poziomie 1700–3300 eur/kW, 
w zależności od tego, czy mamy do czynienia z inwestycją realizowaną od pod-
staw, czy też wykorzystujemy istniejące urządzenia i budowle piętrzące.

Bardzo ważnym elementem wpływającym na ekonomiczną opłacalność 
inwestycji jest cena zakupu wyprodukowanej energii elektrycznej oraz koszty 
eksploatacyjne. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży energii elektrycznej po-
winny gwarantować zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych w okresie 
do 10 lat.

Uwarunkowania hydrologiczne województwa

Pod względem hydrograficznym województwo kujawsko-pomorskie po-
łożone jest na obszarze dwóch dorzeczy: Wisły i Odry. Dorzecze Wisły obej-
muje około 70% obszaru województwa, a dorzecze Odry odpowiednio 30%. 
Do najważniejszych prawobrzeżnych dopływów Wisły należą Skrwa, Mień, 
Drwęca, Struga Toruńska, Osa. Do lewobrzeżnych odpowiednio Zgłowiączka, 
Tążyna, Brda i Wda.

Najważniejszymi rzekami dorzecza Odry są Noteć oraz Wełna.
Osią hydrograficzną województwa jest rzeka Wisła, która przepływa przez 

jego centralne obszary tworząc wraz z doliną unikalny kompleks przyrodniczy.
Pod względem długości najdłuższą rzeką na obszarze województwa jest 

wspomniana Wisła (205,3 km), następnie Noteć (127 km), Drwęca (116,8 km), 
Brda (111,0 km), Zgłowiączka (79 km) oraz Wda (62,0 km). Stany wód oraz 
przepływy wymienionych rzek są charakterystyczne dla reżimu gruntowo- 
-śnieżno-deszczowego. Wyraźnie zaznaczają się wezbrania wiosenne, związa-
ne z topnieniem śniegu. Natomiast wezbrania letnie i jesienne są nieregularne 
i wynikają z rozkładu czasowego i wielkości opadów deszczu w tym okresie. 
Wielkość przepływów jednostkowych w odcinkach ujściowych głównych 
cieków przedstawia się następująco:

 — Wisła na granicy z woj. mazowieckim —  921,0 m3/s,
 — Wisła na granicy z woj. pomorskim — 1012,0 m3/s,
 — Drwęca —   24,0 m3/s,
 — Zgłowiączka —    4,5 m3/s,
 — Brda —   33,0 m3/s,
 — Wda —   20,0 m3/s,
 — Tążyna —    1,5 m3/s,
 — Mień —    2,0 m3/s,
 — Osa —    6,5 m3/s,
 — Noteć —   13,0 m3/s.
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Na podstawie danych Hydroprojektu S-ka z o.o. we Włocławku

Jak wynika z powyższego zestawienia zdecydowanie najbardziej zasobnym 
ciekiem jest Wisłą, która na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego 
prowadzi od 921 do 1012 m3 wody na sekundę. Oznacza to, że Wisła na tym od-
cinku zasilana jest przez dopływy i zwiększa swój przepływ o około 91 m3 wody 
na sekundę. Z tego, w przybliżeniu, uwzględniając położenie i zasięg zlewni 
dopływów, 47 m3 wody na sekundę pochodzi z obszaru województwa kujaw-
sko-pomorskiego.

Charakterystycznym zjawiskiem występującym w południowo-zachodniej 
części województwa jest bardzo niski odpływ jednostkowy. Wskaźnik odpływu 
na wielu terenach wynosi w granicach 0–2 l/s. Jest to jeden z najbardziej ubo-
gich w wodę rejonów naszego kraju. Zjawisko to spowodowane jest niskimi 
opadami (roczne sumy opadów kształtują się na poziomie 450–550 mm) oraz 
strukturą użytkowania terenu, brakiem lasów, intensywną produkcją roślinną 
(Brenda 1996). Dodatkowym czynnikiem wpływającym negatywnie na wielkość 
zasobów wodnych jest duża wietrzność terenu, wzmagająca intensywność 
procesu ewapotranspiracji. Potwierdzeniem niskich zasobów wodnych tego 
fragmentu województwa jest, m.in., wielkość przepływu Noteci, która na od-
cinku granicznym województwa wynosi 13 m3/s.

Zasoby hydroenergetyczne województwa

Wielkość energii wód płynących lub zgromadzonych w zbiornikach zale-
ży od wielkości przepływu w rzece oraz różnicy wysokości poziomów rzeki 
na określonym odcinku (spadek).

Teoretyczne zasoby energetyczne cieku, wyrażone mocą zainstalowanych 
urządzeń prądotwórczych, można obliczyć przy zastosowaniu następującego 
wzoru (Łaski 1971):

P = 9,81 QH (kW)

gdzie: P — moc urządzeń prądotwórczych (w kW),
 Q — przepływ wody w m3/s,
 H — spad użyteczny w m.

Stosując powyższy wzór oraz opierając się na przedstawionych wcześniej 
danych hydrologicznych (średniorocznych przepływów), a także uwzględnia-
jąc wielkości spadków cieków, dokonano szacunkowych obliczeń zasobów 
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energetycznych na największych ciekach w województwie. Wielkość tych 
zasobów przedstawia się następująco:

1)  Dorzecze Wisły
 Wisła 331,60 MW 2904,82 GWh
 Zgłowiączka 0,60 MW 5,26 GWh
 Mień 0,55 MW 4,82 GWh
 Tążyna 0,15 MW 1,31 GWh
 Drwęca 9,50 MW 83,22 GWh
 Brda 15,60 MW 136,66 GWh
 Wda 5,90 MW 51,68 GWh
 Osa 1,40 MW 12,26 GWh

2)  Dorzecze Odry
 Noteć 2,60 MW 22,77 GWh

 Razem 367,90 MW 3222,80 GWh

Jak wynika z powyższego zestawienia, zdecydowanie największe zasoby 
energetyczne posiada rzeka Wisła. Stanowią one ponad 90% zasobów całego 
województwa. Z innych cieków na uwagę zasługuje rzeka Brda, Drwęca oraz 
Osa. Pozostałe cieki mają znaczenie dużo mniejsze lub marginalne.

Przedstawione dane obejmują tzw. zasoby teoretyczne, a więc te jakie za-
wiera w sobie energia kinetyczna płynących rzek. Energia ta nie wszędzie jest 
możliwa do wykorzystania w pełni i przekształcenia na energię elektryczną. 
Wynika to przede wszystkim z uwarunkowań środowiska przyrodniczego. 
Szczególne znaczenie mają tutaj takie elementy środowiska, jak: budowa geo-
logiczna doliny rzecznej, jej morfologia i ukształtowanie, wielkość przepływu 
wody a także zasoby środowiska biotycznego. Czynniki te decydują o możli-
wości budowy zbiornika retencyjnego, wysokości piętrzenia oraz charakterze 
pracy elektrowni. Istotne są również uwarunkowania związane z użytkowaniem 
terenu. Dotyczy to zwłaszcza terenów zurbanizowanych i zabudowanych, któ-
re stanowią poważne ograniczenie przestrzenne dla realizacji inwestycji hy-
droenergetycznych. Bardzo istotnym czynnikiem jest również potrzeba zabez-
pieczenia przepływów nienaruszalnych (tzw. przepływu biologicznego).

Wspomniane ograniczenia wyznaczają techniczne zasoby energetyczne 
a więc takie, które mogą być rzeczywiście wykorzystane do produkcji energii 
elektrycznej z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze oraz rozwiązania tech-
niczne urządzeń energetycznych. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że za-
soby techniczne stanowią średnio około 50–60% zasobów teoretycznych. Tak 
więc w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego zasoby techniczne, 
bez Wisły, można szacować na około 22 MW mocy oraz wielkość produkcji ener-
gii elektrycznej rzędu 192,72 GWh.
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Wykorzystanie zasobów hydroenergetycznych

Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje sześć du-
żych, zawodowych elektrowni oraz 44 małe elektrownie wodne. Moc zainsta-
lowana w elektrowniach dużych wynosi 207,1 MW, w tym Włocławek 162 MW, 
Koronowo 26 MW, Żur 8 MW, Smukała 4,2 MW, Tryszczyn 3,4 MW, Gródek 
3,5 MW. Urządzenia energetyczne zainstalowane w wymienionych elektrow-
niach dostosowane są do pracy szczytowej, co pozwala na produkcję energii 
elektrycznej w okresach największego na nią zapotrzebowania. Podnosi to 
zarówno walory ekonomiczne tych obiektów, jak i efektywność wykorzystania 
energii wodnej.

Łączna moc zainstalowana w małych elektrowniach, które pracują w syste-
mie ciągłym, wynosi około 2,47 MW. Średnia roczna produkcja energii elektrycz-
nej w dużych elektrowniach wynosi około 752 GWh. W przypadku elektrowni 
małych odpowiednio 21,6 GWh. Łącznie więc produkcja energii elektrycznej 
na ciekach województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 773,6 GWh, co stano-
wi około 24% zasobów energetycznych województwa. Jest to stosunkowo wy-
soki wskaźnik. Należy jednak zauważyć, że głównie przyczynia się do tego obiekt 
we Włocławku, który dostarcza około 97% energii wyprodukowanej w elek-
trowniach wodnych województwa.

Udział małych elektrowni wodnych w produkcji energii elektrycznej wy-
nosi niecałe 2,8% przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejących zasobów na 
poziomie 6,8%.

Wykaz istniejących małych elektrowni wodnych przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wykaz małych elektrowni wodnych 
na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

Lp. Rzeka Miejscowość Gmina Moc [kW]

1 2 3 4 5

 1 Kotelnica Biżenkowo Osielsko 22

 2 Orla Wyża Mrocza 30

 3 Orla Radzicz Sadki 70

 4 Pissa Pólko Górzno 25

 5 Pissa Bachór Górzno 23

 6 Pissa Gołkówko Bartnicza 23

 7 Skarlanka Grzmiąca Zbiczno 30

 8 Lutryna Świecie n Osą Świecie n. Osą 55

 9 Wawrzonka Lisak Golub-Dobrzyń 39

10 Struga Rychno Wielkie Rychnowo Golub-Dobrzyń 17



85

Potencjalne zasoby hydroenergetyczne województwa kujawsko-pomorskiego

Tabela 1. cd.

1 2 3 4 5

11 Lubianka Dulnik Ciechocin  30,0

12 Osa Kłódka Rogoźno 132,0

13 Osa Słupski Młyn Gruta  70,0

14 Osa Mędrzyce Świecie n. Osą  45,0

15 Rypienica Kamionka Rypin   5,8

16 Mień Wakole Lipno  22,0

17 Mień Żuchowo Skepe 155,0

18 Mień Zieleniewszczyzna Czernikowo b.d.

19 Mątawa Święte Świecie  30,0

20 Mątawa Piła Młyn Jeżewo  25,0

21 Mątawa Rozgarty Jeżewo  20,0

22 Mątawa Bukowski Młyn Warlubie  32,0

23 Sobina Jaszcz Osie  10,0

24 Wyrwa Wyrwa Młyn Świecie  15,0

25 Wyrwa Dolny Młyn Świecie  18,5

26 Szumiąca Szumiąca Lubiewo  15,0

27 Struga Ciechocińska Raciącki Młyn Tuchola  47,8

28 Prusina Śliwiczki Śliwice  25,0

29 Prusina Łoboda Śliwice  25,0

30 Ryszka Zgorzały Most Osie b.d.

31 Ryszka Ryszka Osie  18,0

32 Klicz Tuchola Tuchola  20,0

33 Kamionka Kamienica Gostycyn  40,0

34 Kamionka Karczewo Gostycyn  40,0

35 Wielki Kanał Brdy Zielonka Tuchola 408,0

36 Zgłowiączka Stary Brześć Kol. Włocławek  75,0

37 Chodeczka Ossowo Lubraniec  15,0

38 Noteć Dolna Jaz Płn. Nakło Zach. Nakło 340,0

39 Noteć Dolna Jaz Pł. Gromadno Kcynia 112,0

40 Noteć Górna Węzeł wodny Łabiszyn Łabiszyn 160,0

41 Kanał GSN Jaz Antoniewo Łabiszyn  72,0

42 Kanał GSN Jaz Frydrychowo Łabiszyn  40,0

43 Kanał GSN Jaz Łochowo Białe Błota  25,0

44 Kanał GSN Jaz Lisiogon Białe Błota  20,0

Źródło: Według danych RZGW Gdańsk, RZGW Warszawa, RZGW Poznań, Kujawsko-Pomorski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
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Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1 wymienione obiekty hydroener-
getyczne są w zdecydowanej większości niewielkie o mocy instalowanej rzędu 
kilkudziesięciu kilowatów. Jedynie cztery elektrownie posiadają moc większą 
aniżeli 100 kW, w tym elektrownia Zielonka — moc 408 kW.

Możliwości rozwoju hydroenergetyki 
— podsumowanie

Dalsze wykorzystanie zasobów energetycznych wód płynących powinno 
iść w dwóch kierunkach. Pierwszy związany będzie z adaptacją istniejących 
urządzeń hydrotechnicznych (jazy, zastawki, śluzy itp.), znajdujących się na 
małych ciekach. Potencjalne możliwości w tym zakresie obrazuje zestawienie 
zawarte w tabeli 2. Przyjmując szacunkowo średnią moc zainstalowanego 
urządzenia energetycznego rzędu 40 kW, możemy uzyskać w tym przypadku 
łączną moc koło 0,84 MW.

Na etapie dalszych analiz należy brać pod uwagę stan techniczny wspo-
mnianych budowli, ich możliwości adaptacyjne dla celów hydroenergetycznych 
oraz opłacalność ekonomiczną. Biorąc to wszystko pod uwagę, może się bowiem 
okazać, że taniej będzie wybudować nowy obiekt.

Drugi kierunek działań to budowa od podstaw małych elektrowni wodnych. 
W tym przypadku konieczne będą pogłębione studia lokalizacyjne obejmu- 
jące zagadnienia związane ze środowiskiem przyrodniczym, możliwościami 
technicznymi realizacji takich obiektów a także analizami ekonomicznymi. Sto-
sunkowo duże rezerwy zasobów energetycznych, jakie posiadają większe cie-
ki znajdujące się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, stwarza-
ją możliwości dla budowy małych elektrowni wodnych o mocy rzędu 50–200 kW. 
Wyróżnia się tutaj zwłaszcza zlewnia rzeki Drwęcy, gdzie niewykorzystane 
teoretyczne zasoby energetyczne szacuje się na około 9,3 MW. Biorąc jednak 
pod uwagę ograniczenia przestrzenne wynikające z potrzeb ochrony środo-
wiska (Natura 2000 oraz inne formy przestrzennej ochrony środowiska), prak-
tyczne możliwości wykorzystania zasobów energetycznych cieków zlewni 
rzeki Drwęcy można szacować na około 2,5–3,5 MW.

Spore możliwości w zakresie praktycznego wykorzystania energii wód 
płynących posiada zlewnia rzeki Zgłowiączki. Możliwa jest tutaj realizacja 
nowych elektrowni wodnych o łącznej mocy rzędu 0,25 MW.

Rezerwy energetyczne możliwe do wykorzystania posiadają zlewnie Brdy, 
Wdy, Osy a także Noteci. Można szacować, że na obszarze tych zlewni możli-
wa będzie budowa nowych elektrowni wodnych o łącznej mocy rzędu 3,0 MW.
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Tabela 2. Wykaz istniejących budowli hydrotechnicznych 
stanowiących potencjalną lokalizację małych elektrowni wodnych

Lp. Rzeka Miejscowość Gmina Moc [kW]

 1 Księtówka Wierzchownia Górzno b.d.

 2 Brynica Traczyska Górzno b.d.

 3 Łacha Lisa Młyn Bobrowo b.d.

 4 Łacha Niskie Brodno Brodnica M. b.d.

 5 Gardęga Rogóźno-Zamek Rogóźno b.d.

 6 Rypienica Dylewo Rypin b.d.

 7 Ruziec Nowa Wieś Chrostkowo b.d.

 8 Ruziec Nietrzeba Chrostkowo b.d.

 9 Mień Józefkowo Skępe b.d.

10 Mień Żuchowo Skępe b.d.

11 Kanał Łąkie Łąkie Skępe b.d.

12 Orla Kraczki Sadki b.d.

13 Sępolenka Sępólno Krajeńskie Sępólno Krajeńskie b.d.

14 Orla Wyrza Mrocza b.d.

15 Krówka Wierzchucinek Sicienko b.d.

16 Struga Ciechocińska Wysocki Młyn Tuchola b.d.

17 Struga Ciechocińska Nadolnik Tuchola b.d.

18 Stążka Rudzki Młyn Cekcyn b.d.

19 Noteć Wsch. + Noteć Zach. Węzeł wodny Pakość Pakość  69

20 Kanał GSN Jaz Gł. Dębinek V Łabiszyn 109

21 Kanał GSN Jaz Gł. Dębinek VI Białe Błota  70

Źródło: Według danych Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wło-
cławku.

Pozostałe cieki z uwagi na ich ograniczone zasoby energetyczne nie posia-
dają większego znaczenia, co nie wyklucza możliwości realizacji małych obiek-
tów o mocy rzędu 20–30 kW.

Realizacja nowych inwestycji hydroenergetycznych na obszarze wspomnia-
nych zlewni pozwoli na uzyskanie dodatkowej mocy instalowanej rzędu 7,5 MW 
oraz wzrostu produkcji energii elektrycznej o około 65,8 GWh. Łącznie z ist-
niejącymi elektrowniami, w tym dużymi na Brdzie i Wdzie, da to roczną pro-
dukcję energii elektrycznej rzędu 140 GWh. W efekcie możliwe będzie uzy-
skanie wskaźnika wykorzystania istniejących zasobów na poziomie 73%.

Największe jednak możliwości w zakresie wzrostu produkcji energii elek-
trycznej w oparciu o energię wodną, związane są z Wisłą. Techniczne zasoby 
energetyczne tej rzeki z racji korzystnych uwarunkowań, niewiele odbiegają 
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od zasobów teoretycznych. Czynnik ten był jedną z głównych przesłanek po-
wstania koncepcji lokalizacji na dolnym odcinku Wisły kaskady stopni hydro-
energetycznych; jeden z nich, stopień wodny we Włocławku, funkcjonuje już 
od prawie 45 lat. Wspomniana koncepcja, oprócz Włocławka, przewiduje na ob-
szarze województwa kujawsko-pomorskiego lokalizację trzech kolejnych obiek-
tów tego typu tj. w rejonie Ciechocinka, Solca Kujawskiego oraz Chełmna.

Wymienione stopnie wodne dają praktyczną możliwość pełnego wykorzy-
stania energetycznych zasobów technicznych tego odcinka Wisły, który, jak 
już wcześniej wspomniano, stanowi podstawowe źródło energii wód płynących 
na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Odrębnym zagadnieniem w kwestii wykorzystania potencjału energetycz-
nego wody jest budowa elektrowni szczytowo-pompowej. Obiekty tego typu 
ze względu na charakterystykę pracy mają bardzo wiele zalet. Podstawową 
z nich jest możliwość bardzo szybkiego włączenia takiej elektrowni do systemu 
w momencie, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest największe 
(tzw. godziny szczytu).

Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego najkorzystniejsze wa-
runki dla lokalizacji i eksploatacji takiego obiektu znajdują się w rejonie zbior-
nika włocławskiego, w strefie pomiędzy Zarzeczewem a Dobrzyniem nad Wi-
słą (Zdulski 2005). Występujące tutaj duże różnice wysokości względnej (rzędu 
30–40 m) pomiędzy lustrem wody w zbiorniku włocławskim a północnym 
brzegiem dają możliwość budowy stosunkowo dużej elektrowni szczytowo-
-pompowej. Według wstępnych obliczeń mógłby to być obiekt o mocy insta-
lowanej rzędu 30–35 MW, pracujący przez 5 godz. w ciągu doby w okresie naj-
większego zapotrzebowania na energię elektryczną. Funkcjonowanie takiej 
elektrowni zsynchronizowane z elektrownią wodną we Włocławku oraz farmą 
siłowni wiatrowych w rejonie Dobrzynia nad Wisłą dałoby znakomity efekt ener-
getyczny. Wariantowo obiekt taki może być również zlokalizowany w rejonie 
istniejącej zapory na Wiśle we Włocławku. Wówczas zrzut wody ze zbiornika 
retencyjnego, znajdującego się w obszarze pomiędzy Zarzeczewem a Kulinem 
powinien znajdować się w strefie brzegowej wody dolnej zbiornika włocław-
skiego. Tam również powinna znajdować się elektrownia. Takie rozwiązanie 
pozwoli uzyskać dodatkowy spad użyteczny rzędu 12 m oraz odpowiednio 
większą moc i produkcję energii szczytowej.

Podsumowując powyższe rozważania, można sformułować następujące 
wnioski:

1) Ogólnie zasoby hydroenergetyczne województwa są nieduże. Dotyczy 
to szczególnie południowej i południowo-zachodniej części. Ograniczone 
zasoby wodne niedużych cieków stanowią obiektywną barierę rozwoju ma-
łej energetyki.

2) Podstawowym źródłem energii wód płynących jest rzeka Wisła. Zasoby 
hydroenergetyczne tej rzeki stanowią około 90% zasobów całego województwa.
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3) Aktualnie wykorzystanie potencjalnych zasobów hydroenergetycznych 
województwa wynosi około 24%. Jednak 97% związane jest z funkcjonowaniem 
elektrowni wodnej Włocławek.

4) Barierą rozwoju małej energetyki mogą być uwarunkowania prawne zwią-
zane z ochroną środowiska.

5) Uwzględniając podstawowe uwarunkowania przestrzenne, hydrologicz-
ne i prawne, można przyjąć, że możliwy jest wzrost wskaźnika wykorzystania 
zasobów hydroenergetycznych, poza Wisłą, do poziomu 73% istniejącego po-
tencjału.

Streszczenie

Energetyka wodna posiada wiele zalet. Jest przyjazna dla środowiska naturalnego oraz jest 
energią odnawialną. Województwo kujawsko-pomorskie posiada stosunkowo niewielkie zasoby 
energii wodnej, która jest już w części wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. Naj-
większe potencjalne zasoby posiada rzeka Wisła. Ważną kwestią jest rozwój małej energetyki 
wodnej na niewielkich ciekach.

Summary

Hydropower has many advantages. It is environmentally friendly and is renewable energy. 
Kujawsko-Pomorskie Province has relatively small hydropower resources, which is already par-
tly used to produce electricity. The greatest potential resources has the Vistula River. An important 
issue is the development of small hydropower in small streams.
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WPŁYW TEMPERATURY NA PRZEMIESZCZENIA PIONOWE 
WYBRANYCH OBIEKTÓW

Słowa kluczowe: wpływ temperatury; przemieszczenia pionowe.

INFLUENCE OF TEMPERATURE ON VERTICAL DISPALCEMENTS 
OF SELECTED OBJECTS

Key words: influence of temperature; vertical displacements.

Wprowadzenie

Budowle i konstrukcje inżynierskie pod wpływem wielu czynników ze-
wnętrznych i wewnętrznych ulegają przemieszczeniom i odkształceniom. Jed-
nym ze sposobów poznania zachodzących zmian są geodezyjne pomiary prze-
mieszczeń wybranych punktów badanego obiektu. Interpretacja wyników 
pomiarów pozwala na ocenę stanu technicznego obiektu. W celu poprawnej 
interpretacji niezbędne jest, aby wyniki pomiarów były wykonane z najwyższą 
starannością i były wolne od wpływu czynników zakłócających. Wykonanie 
pomiarów o niezbędnej dokładności zależy od wyboru odpowiedniej metody 
i doboru sprzętu pomiarowego [2]. Pomimo to wyniki obarczone są wpływami 
czynników zewnętrznych przypadkowych i systematycznych. Do czynników 
systematycznych należy zaliczyć wpływy termiczne na sam obiekt. Zmiany 
termiczne najczęściej wynikają z warunków atmosferycznych lub funkcji, jakie 
pełni obiekt. Dlatego dąży się do minimalizacji wpływu poprzez pomiar w sprzy-
jającym czasie lub określenie zakresu wpływu danego czynnika przez opisanie 
go za pomocą zależności — ustalenia modelu wpływu. Tematowi temu w ostat-
nich latach poświęcono wiele uwagi i nadal jest aktualny. Zagadnieniu temu 
poświęcona jest też praca doktorska [5].
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Autorzy artykułu od wielu lat zajmowali się pomiarami przemieszczeń, 
gdzie istotnym czynnikiem był wpływ zmian temperatury. W pracy przedsta-
wione zostaną trzy różne przykłady, gdzie widoczne były istotne wpływy ter-
miczne.

Badane obiekty

Żelbetowy fundament ramowy

Fundamenty ramowe składają się z płyty dolnej przenoszącej obciążenia 
na podłoże gruntowe i słupów oraz ścian pionowych będących podstawą dla 
płyty górnej. Płyta górna stanowi bezpośrednie oparcie dla maszyny. Funda-
menty takie są wykorzystywane pod duże urządzenia takie jak maszyny pa-
piernicze składające się z wielu elementów połączonych przewodami, rurami, 
instalacjami przemysłowymi. Na fundament taki oddziałują obciążenia stałe 
(ciężar własny maszyny), zmienne krótkotrwałe (urządzenia transportowe) 
oraz obciążenia zmienne długookresowe spowodowane zmianami termiczny-
mi z tytułu technologii produkcji. Badany fundament ma całkowitą długość 
około 100 m, rozstaw słupów wynosi 6 m, a wysokość 7,10 m (ryc. 1).

W tym przypadku mamy do czynienia z obszarami o dużym zróżnicowaniu 
pola temperaturowego. Wynika to zarówno z procesu technologicznego, jak 
i ograniczenia przestrzeni osłonami czy ściankami działowymi. Przez to utrzy-
muje się w nich stała temperatura, charakterystyczna dla tego rodzaju pomiesz-
czeń, różna od temperatury w sąsiednich pomieszczeniach.

Na zlecenie użytkownika maszyn prowadzone są okresowe pomiary prze-
mieszczeń pionowych fundamentów. Na słupach zastabilizowano 88 reperów, 
które utworzyły sieć niwelacyjną dowiązaną do czterech punktów odniesienia 
znajdujących się poza obiektem.

Podczas pomiarów rejestrowano temperaturę otoczenia i konstrukcji. Po-
miary wykonano za pomocą niwelatora samopoziomującego Ni 002 i zestawu 
łat inwarowych, natomiast temperaturę otoczenia mierzono termometrem 
rtęciowym, a temperaturę betonu (konstrukcji) czujnikiem termistorowym. 
Rozkład różnic temperatur przedstawiono na rycinie 2, a przemieszczenia 
punktów kontrolowanych na rycinie 3.
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Celem ustalenia zależności między temperaturą konstrukcji a wartościami 
przemieszczeń poszczególnych punktów przeprowadzono analizę statystycz-
ną. Uzyskano współczynniki korelacji na poziomie średnim i za pomocą testu 
istotności wykazano, że jest statystycznie istotny.

Z przeprowadzonych badań wynika, że przy zróżnicowanym polu tempe-
raturowym, w tym przypadku spowodowanym technologicznymi źródłami 

Rycina 2. Rozkład różnic 
temperatur betonu na poziomie 

punktów kontrolowanych

Źródło: Opracowanie własne.

Rycina 3. Warstwice 
przemieszczeń pionowych 
punktów kontrolowanych
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ciepła, należy brać pod uwagę temperaturę jako jeden z istotnych czynników, 
które wpływają na wyniki pomiarów przemieszczeń pionowych [3]. Wydaje 
się również celowe, aby w takich przypadkach brać także pod uwagę wpływ 
takiego rozkładu temperatur na instrument [4, 5].

Kładka stalowa dla pieszych

Kładka podwieszona stalowa nad rzeką została zbudowana w 1979 r. Skła-
da się z dwóch niezależnych układów nośnych znajdujących się po obu stronach 
rzeki. Każdy układ stanowi pochylony ku rzece pylon w kształcie ramy porta-
lowej, posadowiony na jednym z dwóch betonowych przyczółków. W górnej 
jego części zamocowano osiem odciągów, na których utrzymywane są przęsła 
połączone przegubowo oraz dwa odciągi główne zakotwione na przyczółku, 
dające odpowiednie naprężenie pylonu. Płyta pomostowa dla pieszych wyko-
nana jest z drewna. Całkowita długość kładki wynosi 82 m, a szerokość około 
4 m. Należy podkreślić, że jest to jedna z pierwszych całkowicie podwieszonych 
kładek dla pieszych w Polsce (ryc. 4).

Pomiary geodezyjne prowadzone były przez autorów od 1979 r., a dotyczy-
ły przemieszczeń pionowych, stałości geometrii w planie oraz pomiary związa-
ne z geometrią pylonów i odciągów. Wyniki pomiarów były wykorzystywane 

Rycina 4. Kładka stalowa dla pieszych

Źródło: Fotografia własna.
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do regulacji odciągów. Poniżej przedstawiony zostanie tylko wariant związany 
z badaniem wpływu zmiany temperatury otoczenia i przemieszczeń pionowych.

Na kładce były 32 punkty pomiarowe rozmieszczone po obu stronach kład-
ki w pobliżu przegubów łączących poszczególne segmenty. Pomiary wykona-
no niwelatorem samopoziomującym NI 002 przy różnych temperaturach 
powietrza [6]. Do prezentacji wybrano pomiar z lipca, kiedy temperatura wy-
nosiła +29°C i pomiar z grudnia przy temperaturze powietrza +1°C (ryc. 5).

Do opracowania wyników zastosowano metodę różnicową i wyrównano 
metodą pośredniczącą. W ramach wyrównania obliczono błędy średnie po-
szczególnych przemieszczeń oraz sprawdzono czy przemieszczenia są istotne. 
We wszystkich przypadkach przemieszczenia okazały się istotne.

Na wyznaczone błędy pomiarów miały wpływ także drgania spowodowa-
ne ruchem pieszych i rowerzystów, kładka bowiem znajduje się w ważnym punk-
cie i nie było możliwości zamknięcia dla ruchu na czas pomiarów.

Rycina 5. Przemieszczenia pionowe punktów (H1–H0) w mm, 
gdy różnica temperatur wynosiła 28°C

Źródło: Opracowanie własne.
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Napowietrzna linia energetyczna

Badana linia energetyczna przebiega nad zróżnicowanym terenem pod 
względem wysokościowym jak i zagospodarowania terenu. Zawieszona jest 
na słupach stalowych o wysokości 23 m. Różnica terenu, na którym znajdują 
się słupy wynosi około 7 m.

Celem pomiarów było wyznaczenie zwisu linii energetycznej poprzez 
określenie strzałki zwisu maksymalnej i w punktach pośrednich. Do bada-
nia wybrano linę, na której bardzo wyraźnie są widoczne punkty pomiarowe. 
Punktami pomiarowymi rozmieszczonymi w przybliżeniu w jednakowych 
odległościach od siebie są czerwone kule o średnicy 60 cm. Kule te spełniają 
funkcję ostrzegawczą dla ruchu lotniczego. Są one bardzo dobrymi punktami 
pomiarowymi i niezmiennymi w kolejnych sesjach pomiarowych. Punktów 
tych na całej długości linii jest jedenaście.

Wykonano 10-krotne pomiary w różnych temperaturach wszystkich kul 
i punktów zaczepienia linii do słupów. Pomiarów dokonano za pomocą tachi-
metru elektronicznego z dwóch stanowisk. Stanowiska stanowiły bazę, z któ-
rej wyznaczono współrzędne punktów za pomocą przestrzennego wcięcia 
w przód. Ze współrzędnych wyznaczono strzałki zwisu liny i różnice długości 
strzałek miedzy kolejnymi pomiarami. Na rycinie 6 przedstawiono przemiesz-
czenia pionowe punktów pomiarowych przy różnicy temperatur wynoszącej 
+16°C [1].

Przeprowadzona analiza statystyczna przemieszczeń pionowych (zmiany 
strzałki zwisu) dla wszystkich pomiarów wykazała bardzo silną zależność ko-
relacyjną. Współczynnik determinacji wynosi r2 = 0,745 (74,5%), co świadczy, 
że zmiany strzałek są wyjaśniane w takim procencie przez zmiany temperatu-
ry. Pozostałe 25,5% jest spowodowane innymi czynnikami.

Rycina 6. Przemieszczenia pionowe punktów pomiarowych 
przy różnicy temperatur +16°C

Źródło: Opracowanie własne.
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Głównymi przyczynami niewyjaśnionych zmian strzałki zwisu mogą być:
 — nierównoczesny pomiar punktów linii,
 — zmienna temperatura podczas sesji pomiarowej, zapis temperatury był 

tylko punktowy,
 — drgania spowodowane przez wiatr,
 — wpływ temperatury w dni poprzedzające pomiar,
 — niedokładność samych pomiarów tachimetrem.

Wpływ zmian temperatury samego obiektu jest istotnym elementem w przy-
padku pomiarów ustrojów linowych. W tym przypadku pomiary temperatury 
dotyczyły powietrza na wysokości instrumentu. Strzałki zwisu ustalane są 
najczęściej dla temperatury nominalnej wynoszącej +20°C.

Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przedstawionych przykładów widać, jak ważne jest branie 
pod uwagę wpływu temperatury przy wyznaczaniu przemieszczeń. Badane 
obiekty należy traktować jako obiekty dynamiczne. Ustalenie rodzaju i wielko-
ści wpływu zmian termicznych pozwoli na dobór metody pomiarowej oraz usta-
lenie najkorzystniejszych warunków, w których mają być wykonane pomiary. 
Określenie warunków termicznych podczas pomiaru wyjściowego i aktu alnego 
umożliwi przeprowadzenie poprawnej interpretacji pomiarów. Po poznaniu 
istotnych zależności między tymi dwiema zmiennymi (temperatura, przemiesz-
czenie) można rozważyć możliwość określenia wielkości korekcyjnych, dzięki 
którym będzie bardziej wiarygodna interpretacja branżowa uzyskanych wy-
ników pomiarów przemieszczeń.

Streszczenie

Podczas pomiarów przemieszczeń różnych obiektów technicznych występują czynniki za-
kłócające wyznaczenie tych przemieszczeń. Jednym z istotnych czynników zakłócających są wa-
hania temperatury samego obiektu lub otoczenia, w którym wykonuje się takie badania. W celu 
poprawnych analiz wyników powinno się uwzględniać przemieszczenia z tytułu zmian tempe-
ratury. Przedstawione są różne obiekty, gdzie ustalono istotne zmiany samego obiektu ze wzglę-
du tylko na wahania temperatury podczas kolejnych pomiarów kontrolnych.

Summary

Measurements of different engineering objects are accompanied with occurrence of factors 
disrupting evaluation of these displacements. One of them are temperature fluctuations of the 
object itself and the environment. In order to provide correct and reliable results of analyses 
it is necessary to account for the displacements caused by temperature changes. Different objects 
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have been presented for which during successive check measurements significant changes of the 
object itself have been found only in terms of temperature fluctuations.
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Wyznaczanie ugięcia i momentu gnącego belki metodą różnic skończonych Mirosław Radwański
(Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku)

WYZNACZANIE UGIĘCIA I MOMENTU GNĄCEGO BELKI 
METODĄ RÓŻNIC SKOŃCZONYCH

Słowa kluczowe: belka; obciążenie; moment gnący; ugięcie; różnice skończone; obliczenia.

THE EVALUATION OF DEFLECTION AND BENDING MOMENT OF A BAR 
WITH THE FINITE DIFFERENCE METHOD

Key words: bar; burden; bending moment; deflection; finite differences method; calculation.

W zagadnieniach technicznych ogromną rolę odgrywa opis matematyczny 
analizowanej konstrukcji lub zjawiska. Bardzo często jest to skomplikowany 
układ równań różniczkowych, który niełatwo sformułować i później rozwiązać. 
Stosunkowo dawno pojawiły się teoretyczne opracowania łatwiejszych metod 
poszukiwania przybliżonego rozwiązywania wielu zagadnień, np.: metoda ele-
mentów skończonych, metoda różnic skończonych, których praktyczne wyko-
rzystanie na szeroką skalę, ze względu na ich charakter, stało się możliwe w erze 
komputerów. W metodach tych podstawową trudnością jest poprawne napi-
sanie równania macierzowego. W artykule — na podstawie dwóch przykładów 
— pokazano sposoby tworzenia równania macierzowego do obliczenia ugięcia 
i momentu gnącego belki. Rozwiązania tych równań dokonano w programie 
SciLab., wyniki w postaci wykresów pokazano na rycinach.

Podstawy teoretyczne

Metoda różnic skończonych — metoda polegająca na przybliżeniu pochod-
nej funkcji poprzez skończone różnice w zdyskretyzowanej przestrzeni. Moż-
na ją wyprowadzić wprost z ilorazu różnicowego bądź z rozwinięcia w sze-
reg Taylora.
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Można też szereg Taylora zapisać w postaci:

gdzie: ( ),nR x a  spełnia warunek 
( )

( )→
=

−

,
lim 0.n

nx a

R x a

x a
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to można zapisać:

 (1)

Uwzględniając tylko składniki do pierwszej pochodnej, zapiszemy powyż-
sze równanie:

 ą                                                     (2)

— iloraz różnicowy „w przód”

 ą                                                   (3)

— iloraz różnicowy „wstecz”.

Wyznaczając średnią z (2) i (3), mamy:
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Jeżeli aproksymujemy funkcję (1) równaniem kwadratowym, będziemy 
mieli równanie:

Po zróżniczkowaniu względem x i obliczeniu pochodnej w punkcie „i” (x=0), 
otrzymujemy „centralny” iloraz różnicowy oraz drugą pochodną w postaci:

 (5)

Pochodne wyższych rzędów (do wyznaczania ugięcia belki w omawianych 
przykładach potrzebujemy pochodnych do czwartego rzędu) aproksymujemy 
funkcję (1) równaniem czwartego rzędu:

 (6)

Mamy stąd:

 (7)

Odejmując stronami pierwsze i drugie oraz trzecie i czwarte równanie 
układu równań (7), otrzymujemy:

 (8)

Rozwiązanie układu równań (8) daje:
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Dodając stronami pierwsze i drugie oraz trzecie i czwarte równanie układu 
równań (7), otrzymujemy:

 (9)

Rozwiązanie układu równań (9) daje:

Ostatecznie równanie (6) przyjmie postać:

 (10)

Obliczając kolejne pochodne funkcji (10) względem x w punkcie „i” (x=0), 
daje:

 (11)

 (12)

 (13)

 (14)

Równania od (11) do (14) pozwalają obliczyć ugięcie (wyznaczyć ugięcie 
— linię ugięcia) belki w dowolnym punkcie.
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Zgodnie z teorią ugięcia belki pod wpływem obciążenia:
 — I pochodna (11) określa tangens kąta stycznej do linii ugięcia w da-

nym punkcie,
 — II pochodna (12) określa moment gnący w danym punkcie,
 — III pochodna (13) określa działającą „punktowo” przyłożoną siłę,
 — IV pochodna (14) określa linię ugięcia (ugięcie) w danym punkcie.

Tu należy pokazać, jak wykorzystać powyższe wzory do wyznaczania ugię-
cia belki. Temat nie jest nowy, opracowań teoretycznych jest wiele, w praktyce 
mogą pojawić się trudności. Na dwóch reprezentatywnych przykładach po-
kazano sposób wyznaczania ugięcia belki.

Przykład 1 — belka zamocowana na obu końcach

Proponuje się podzielić belkę na równe części (ryc. 1). Punkty podziału na-
zywa się węzłami. Dla każdego węzła wewnętrznego pisze się równanie:

 
4

4 ( )
d y

EI q x
dx

=

Rycina 1. Sposób zapisu równania macierzowego do obliczenia ugięć belki 
w wyznaczonych punktach
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W postaci operatorów różnic skończonych (14) powyższe równanie zapi-
suje się:

Ponieważ ugięcie w punktach podparcia jest równe zero, to piszemy rów-
nania, zaczynając od węzła drugiego do przedostatniego. Operatory zawiera-
ją pięć elementów, dlatego musimy dodać tzw. „węzły fikcyjne” (1’ i 15’ ryc. 1). 
W ten sposób powstaje macierz — nazwijmy ją A. W węźle 11 mamy podpo-
rę, więc ugięcie w tym punkcie też jest równe zero. Można usunąć z macie-
rzy A wiersz i kolumnę opisujące ten węzeł. Macierz A zawiera teraz o cztery 
kolumny więcej niż wierszy. Aby otrzymać macierz kwadratową wykorzysta-
my warunki brzegowe:

1) Moment gnący na początku belki jest równy zero Mg(0)=0, a w postaci 
operatorów (5)

Ponieważ w tym punkcie ui=0 to mamy ui+1=-ui-1. Stąd w pierwszym wier-
szu i trzeciej kolumnie macierzy A wstawiamy wartość 5 zamiast 6 (ryc. 1).

2) Na końcu belka jest utwierdzona, więc kąt stycznej do linii ugięcia jest 
równy zero, co w postaci operatorów zapisujemy (4):

skąd ui-1=ui+1. W ostatnim wierszu, w trzeciej kolumnie od końca macierzy A 
wpisujemy 7 w miejsce wartości 6 (ryc. 1).

Teraz można usunąć z macierzy A pierwszą, drugą, przedostatnią oraz 
ostatnią kolumnę i macierz A jest kwadratowa.

Tworzymy wektor obciążeń (ostatni wektor na ryc. 1), odpowiednio dla każ-
dego węzła w którym jest obciążenie ciągłe wpisujemy wartość q, a w węzłach 
nieobciążonych wpisujemy wartość zero.

Należy jeszcze wyjaśnić, jak w równaniu użyć siłę skupioną P. Wprowadza 
się pewne przybliżenie, zamienia się siłę skupioną na obciążenie ciągłe odpo-
wiadające wartości siły skupionej (ryc. 2).

Ostatecznie otrzymujemy równanie macierzowe A*u=Q, gdzie: A jest ma-
cierzą współczynników, u jest wektorem ugięć w odpowiednich węzłach i Q jest 
wektorem obciążenia. Niewiadomą w tym równaniu jest wektor u — repre-
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zentujący ugięcia belki w węzłach (wybranych punktach), którego wartości 
uzyskamy w wyniku rozwiązania równania.

Oczywiście pamiętamy, że wektor rozwiązania u nie zawiera węzłów, w któ-
rych belka jest podparta, ale wiemy, że w punktach podparcia belki ugięcie jest 
równe zero.

Mając ugięcia i wykorzystując wzór (5), można obliczyć wartości momentów 
gnących w wybranych punktach. Rozwiązanie prezentowanego przykładu 
przedstawiono na rycinie 3. Obliczenia wykonano w programie SciLab, można 
do tego celu wykorzystać dowolny program rozwiązujący układ równań linio-
wych.

 Rycina 2. Zamiana siły P na obciążenie ciągłe q. =
∆x

P
q

Rycina 3. Wykres ugięcia i momentu gnącego belki (ryc. 1) 
dla podziału belki na 56 części
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Wykres (ryc. 3) sporządzono dla q=1, L=7, E=1, I=1, dla uzyskania rzeczy-
wistej wartości należałoby odczytaną wartość z wykresu pomnożyć przez od-
powiedni współczynnik ( q

EI
).

Porównanie wartości w punkcie przyłożenia siły P:
 — dla podziału na 14 części u=3,3722 ( q

EI
),

 — dla podziału na 56 części u=3,7784 ( q
EI

),
 — wartość dokładna u=3,8977 ( q

EI
).

Wyniki można uznać jako zadowalające. Na ogół im gęściej rozmieszczone 
punkty węzłowe, tym większa dokładność obliczeń. Sposób ten ma jednak bar-
dzo istotną wadę, nie można go zastosować dla belek, których przynajmniej je-
den koniec nie jest podparty.

Przykład 2 — belka uwolniona z jednej strony

W tym sposobie wykorzystuje się tylko pięcioelementowe operatory różnic 
skończonych — równania od (11) do (14). Belkę dzielimy na „n” przedziałów, 
czyli na belce jest n+1 punktów (węzłów), a na końcach dodajemy po dwa wę-
zły fikcyjne. Przykład tworzenia macierzy A pokazano na rycinie 4.

Rycina 4. Sposób tworzenia macierzy A dla belki uwolnionej z jednej (lewej) strony
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Pierwszy wiersz macierzy zawiera operatory trzeciej pochodnej (13), w punk-
cie 1 przyłożono siłę (unika się w ten sposób użycia przybliżonej wartości, 
uwalniamy się od dokładności obliczeń w zależności od gęstości dyskretyzacji). 
Drugi wiersz to reprezentant momentu gnącego (warunek brzegowy), na po-
czątku belki moment gnący (12) jest równy zero. Kolejne wiersze macierzy 
to reprezentant czwartej pochodnej, linia ugięcia (14). W punktach, gdzie 
znajdują się podpory, wiersz macierzy w tym miejscu zawiera wartość 1, (w wek-
torze obciążeń wstawimy w tym wierszu zero, bo 1*0=0). Przedostatni wiersz, 
to warunek brzegowy, na końcu belki moment gnący (12) jest równy zero. 
Gdyby na końcu belki nie było siły P, to macierz A będzie taka sama, tylko wek-
tor obciążenia będzie zawierał w tym miejscu wartość zero.

Zwróćmy uwagę, że tworzenie macierzy A jest w tym przykładzie schema-
tyczne. Na początku i końcu mamy dwa warunki brzegowe, później każdy 
wiersz zawiera operator ugięcia, poza miejscami gdzie belka jest podparta 
(tu wstawiamy w odpowiedniej kolumnie jedynkę) lub przyłożona jest siła, 
wtedy w tym wierszu wstawiamy operator trzeciej pochodnej (13).

Macierz jest kwadratowa. Tworzymy wektor obciążenia i rozwiązujemy 
równanie macierzowe, uzyskując wartości ugięć w danych punktach. Oczy-
wiście wartości ugięć w węzłach fikcyjnych odrzucamy.

Analogicznie jak w poprzednim przykładzie, mając wartości ugięć na pod-
stawie (12), możemy wyliczyć wartości momentu gnącego w wybranych punk-
tach. Wynik prezentowanego przykładu pokazano na rycinie 5.

Rycina 5. Wykres ugięcia i momentu gnącego belki (ryc. 4) 
dla podziału belki na 21 części
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Wykres (ryc. 5) sporządzono dla q=1, L=5, E=1, I=1, dla uzyskania rzeczy-
wistej wartości należałoby odczytaną wartość z wykresu pomnożyć przez od-
powiedni współczynnik ( q

EI
).

Porównanie wartości w punkcie przyłożenia siły P:
 — dla podziału na 10 części u=0,77667 ( q

EI
),

 — dla podziału na 20 części u=0,7708 ( q
EI

),
 — wartość dokładna u=0,77116 ( q

EI
).

Przykład powyższy można stosować z powodzeniem dla belek dowolnie 
zamocowanych, można go nazwać przykładem uniwersalnym, także wyniki 
uzyskuje się dokładniejsze przy podziale belki na niewielką liczbę przedziałów. 
Mimo to przykład ten jest pokazywany w literaturze znacznie rzadziej lub opi-
sywany jest w taki sposób, że praktyczne zastosowanie może stanowić problem.

Streszczenie

W artykule pokazano dwa przykłady tworzenia układów równań z wykorzystaniem metody 
różnic skończonych. Wynik rozwiązania układu stanowi ugięcie i moment gnący belki. Podsta-
wową zaletą tej metody jest prostota i łatwe uzyskanie wyniku. Praktyczne zastosowanie może 
stanowić problem, który polega na odpowiednim napisaniu układu równań. Stosunkowo dużo 
opracowań i przykładów można znaleźć dla belki zamocowanej na obu końcach, znacznie trud-
niej znaleźć przykłady dla belki nie podpartej na jednym lub obu końcach.

Summary

The article presents two examples of creating systems of equations using the finite differences 
method. The solution is the deflection and the bending moment of a bar. The main advantage 
of the method is its simplicity. Its practical use may be problematic due to the necessity of creating 
proper equations. There is relatively many examples and studies relating to bars fixed on both 
ends whereas examples of bars not fixed on one or both ends are rare.
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Model siłownika hydraulicznego precyzyjnego działania Mirosław Radwański
(Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku)

MODEL SIŁOWNIKA HYDRAULICZNEGO 
PRECYZYJNEGO DZIAŁANIA

Słowa kluczowe: siłownik hydrauliczny; model matematyczny; sterowanie automatyczne; symu-
lacja; sprzężenie zwrotne; regulator PID; ciśnienie.

MODEL OF A HYDRAULIC CYLINDER OF PRECISE ACTION

Key words: hydraulic cylinder; mathematical model; automatic control; simulation; feedback; PID 
regulator; pressure.

Napędy hydrauliczne znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach 
techniki. Znaczący postęp w rozwoju systemów płynowych jest możliwy dzię-
ki budowie zintegrowanych elementów hydraulicznych i pneumatycznych ze ste-
rowaniem mikroprocesorowym i oprogramowaniem. Napędom hydraulicznym 
precyzyjnego działania stawia się wysokie wymagania. Spełnienie wysokich wy-
magań staje się możliwe dzięki dogłębnemu poznaniu istoty działania. Jednym 
z elementów poznania może być model i wyniki uzyskane w symulacjach.

W artykule zaprezentowano model matematyczny siłownika hydraulicz-
nego. Przewiduje się wykorzystanie modelu jako stanowiska laboratoryjnego, 
umożliwiającego badanie przemieszczeń, prędkości elementów ruchomych, 
przepływów cieczy, ciśnień oraz innych zależności.

Model może być rozbudowany i wykorzystany jako element złożonego sys-
temu napędowego.

Model

W monografii [1] zaprezentowano podstawy teoretyczne, istotę i sposoby 
budowy modeli napędów płynowych. Poniższy model opracowano w oparciu 
o tę monografię. Schemat modelu przedstawiono na rycinie 1.
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Natężenie przepływu przez zawór sterujący opisano równaniami:

W powyższych równaniach:
Cd — współczynnik oporu przepływu,
d — średnica tłoka,
	 — gęstość cieczy,

p0 — ciśnienie zasilania,
p1, p2 — ciśnienie w komorach siłownika.

Model dynamiczny liniowego napędu hydraulicznego tworzą równania:
 — równanie ruchu suwaka zaworu regulacyjnego:

 — równanie ruchu tłoka siłownika z jednostronnym tłoczyskiem:

 — równania natężeń przepływu (odpowiednio) po stronie tłocznej i po stro-
nie spływu:

gdzie:
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=
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Rycina 1. Schemat napędu hydraulicznego
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Można stąd napisać następujący układ równań:

który stanowi omawiany model.

W układzie tym (1):

siła tarcia

  która składa się z siły tarcia lepkiego (pierwszy składnik sumy), tarcie w uszczelnie-
niu Fu=fudlpśr, gdzie podstawiono ku=fudl/2, siły tarcia statycznego i kinetycznego.

Fe(u(t)) — siła elektromagnesu (w rozwiązaniu przyjęto działanie impulsu prostokątnego);
mi — masa odpowiedniego elementu;
fi — współczynnik tarcia lepkiego;
ci — sztywność sprężyny;
Vi — objętość cieczy w komorze siłownika;
Ai — powierzchnia tłoka w cylindrze;
Ci — pojemność hydrauliczna;
kw, kw2 — współczynniki przecieków (odpowiednio) między komorami w cylindrze i po stro-

nie tłoczyska;
F — obciążenie;
K — moduł sprężystości (ściśliwości) cieczy, określono w funkcji ciśnienia
  K(p) = Kmax [1 – exp (–0.4 –  · p)]
Kmax — maksymalny moduł zastępczy;
 — współczynnik doświadczalny, przyjęto za [1]  = 1,5 * 10-6 [1/Pa];
vk — krytyczna wartość prędkości, odpowiadająca minimum na wykresie Stribecka.

Do obliczeń przyjęto dane:
po=10 MPa, mz=0,28 kg, cz=15000 N/m, fz=178 Ns/m,
mo=1,8 kg, fo=250 Ns/m,
d=0,06 m, Cd=0,6 r=900kg/m3, Kmax=1800 Mpa,
F=500 N, Fp=25 N, Fk=50 N,
vk=0,1 m/s,
długości komór siłownika — lewej l1=0,1 m, prawej l2=0,13 m,
szerokość uszczelnienia tłoka l=0,05 m, współczynnik tarcia fu=0,015.
Pozostałe dane łatwo obliczymy.
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Po nieznacznej modyfikacji układu równań uzyskuje się możliwość zamia-
ny strony tłocznej. Pozwala to na przełączanie kierunku ruchu tłoka.

Rozwiązanie uzyskano w programie MATLAB w pakiecie SIMULINK. Ob-
liczenia wykonano zmodyfikowaną metodą Rungego-Kutty dla błędu względ-
nego o wartości 1e-7 i maksymalnego błędu bezwzględnego o wartości 1e-10.

Pakiet SIMULINK pozwala obserwować przebieg sygnałów między ele-
mentami układu. Schemat modelu przedstawiono na rycinie 2.

Każdy bloczek zawiera w sobie odpowiednie równania opisujące działanie 
poszczególnych elementów siłownika. W pakiecie tym bardzo łatwo można 
zmieniać sygnały sterujące poprzez zmianę parametrów działającego układu. 
Przykładowo — ciśnienie pompy może być stałe lub zmienne, można wpro-
wadzić stałe lub zmienne obciążenie itp.

Wyniki symulacji

Na rycinie 3 przedstawiono wyniki symulacji. Działanie siłownika wymu-
szono identycznymi impulsami prostokątnymi — w jedną stronę i po upływie 
0,1 s w drugą stronę. Wynik ten uzyskano przy stałym ciśnieniu zasilającym, 

Rycina 2. Schemat modelu siłownika hydraulicznego
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stałym obciążeniu siłownika i przy zerowych przeciekach. Sprężyna zaworu 
sterującego ma niezmienną i liniową charakterystykę. Przełączenia dokonano 
w stanie ustalonym. Odłączono pętlę sprzężenia zwrotnego regulatora PID.

W tych warunkach pozycjonowanie siłownika mogłoby się odbywać poprzez 
dobór amplitudy lub czasu trwania impulsu elektrycznego. W rzeczywistym 
układzie utrzymanie napięcia zasilającego na stałym poziomie, otrzymanie 
impulsu elektrycznego o ściśle określonym czasie trwania jest problematyczne. 
Stąd konieczność rozbudowania układu o elementy regulacyjne.

W prezentowanym modelu wprowadzono regulator PID. Pozwala on unie-
zależnić się od powyższych trudności. W pętli sprzężenia zwrotnego umiesz-
czono regulator PID a nastawy regulatora wyznaczono metodą Ziglera-Nichol-
sa (w tym przypadku ki=8,4*104, kd=3,93, kp=1170).

Rycina 3. Kolejno od góry: ruch tłoczka zaworu sterującego, siła tarcia, 
przemieszczenie tłoka i ciśnienia w komorach siłownika
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Na rycinie 4 pokazano przebiegi czasowe przemieszczenia tłoka siłownika, 
który po upływie około 0,14 s. zatrzymał się na pozycji wyznaczonej nastawa-
mi. Z symulacji wynika, że zmiany ciśnienia pompy, zmiany napięcia zasilają-
cego elektromagnes (oczywiście w pewnym zakresie) nie wpływają na zmianę 
końcowego ustawienia tłoka.

Pokazano też przebiegi ciśnień w komorach siłownika. Widać jakościową 
zmianę (ryc. 3, ryc. 4) przebiegów ciśnień przy zastosowaniu regulacji automa-
tycznej.

Nie można jednak tego wyniku uznać za zadowalający. Uzyskano zadawa-
lające końcowe ustawienie tłoka, ale do tego momentu tłok znajdował się 
w położeniach powyżej 5 cm.

Wyobraźmy sobie, że nasz siłownik popycha nóż automatycznej tokarki, 
który ma wytoczyć coś na długości 5 cm. W takim przypadku nie wystarczy 
właściwe ustawienie końcowe. Zależeć nam będzie, żeby tłok przesunął nóż 
tokarki na żądaną odległość, w szczególności nie może przekroczyć zada-
nej wielkości.

Okazuje się, że można tego dokonać przy użyciu odpowiednio wyznaczo-
nych współczynników regulatora. Obliczono takie współczynniki. SIMULINK 

Rycina 4. Pozycjonowanie tłoka siłownika na odległość 5 cm 
i przebiegi ciśnień w komorach
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posiada taki blok. Na marginesie można stwierdzić, że obliczenia współczyn-
ników trwają stosunkowo długo (kilka, do kilkunastu minut). Wyliczone war-
tości współczynników (ki=83681, kd=240,2, kp=1,8929*104) wprowadzono 
do regulatora i wyniki działania siłownika pokazano na rycinie 5.

W rzeczywistym regulatorze należałoby zapewnić konstrukcyjne możliwo-
ści ustawienia potrzebnych wartości.

Prezentowany model matematyczny jest opisem siłownika hipotetycznego. 
Daje on pewne możliwości poznawcze, jednak, aby wyniki odzwierciedlały 
działanie rzeczywistego siłownika, należałoby wykonać badania porównawcze, 
które dostarczyłyby niezbędnych parametrów, które należałoby zastosować 
w modelu. Bardzo prawdopodobne jest, że należałoby wtedy zmodyfikować 
model, uzupełnić o dodatkowe elementy konstrukcyjne, co jest możliwe.

W tym prostym modelu można zauważyć pewne zjawiska towarzyszące 
pracy siłownika, które mogą mieć istotny wpływ na działanie i mogą być 
wskazówkami opracowywanych konstrukcji.

Przykładowo — zwróćmy uwagę (ryc. 5) na przebieg siły tarcia, bardzo 
łatwo można wyciągnąć wniosek, że jest ona źródłem drgań. Nie wnikając 

Rycina 5. Pozycjonowanie tłoka siłownika sterowanego automatycznie 
na odległość 5 cm, przebiegi ciśnień w komorach oraz przebieg siły tarcia 

między cylindrem i tłokiem siłownika
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w problematykę znaczenia tych drgań, stwierdzamy, że są one generowane. 
Podobną obserwacją można poczynić, obserwując przebiegi ciśnień w komorach 
siłownika, w szczególności w chwilach ruszania i zatrzymywania się tłoczyska.

Można sobie wyobrazić, że opracowano wstępny projekt zintegrowanego 
siłownika precyzyjnego pozycjonowania. Już na wstępie zwrócono uwagę, 
że model może stanowić element projektu stanowiska laboratoryjnego.

Streszczenie

W artykule zaprezentowano model matematyczny siłownika hydraulicznego. Siłownik ste-
rowany jest zaworem suwakowym, a ten uruchamiany jest elektromagnesem, ten z kolei zasila-
ny jest impulsami elektrycznymi. W układzie zastosowano sprzężenie zwrotne, w którym pra-
cuje regulator PID. Zaprezentowana konstrukcja ma zapewnić precyzyjne działanie (precyzyjne 
pozycjonowanie) tłoka siłownika niezależnie od wahań zasilania hydraulicznego, elektrycznego 
a także zmian obciążenia tłoka. Okazuje się, że przy odpowiednim dobraniu współczynników 
regulatora można to osiągnąć.

Rozwiązania uzyskano w programie MATLAB w jego pakiecie SIMULINK. Pokazano wyni-
ki symulacji w postaci przebiegów czasowych. Można tu analizować szeroki wachlarz parametrów, 
zjawisk, zależności itp.

Zwraca się uwagę, że analiza wyników prowadzi do wielu wniosków dotyczących zjawisk 
towarzyszących pracy siłownika hydraulicznego.

Summary

The article presents a mathematical model of a hydraulic cylinder. The cylinder is controlled 
by a slide valve which is activated by an electromagnet powered by electrical impulses. In the 
presented system feedback with the use of PID regulator was applied. The system is expected to 
ensure a precise action (accurate positioning) of the pid of the cylinder independently of the 
fluctuations in hydraulic and electrical power an also of the pid burden. It turns out that — by 
an appropriate adjustment of factors — it can be archieved.

The solutions were obtained with the use of MATHLAB in SIMULINK module. Results of 
simulation are presented as time based curves. Wide spectrum of parameters, dependences and 
phenomena can be analyzed.

It is worth noticing that the analysis of outcomes leads to many conclusions concerning 
phenomena accompanying the work of the hydraulic cylinder.
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OBOWIĄZEK STOSOWANIA EUROKODÓW 
W PROJEKTOWANIU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W POLSCE

Słowa kluczowe: obowiązek stosowania Eurokodów; podstawy prawne; rozwój Eurokodów.

OBLIGATION USE OF EUROCODES 
IN THE DESIGN OF CONSTRUCTION WORKS IN POLAND

Key words: obligation of Eurocodes; legal basis; development an amendment of Eurocodes.

Wprowadzenie

Eurokody to zespół europejskich norm konstrukcyjnych umożliwiających 
projektowanie budynków i budowli inżynierskich przy zachowaniu podstawo-
wych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. Podstawowe wymaga-
nia, wymienione w ustawie Prawo budowlane [10] uległy zmianie po wejściu 
w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 305/2011 [3]. 
W załączniku 1 do powyższego Rozporządzenia szczegółowo przedstawiono 
siedem podstawowych wymagań. Na podstawie mandatu nr M/515 EN [9] 
Eurokody mają zapewnić prawidłowe projektowanie w zakresie pierwszego, 
częściowo drugiego i czwartego podstawowego wymagania. Obiekty budow-
lane powinny spełnić podstawowe wymagania przy zachowaniu normalnej 
konserwacji, przez ekonomicznie uzasadniony okres użytkowania. Do wymie-
nionych wyżej wymagań należą:

a) Wymaganie 1: Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykona-
ne w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać podczas budowy i użyt-
kowania nie doprowadziły do:

 — zawalenia się całego obiektu budowlanego lub jego części,
 — znacznych odkształceń o niedopuszczalnym stopniu,
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 — uszkodzenia innych części obiektów budowlanych, urządzeń lub zamon-
towanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń elementów no-
śnych konstrukcji,

 — uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wy-
wołującej go przyczyny.

b) Wymaganie 2: Bezpieczeństwo pożarowe (częściowo):
 — nośność konstrukcji musi być zachowana przez określony czas.

c) Wymaganie 4: Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów bu-
dowlanych. Obiekty budowlane muszą być projektowane i wykonane w taki 
sposób, aby nie stwarzały niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód 
w użytkowaniu lub w eksploatacji takich, jak: poślizgnięcia, upadki, zderzenia, 
oparzenia, porażenia prądem elektrycznym i obrażenia w wyniku eksplozji 
lub włamania. W szczególności obiekty budowlane muszą być zaprojektowa-
ne i wykonane z uwzględnieniem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych 
i ich użytkowania przez te osoby.

Pierwsze projekty Eurokodów zaczęły powstawać na przełomie lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Były one wynikiem działa-
nia osób zaangażowanych, nie podlegającego prawnie ustalonym zasadom po-
stępowania. Jest bardzo interesującym faktem, że Eurokody powstały wcześniej 
niż mandat Komisji Europejskiej dający podstawy prawne do włączenia ich do 
grupy norm zharmonizowanych. W stanowisku Komisji Europejskiej względem 
Eurokodów daje się zauważyć pewną dwoistość postępowania. Z jednej stro-
ny powstałe w wyniku projektowania tak zwane „konstrukcyjne wyroby bu-
dowlane” (budynki i budowle) podlegają Dyrektywie nr 89/106/EC [4] doty-
czącej wyrobów budowlanych. Z drugiej strony sama czynność projektowania 
obiektów budowlanych zalicza się do usług, które podlegają Dyrektywie nr 2006 
/123/EC [5] dotyczącej usług wewnątrz wspólnego rynku. Komisja chciała w ten 
sposób wzmocnić pozycję Eurokodów w państwach członkowskich.

W ramach CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) powstał Komitet 
Techniczny CEN/TC 250, któremu postawiono zadanie opracowania i opubli-
kowania do końca lipca 2007 r. dziesięciu Eurokodów:

 — EN 1990 Eurokod podstawowy: Podstawy projektowania konstrukcyj-
nego,

 — EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje,
 — EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji betonowych,
 — EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
 — EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji kompozytowych stalowych 

i betonowych,
 — EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
 — EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
 — EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,
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 — EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji odpornych na trzęsie-
nia ziemi,

 — EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.
Normy te powstały w 58 częściach i stanowią zbiór stanowiący kilka tysię-

cy stron przepisów. Samo przeczytanie i przeanalizowanie tych przepisów 
może zająć wytrawnemu konstruktorowi wiele miesięcy, a co dopiero zwykłe-
mu uczestnikowi procesu budowlanego. Eurokody są przegadane i zawierają 
wiele zapisów formalnych utrudniających zrozumienie ich treści. I co gorsza, 
nie dają odpowiedzi na wiele problemów obliczeniowych.

Stąd zrozumiałe opory środowiska inżynierów budowlanych w Polsce 
przeciwko szybkiemu wprowadzaniu obowiązku stosowania Eurokodów. 
Eurokody zostały przetłumaczone na język polski, a w początkowym zapisie 
każdego Eurokodu znalazło się polecenie wycofania ze zbioru Polskich Norm 
— norm konstrukcyjnych sprzecznych z Eurokodami do końca marca 2010 r. 
Polski Komitet Normalizacyjny wycofał te normy z oficjalnego wykazu Polskich 
Norm. Stąd wielu autorów wyraża opinie, że 1 kwietnia 2010 r. jest datą obo-
wiązywania w Polsce Eurokodów. W końcu ukazała się interpretacja prawna 
Ministerstwa Infrastruktury [12], która dopuszcza projektowanie obiektów 
budowlanych albo tylko według polskich norm konstrukcyjnych, albo tylko 
według Eurokodów. Jednocześnie nie dopuszcza się mieszania tych przepisów 
przy projektowaniu obiektów budowlanych.

Normy zharmonizowane

Normy zharmonizowane są ustanawiane przez europejskie organy norma-
lizacyjne wymienione w załączniku nr 1 Dyrektywy 98/34/EC [5], na podstawie 
mandatów wydanych przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 6 tej dyrekty-
wy, po przeprowadzeniu konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Budownictwa, 
utworzonym zgodnie z art. 64 Rozporządzenia PE i RE [3]. Eurokody całkowi-
cie spełniają kryteria zawarte w tej definicji, którą zawiera art. 17 Rozporzą-
dzenia PE i RE [3]. Są więc w świetle prawa europejskiego normami zharmo-
nizowanymi, co jest zasadniczym atrybutem obowiązku stosowania tych norm 
we wszystkich państwach członkowskich UE.

Jak już wspomniano wyżej, prace normalizacyjne w zakresie Eurokodów 
rozpoczęły się znacznie wcześniej, niż sprawą zajęła się Komisja Europejska. 
W 2003 r. ukazała się Rekomendacja Komisji Europejskiej nr 2003/887/EC 
w sprawie wprowadzenia i stosowania Eurokodów w budownictwie państw 
członkowskich. Zaleca się w niej państwom członkowskim przyjęcie Eurokodów 
jako odpowiedniego narzędzia w projektowaniu konstrukcji budowlanych 
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i wskazuje się na konieczność stałego wysiłku w celu utrzymywania Eurokodów 
na aktualnym poziomie wiedzy technicznej, rozwoju metod projektowania 
oraz wprowadzania nowych wyrobów i metod wykonawstwa. Zalecenie to nie 
miało jednak mocy prawnej.

Dopiero wystosowanie w dniu 19 maja 2010 r. przez Komisję Europejską 
Mandatu M/466 EN do CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) zasadniczo 
zmieniło sytuację, gdyż od tego momentu Eurokody weszły w skład norm 
zharmonizowanych. Wprawdzie głównym celem wspomnianego mandatu 
był dalszy rozwój Eurokodów, jednak przedstawienie aktualnego stanu nor-
malizacji w tym zakresie i wymienienie w mandacie dotychczas ustanowionych 
norm konstrukcyjnych nadał im status prawny norm zharmonizowanych.

W mandacie M/466 EN wprowadzono nową, bardzo istotną definicję tzw. 
„konstrukcyjnych wyrobów budowlanych”, które obejmują zarówno budynki 
jak i budowle inżynierskie. Pozwoliło to na dołączenie tej grupy wyrobów 
budowlanych do Dyrektywy nr 89/106/EC dotyczącej wyrobów budowlanych, 
a tym samym włączenie Eurokodów w zakres działania tej Dyrektywy. Wejście 
w życie Rozporządzenia PE i RE [3], które zmieniło Dyrektywę 89/106/EC, 
w sposób istotny wzmocniło status prawny Eurokodów. Jednocześnie w man-
dacie tym powołano się na tak zwaną Dyrektywę „usługową” nr 2006/123/EC, 
która obejmuje swoim zakresem samą czynność projektowania według Euro-
kodów. Rozbieżności w metodach projektowania i obliczeń w krajowych 
przepisach (normy, prawo budowlane, rozporządzenia) również stanowią 
przeszkodę do swobodnego przepływu usług projektowych wewnątrz wspól-
nego rynku. Wprowadzenie Eurokodów powinno ułatwić dostarczenie usług 
w dziedzinie inżynierii i architektury przez stworzenie zharmonizowanego 
sytemu zaleceń podstawowych w tych normach. Eurokody powinny być na 
bieżąco uaktualniane, uwzględniając rozwój i potrzeby rynku (nowe techno-
logie i nowe wyroby budowlane). Istotną rolą Eurokodów jest zapewnienie 
„zrównoważonego rozwoju” w budownictwie.

W dniu 12 grudnia 2012 r. ukazał się drugi mandat Komisji Europejskiej 
dotyczący Eurokodów. Głównym celem mandatu nr M/515 EN było sprecyzo-
wanie niezbędnych zmian w istniejących Eurokodach jak również rozszerzenie 
zakresu merytorycznego Eurokodów na nowe wyroby budowlane, np. elemen-
ty ze szkła konstrukcyjnego i elementy konstrukcji zbrojone włóknami poli-
merowymi. Ponownie wystosowano do Europejskiego Komitetu Normaliza-
cyjnego wniosek o przedstawienie szczegółowego programu przyszłych prac 
normalizacyjnych.

Efektem zaliczenia Eurokodów do europejskich norm zharmonizowanych 
był obowiązek przetłumaczenia tych norm na język urzędowy, nałożony na 
państwa członkowskie. Polski Komitet Normalizacyjny wypełnił ten obowiązek 
w terminie, stąd do marca 2010 r. ukazała się grupa Polskich Norm PN EN 1990 
do 1999. Tłumaczenie Eurokodów na język polski było finansowane ze środków 
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europejskich. Polskie tłumaczenia usunęły barierę językową przed polskimi 
projektantami. Pozostała jednak trudniejsza do usunięcia bariera mentalna. 
Na pokonanie jej zaczęły w coraz większym stopniu wpływać prawa rynku, na 
którym wykonanie projektu zgodnie z Eurokodami zaczęło częściej zdobywać 
uznanie inwestorów. Nadal nie ma jednak powszechnej świadomości o praw-
nym obowiązku stosowania Eurokodów.

Obowiązek stosowania Eurokodów w Polsce

Obowiązek stosowania konstrukcyjnych norm europejskich, tak zwanych 
Eurokodów, od lat budzi wiele kontrowersji. Ukazuje się sporo publikacji, 
których autorzy próbują dowieść, że nadal obowiązuje podejście zgodne z opi-
nią wydaną przez Ministerstwo Infrastruktury [12] w tej sprawie. To znaczy, 
że można projektować konstrukcje budowlane albo tylko według starych, 
polskich norm konstrukcyjnych, albo tylko według Eurokodów. Nie można 
przy tym mieszać przepisów obu systemów normalizacyjnych. Interpretacja 
ta nie znajduje jednak podstaw prawnych w świetle obowiązującego prawa 
polskiego i europejskiego. Polska, podpisując Traktat Akcesyjny do Unii Euro-
pejskiej [2], zrezygnowała ze swojej suwerenności w obszarze swobodnego 
przepływu towarów i usług.

Utworzenie takiego obszaru legło u podstaw powstania Unii Europejskiej. 
Na mocy postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [1] Traktat Akce-
syjny stał się dokumentem prawnym obowiązującym w Polsce. Natomiast wy-
nikające z Traktatu Akcesyjnego przepisy prawne w obszarze swobodnego 
obrotu towarów i usług, wydawane przez Parlament Europejski i Radę Europy, 
stają się aktami wyższego rzędu od obowiązującego prawodawstwa polskiego, 
w tym ustawy Prawo budowlane [10] i ustawy Prawo geologiczne i górnicze [13]. 
Schemat kolejności stosowania polskich i europejskich aktów prawnych w ob-
szarze budownictwa przedstawiono na rycinie.

Wprawdzie zgodnie z ustawą o normalizacji polskie normy konstrukcyjne 
nie są normami obowiązującymi, podobnie jak to ma miejsce w przypadku 
ogółu norm europejskich. Istnieją jednak istotne wyjątki od tej reguły. Należą 
do nich tak zwane europejskie normy zharmonizowane, których głównym 
celem jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów i usług.

Od 1 lipca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. [3] zastępujące Dyrektywę 
nr 89/106/EC. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE 
we wszystkich językach urzędowych, w tym w języku polskim. Rozporządze-
nie wchodzi automatycznie do systemów prawnych państw członkowskich, 
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bez konieczności wdrażania go w formie osobnego aktu prawnego, jak to ma 
miejsce w przypadku Dyrektyw.

Zgodnie z punktami (10) do (12) tego rozporządzenia usunięcie przeszkód 
technicznych w dziedzinie budownictwa możliwe jest wyłącznie przez usta-
nowienie zharmonizowanych specyfikacji technicznych służących do oceny 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Zharmonizowane specyfi-
kacje techniczne powinny obejmować badania, obliczenia i inne środki zdefi-
niowane w normach zharmonizowanych. Metody zastosowane przez państwa 
członkowskie w przyjętych przez nie wymaganiach dotyczących obiektów bu-
dowlanych, jak również inne przepisy krajowe odnoszące się do zasadniczych 
charakterystyk wyrobów budowlanych, powinny być zgodne ze zharmonizo-
wanymi specyfikacjami technicznymi. Stąd przepisy prawne krajów człon-
kowskich powinny być zgodne z przepisami zawartymi w Eurokodach. Wymóg 
ten został spełniony po raz pierwszy w Polsce w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów bu-
dowlanych [14]. W rozporządzeniu tym zostały powołane w pełnym brzmieniu 
normy wchodzące w zakres Eurokodu 7 „Projektowanie geotechniczne” [15, 16].

Rozporządzenie PE i RUE 
nr 305/2011 (od 1 lipca 2013 r.)

Zharmonizowane specyfikacje 
techniczne — Eurokody

Ustawa o normalizacji

Ustawa Prawo Budowlane
— wymagania podstawowe 
— warunki techniczne

Rozporządzenie dotyczące 
geotechnicznych 

warunków posadowienia

Norma powołana w pełnym brzmieniu 
w rozporządzeniu staje się normą obowiązującą

Umowy międzynarodowe

Konstytucja RP

Mandat Komisji Europejskiej 
nr M/466/EN z 19 maja 2010 r.

Traktat akcesyjny Dyrektywy europejskie 
89/106/EEC

Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej

Rycina. Kolejność zastosowań w budownictwie 
obowiązujących w Polsce źródeł prawa
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Najbardziej udokumentowaną datą obowiązku stosowania Eurokodów 
w Polsce je więc data wejścia w życie Rozporządzenia PE i RE [3], to znaczy 1 lip-
ca 2013 r.

Prace nad rozwojem Eurokodów

Komisja Europejska wnioskowała w obu wymienionych wyżej mandatach 
następujący program prac w przyszłości:

1) Nowe Eurokody i nowe części istniejących Eurokodów:
a) rozszerzenie istniejących reguł na ocenę techniczną istniejących budyn-

ków i budowli oraz na ich wzmacnianie,
b) projektowanie konstrukcji zawierających elementy ze szkła konstrukcyj-

nego,
c) projektowanie konstrukcji zawierających elementy zbrojone włókna-

mi polimerowymi,
d) projektowanie konstrukcji membranowych,
e) rozszerzenie istniejących reguł o zagadnienie trwałości (solidności).
2) Poprawienie istniejących Eurokodów EN 1990 do EN 1999:
a) ocena istniejących Eurokodów z punktu widzenia znacznego ogranicze-

nia parametrów określanych w poszczególnych państwach (NPD),
b) wprowadzenie najnowszej wiedzy technicznej ze stowarzyszeń nauko-

wo-technicznych oraz wyników innowacyjnych programów badawczych 
(uwzględniając koncepcje strategii opartej na działaniu i zrównoważonego 
rozwoju w projektowaniu i wykonawstwie),

c) wprowadzenie najnowszej wiedzy technicznej ze stowarzyszeń nauko-
wo-technicznych i wyników programów badawczych dotyczących udziału pro-
jektowania konstrukcyjnego w zrównoważonym rozwoju,

d) adaptacja, jeżeli zachodzi taka potrzeba, norm ISO jako dodatków do ro-
dziny Eurokodów (na przykład możliwość zastosowań norm dotyczących at-
mosferycznych oblodzeń konstrukcji oraz oddziaływania falowania i prądów 
morskich na budowle brzegowe),

e) możliwość uproszczenia reguł w ograniczonych i dobrze zidentyfikowa-
nych obszarach zastosowań,

f) możliwość wprowadzenia dokumentów pomocniczych w celu ułatwie-
nia sprężenia zwrotnego między zainteresowanymi stronami i praktycznymi 
lokalnymi zależnościami,

g) wzięcie pod uwagę równolegle przebiegających prac i wyników manda-
tu M/420 EN CEN/CENELEC Guide 6 i ISO/DIS 21542.



126

Włodzimierz Cichy

Wystosowanie przez Komisję Europejską mandatów M/466 EN i M/515 EN 
spowodowało przyspieszenie prac CEN nad nową generacją Eurokodów. 
Europejski Komitet Techniczny CEN/TC 250 „Eurokody konstrukcyjne” zapro-
ponował utworzenie 25 zespołów roboczych w pierwszym etapie prac. Prace 
zespołów mają być koordynowane przez Holenderski Instytut Normalizacyj-
ny (NEN) we współpracy z Brytyjskim Instytutem Normalizacji (BSI). Prze-
wodniczącym CEN/TC 250 jest aktualnie Prof. Steve Denton. Do 10 kwietnia 
2015 r. trwał nabór ekspertów do poszczególnych zespołów roboczych. Prace 
mają zakończyć się w 2020 r. opublikowaniem nowych Eurokodów.

Streszczenie

Omówiono podstawy prawne powstania Eurokodów. Przeanalizowano szczegółowo euro-
pejskie przepisy prawne dotyczące tematu: rozporządzenia i dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady Europy oraz mandaty Komisji Europejskiej. Przedstawiono wpływ tych przepisów 
na polskie prawo budowlane i normalizacyjne. Przyjęto datę 1 lipca 2013 r. jako najbardziej 
uzasadnioną datę obowiązku stosowania Eurokodów w Polsce. Omówiono aktualnie podjęte 
prace Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) nad nowelizacją Eurokodów.

Summary

The legal basis for the implementation of Eurocodes are presented. Analyzed in detail Eu-
ropean legislation relating to the subject: regulations and directives of the European Parliament 
and European Commission mandates. Shows the reasons for the superiority of European legi-
slation over the Polish legislation in the field of European harmonized standards. It shows the 
effect of these provisions on the Polish construction law and standardization. The date of 1 July 
of 2013 as most reasonable date of obligation use of Eurocodes in Poland is adopted. Discussed 
currently undertaken work of the Committee of European Standardization (CEN) on the amen-
dment of Eurocods.
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Wiesław Urbaniak

Porowate łożyska spiekane do pracy w podwyższonych temperaturach Wiesław Urbaniak
(Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku)

POROWATE ŁOŻYSKA SPIEKANE DO PRACY 
W PODWYŻSZONYCH TEMPERATURACH

Słowa kluczowe: łożysko porowate; smar stały; heksagonalny azotek boru.

POROUS BEARING TO WORK SINTERED AT HIGH TEMPERATURES

Key words: porous bering; grease; hexagonal boron nitride.

Wprowadzenie

Rozwój technologiczny oraz wymagania eksploatacyjne wymuszają poszu-
kiwanie rozwiązań, które pozwolą lepiej wykorzystywać różne elementy i po-
dzespoły maszyn. Jednym z takich podzespołów jest łożysko samosmarowne.

Przez łożysko samosmarowne nazywane często łożyskiem bezobsługowym 
należy rozumieć łożysko, które nie wymaga dodatkowych zabiegów związa-
nych z dostarczaniem substancji smarującej podczas jego pracy. Czynnik 
smarujący zostaje umieszczony we wnętrzu tego łożyska i dostarczany jest sys-
tematycznie do szczeliny smarowej podczas jego pracy. Z uwagi na sposób do-
starczenia środka smarnego rozróżniamy łożyska z dozorem, z ograniczonym 
dozorem i bez dozoru smarowniczego [Lawrowski, 2006], jak z tego wynika ło-
żyska samosmarowe zaliczane są do grupy łożysk bez dozoru smarowniczego. 
Łożyska takie w pewnych przypadkach mogą podlegać regeneracji, jeśli speł-
niają wymagania eksploatacyjne mogą być ponownie nasycone środkiem smar-
nym i wdrożone do ponownej eksploatacji.

Jedną z grup łożysk samosmarowych stanowią łożyska wykonane techniką 
metalurgii proszków spiekanych, którego schemat przedstawiony został na 
rycinie 1. Prosta technologia wytwarzania, duże możliwości łączenia kompo-
nentów powoduje, że rozwiązanie to znalazło duże zastosowanie, szczególnie 
tam gdzie smarowanie tradycyjne łożysk jest bardzo utrudnione bądź wyma-
gają tego warunki pracy takiego łożyska. Wykonane jest ono z materiałów 
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w postaci proszku pozwalających dość swobodnie kształtować jego skład, a tym 
samym kształtować strukturę uzyskiwanego wyrobu gotowego. Możliwość 
zastosowania automatyzacji procesu wytwarzania, dobra jakość uzyskiwanych 
produktów zarówno pod względem dokładności wykonania, jak i jakości, 
powoduje, że jest to metoda często stosowana do produkcji różnych elementów 
i części maszyn, a tym samym nadaje się do wytwarzania łożysk.

Jednak jak wynika z praktyki, substancja smarująca wypełniająca pory ło-
żyska może wyłupywać samoistnie podczas pozostawania w bezruchu bądź 
w nadmiarze podczas jego pracy, co w konsekwencji doprowadza do wcze-
śniejszego jego zużycia poprzez zatarcie.

Ciekawym zjawiskiem, jakie mogłoby być przynajmniej po części wykorzy-
stane w celu poprawienia efektywności pracy takiego łożyska może być system 
smarowania naturalnego stawu. Na podstawie analizy funkcjonowania stawu 
naturalnego można wywnioskować, że zastosowanie podobnego rozwiązania 
w niektórych układach mechanicznych mogłoby przynieść spodziewany efekt, 
czyli w tym przypadku zwiększenie czasu użytkowania takiego łożyska.

Problemem jest jednak dobór takich składników substancji smarującej, jak 
i konstrukcja całego układu, aby pozwolił on przynajmniej po części odwzo-
rować działanie stawu naturalnego. Z ogólnej oceny funkcjonowania stawu 
możemy wywnioskować, że smarowanie stawu odbywa się dzięki właściwo-
ściom osadzonych na powierzchni chrząstki stawowej dwuwarstw fosfolipi-
dowych oraz płynu stawowego wypełniającego torebkę stawową [Pawlak i inni, 

Rycina 1. Schemat łożyska spiekanego nasyconego olejem 
z dodatkiem heksagonalnego azotku boru [Urbaniak, 2015]
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2013]. Właściwości elektrostatyczne oraz mechaniczne powodują, że warstwy 
mogą przemieszczać się po sobie bez tarcia. Fosfolipidy jako element organizmu 
żywego ulegają podczas pracy degradacji i wymagają „odżywiania”, funkcję 
nosiciela substancji odżywczej spełnia płyn stawowy, który poprzez chrząstkę 
stawową dostarcza je do wnętrza stawu.

Aby ten efekt osiągnąć w układzie sztucznym, należy dodać do płynu sma-
rującego odpowiedniej substancji, która w podobny sposób, jak np. w kolanie 
dostarczałaby do powierzchni trącej takiej substancji smarującej, która nie 
wypływałaby z łożyska w nadmiarze. Funkcję taką mogą spełniać smary stałe, 
które charakteryzują się anizotropią geometryczną. Do grup materiałów o bu-
dowie warstwowej można zaliczyć m.in.: heksagonalny azotek boru (h-BN), 
dwusiarczek molibdenu (MoS2), dwusiarczek wolframu (WS2) heksagonalny 
grafit, kwas borowy (H3BO3), talk (Mg3(OH)2Si4O10), pirofillit (Al2(OH)2Si4O10) 
a także teflon (PTFE) [Płaza, 1997, Urbaniak, 2015]. Słabe wiązania pomiędzy 
ich warstwami sprzyjają ślizganiu się warstw po sobie, gwarantując tym samym 
małe tarcie.

Jednak z uwagi na właściwości tych substancji dużym ograniczeniem w ich 
zastosowaniu jest ich niska temperatura rozkładu. Do materiałów, które mogą 
być zastosowane w łożyskach pracujących w wysokich temperaturach, można 
zaliczyć heksagonalny azotek boru, dwusiarczek molibdenu, dwusiarczek 
wolframu, heksagonalny grafit.

Z doniesień literaturowych wynika, że dodanie do łożyska porowatego 
tych substancji poprawia warunki smarowania. Najczęściej, jako dodatek 

Rycina 2. Schemat naturalnego łożyska biologicznego [Urbaniak, 2015]
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smarujący stały stosowany jest dwusiarczek molibdenu, jednak w niektórych 
przypadkach szczególnie, jeśli chodzi o wyższe temperatury pracy, lepszym 
rozwiązaniem może być heksagonalny grafit bądź heksagonalny azotek boru. 
Aby móc to zaobserwować, warto porównać własności tych substancji.

Dwusiarczek molibdenu to ciało stałe koloru czarnego o strukturze krysta-
licznej sześciokątnej, płytkowej podobnej do grafitu, układanej warstwami, 
rycina 3. Charakteryzuje się silnymi wiązaniami pomiędzy atomami w warstwie 
i stosunkowo słabymi wiązaniami pomiędzy atomami różnych warstw, co 
sprzyja przesuwaniu się blaszek po sobie. Siarczek molibdenu jest związkiem 
nieorganicznym występującym jako surowiec naturalny. Topi się w tempera-
turze 1185°C, może być wykorzystywany do temperatury 350°C, powyżej 
której dochodzi do utlenienia dwusiarczku molibdenu do trójtlenku molibde-
nu i dwutlenku siarki, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia współ-
czynnika tarcia, który w najkorzystniejszym przypadku jest bardzo mały 
i wynosi 0,03. Stan ten sprzyja zniszczeniu połączenia ruchomego na styku 
części współpracujących.

Azotek boru z uwagi na jego właściwości może być pod kilkoma względa-
mi lepszym składnikiem niż dwusiarczek molibdenu. Azotek boru ma struktu-
rę warstwową sześciokątną o wielkości cząstek od 0,2 do 40 µm płytek, które 
stosunkowo łatwo przesuwają się po sobie, rycina 4. Dzięki strukturze płytko-
wej charakteryzuje się on bardzo dobrymi właściwościami smarnymi, pozwa-
lającym na uzyskanie współczynnika tarcia 0,15. Jest odporny na temperaturę 
i utlenianie w warunkach utleniających wytrzymuje temperaturę 870°C. Jest 

Rycina 3. Dwusiarczek molibdenu (MoS2). 
A — zdjęcie z mikroskopu elektronowego [Parucker i inni, 2014], 

B — schemat siatki krystalograficznej

A B
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Rycina 4. Heksagonalny azotek boru (h-BN), 
A — zdjęcie z mikroskopu elektronowego [Parucker i inni, 2014], 

B — schemat siatki krystalograficznej [Kałdoński, 2006] 
a — azot (N), b — oddziaływania van der Waalsa, c — bor (B), 

d — wiązania kowalencyjne

czysty chemicznie, nie stwarza problemów związanych z przechowywaniem, 
jest zupełnie nieszkodliwy dla zdrowia, przy tym dobrze przewodzi ciepło 
[Pawlak i inni, 2010].

Grafit jest często występującym minerałem, będącym odmianą alotropo-
wą węgla o barwie czarno-szarej i metalowym połysku, rycina 5. Powstaje 
w wyso kich temperaturach bez udziału tlenu, bardzo dobrze nadaje się do 

A B

Rycina 5. Grafit (C). 
A — zdjęcie kryształów [Jaszczak, 1997], B — schemat siatki krystalograficznej

A B
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przechowywania i utylizacji. Zbudowany jest z płaskich utworzonych z połą-
czonymi wiązaniami kowalencyjnymi atomów węgla warstw o strukturze 
regularnego sześciokąta. Warstwy powiązane słabymi siłami oddziaływań van 
der Waalsa tworzą struktury heksagonalne. Jest minerałem bardzo miękkim, 
mało reaktywnym, tłustym w dotyku, bardzo dobrze przewodzi prąd elek-
tryczny, posiada doskonałe właściwości smarne, charakteryzującym się współ-
czynnikiem tarcia 0,19. Może być stosowany jako smar do temperatury 482°C.

Porównując podstawowe właściwości tych materiałów, należy wziąć pod 
uwagę stabilność chemiczną, temperaturę pracy (smarowania), wielkość współ-
czynnika tarcia, przenikalność cieplną, odporność na zużycie, łatwość w do-
stępie. Największą stabilność chemiczną wykazuje heksagonalny azotek boru, 
najniższy współczynnik tarcia uzyskuje się dla dwusiarczku molibdenu, hek-
sagonalnego azotku boru, grafitu. Najmniej podatny na zużycie jest heksago-
nalny azotek boru. Przyjazny dla środowiska jest heksagonalny azotek boru. 
Najlepszą przewodność cieplną wykazuje heksagonalny azotek boru, dwu-
siarczek molibdenu.

Metoda badawcza i wyniki badań

Materiałem badawczym były porowate próbki (15,5%, 27,8%) wykonane 
z proszku żelaza NC.100.24 Hoganas z 10% środkiem poślizgowym Kenolube. 
Próbki po spiekaniu nasycone zostały trzema rodzajami oleju: Hydrorafinat 5 
o lepkości kinematycznej υ40=31,40 mm2/s oraz υ100=3,30 mm2/s, Selektol 15W40 
o lepkości kinematycznej υ40=103,51 mm2/s oraz υ100=14,20 mm2/s, Hipol 15 
o lepkości kinematycznej υ40=197,80 mm2/s oraz υ100=17,88 mm2/s. Spiek po-
siadał kieszeń tribologiczną na smar stały (heksagonalny azotek boru, grafit 
bądź dwusiarczek molibdenu), rycina 6 [Kałdoński, Smuszkiewicz, 2013].

Badania zmiany siły tarcia w czasie przeprowadzone zostały w temperatu-
rze 80°C i 150°C na urządzeniu KEWAT 6 pod obciążeniem 200 N, odpowiada-
jącemu średniemu naciskowi jednostkowemu 0,64 MPa. Współczynnika tarcia 
wyznaczony został na podstawie zależności:

 T = μP (1)

gdzie:
T — siła tarcia,
P — siła normalna,
μ — współczynnik proporcjonalności zwany współczynnikiem tarcia.
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Tabela 1. Zestawienie wyników badań współczynnika tarcia dla łożyska porowatego 
o porowatości 16% i 28% nasycanego olejem i smarowanego dodatkowo 

z kieszeni smarowej (h-BN, grafit, MoS2) i czas osiągnięcia temperatury łożyska 
80°C i 150°C [Kałdoński, Kłos, 2014]

Środek 
smarujący

Hydrorafinat 5 Selektol 15W/40 Hipol 15

Porowatość Porowatość Porowatość

15,5% 27,8% 15,5% 27,8% 15,5% 27,8%

[s] [μ] [s] [μ] [s] [μ] [s] [μ] [s] [μ] [s] [μ]

Dla temperatury 80°C

Olej  450 0,110  400 0,090  450 0,110  450 0,093  400 0,060  450 0,074

Olej+h-BN  450 0,085  400 0,077  450 0,085  425 0,070  400 0,050  400 0,060

Olej+MoS2  450 0,093  400 0,050  450 0,095  450 0,093  150 0,060  400 0,047

Olej+grafit  450 0,085  400 0,065  150 0,085  475 0,077  400 0,100  400 0,047

Dla temperatury 150°C

Olej 4700 0,165 6450 0,187 3550 0,180 3000 0,130 3400 0,175 4800 0,145

Olej+h-BN 5500 0,170 7650 0,152 3800 0,150 4300 0,128 3600 0,150 7050 0,140

Olej+MoS2 4250 0,187 5500 0,200 2800 0,170 2150 0,200 3000 0,200 3850 0,166

Olej+grafit 4250 0,170 6000 0,190 2400 0,190 2600 0,140 3000 0,215 3850 0,176

Uzyskane wyniki dla spieku o porowatości 15,5% i 27,8% dla trzech rodza-
jów olejów przedstawione zostały na rycinach 7 i 8.

Rycina 6. Próbka wykonana ze spieku żelaza 2013 mm, 
z kieszenią smarową 82 mm i głębokości 1 mm
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Rycina 7. Wpływ smaru stałego (h-BN, C i MoS2) 
z wykorzystaniem kieszeni smarowej na tarcie łożyska nasyconego olejem 

o porowatości 15,5% w temperaturze 80°C i 150°C [Urbaniak, 2015]

Rycina 8. Wpływ smaru stałego (h-BN, C i MoS2) 
z wykorzystaniem kieszeni smarowej na tarcie łożyska nasyconego olejem 

o porowatości 27,8% w temperaturze 80°C i 150°C [Urbaniak, 2015]
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Dyskusja wyników

Przedstawione powyżej wyniki badań potwierdzają, że warstwowe środki 
smarne mają istotny wpływ na zachowanie się łożyska wykonanego z proszku 
żelaza w podwyższonej temperaturze. Jak widać z rycin 7 i 8 dla temperatury 
80°C, dodanie warstwowego środka smarnego powoduje uzyskanie mniejsze-
go współczynnika tarcia dla wszystkich z zastosowanych olejów z wyjątkiem 
przypadku dla porowatości 15,5% próbki nasyconej hipolem 15 z C umieszczo-
nym w kieszeni smarowej. Najmniejszy współczynnik tarcia dla porowatości 
15,5% w temperaturze 80°C uzyskano dla h-BN nasyconego olejem hipol 15. 
Najmniejszy współczynnik tarcia dla porowatości 27,8% uzyskano dla C i MoS2 
nasyconych olejem hipol 15. Wyniki uzyskane w temperaturze 150°C poka zują, 
że jedynie w przypadku, kiedy użytym środkiem smarowym był h-BN zaob-
serwowano mniejszy współczynnik, niezależnie od porowatości. W przypad-
ku C jak i MoS2 obserwowalny jest większy współczynnik tarcia niż w przypad-
ku próbki bez stałego środka smarnego dla jednej jak i drugiej porowatości. 
Zaobserwowane prawidłowości przestawione zostały na rycinie 9. W górnej 
jego części przedstawiony został schemat zachodzących zmian w strukturze 
smaru stałego poniżej na wykresie zmiany tarcia uzależnione od temperatury 
i rodzaju stałego środka smarnego.

Rycina 9. Wpływ smaru stałego (h-BN, C i MoS2) 
z użyciem kieszeni smarowej na tarcie łożyska nasyconego olejem 

o porowatości 27,8% w temperaturze 80°C i 150°C [Urbaniak i inni, 2015]
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Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że w niższej temperaturze (80°C) 
wszystkie z badanych stałych środków smarnych wprowadzone do łożyska 
dzięki swej warstwowej budowie pozwalają na uzyskiwanie mniejszego współ-
czynnika tarcia. W wyższej temperaturze (150°C) swoje własności warstwowe 
zachowuje jedynie h-BN i łożyska z umieszczonym w nich heksagonalnym 
azotkiem boru pozwalają na uzyskiwanie podobnie jak w niższej temperaturze 
mniejszego współczynnika tarcia. Pozostałe dwa dodatki smaru stałego (C, 
MoS2) tracą swoje własności warstwowe i powodują wzrost współczynnika 
tarcia [Urbaniak i inni, 2015].

Wnioski

Istnieje podobieństwo w zachowaniu się łożyska naturalnego biologiczne-
go z porowatym łożyskiem ślizgowym.

Dodatek smaru stałego charakteryzującego się budową warstwową może 
mieć korzystny wpływ na uzyskiwany przez łożyska współczynnik tarcia.

Zastosowanie dodatku heksagonalnego azotku boru jako smaru stałego do 
łożyska porowatego ślizgowego lepiej nadaje się do uzyskiwania małego współ-
czynnika tarcia łożyska pracującego w wysokiej (150°C) temperaturze.

Streszczenie

Artykuł prezentuje dyskusje wyników badań porowatego żelaznego łożyska ślizgowego 
smarowanego warstwowym smarem stałym przeznaczonego do pracy w podwyższonej tempe-
raturze. Warstwowymi smarami stałymi wykorzystanymi w badaniu był dwusiarczek molibdenu, 
heksagonalny azotek boru oraz grafit. Pomiaru dokonano w temperaturze 80°C i 150°C.

Summary

The article presents the results of research discussions porous iron-lubricated plain bearing 
layered with grease designed for use at elevated temperatures. Layered greases used in the site 
study was molybdenum disulphide, hexagonal boron nitride and graphite. It was measured at 
80°C and 150°C.
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Wprowadzenie

Wykonywane pomiary inwentaryzacyjne obiektów budowlanych już użyt-
kowanych przez pewien czas, ale nie tylko, są definiowane jako pomiary dla 
potrzeb profilaktycznych i diagnostycznych.

Pomiary wykonywane w ramach profilaktyki obiektu budowlanego mają 
na celu określenie wartości wybranych cech zapewniających bezpieczne użyt-
kowanie obiektu. Natomiast pomiary wykonywane w ramach diagnostyki 
obiektu budowlanego to określenie stanu obiektu w sytuacji:

 — zaistnienia niekorzystnych zmian obserwowanych cech geometrycznych,
 — wystąpienia objawów wskazujących na niewłaściwą pracę konstrukcji,
 — uznanej jako awaryjna dla rozpoznania przyczyn i ustalenia działań zmie-

rzających do wyeliminowania lub ograniczenia skutków ich wystąpienia [3].
W praktyce można spotkać się z wieloma rodzajami pomiarów inwentary-

zacyjnych, a wynika to z różnorodności obiektów oraz różnych celów, dla któ-
rych takie pomiary są prowadzone. Metody pomiarów zależą od rodzaju i wiel-
kości obiektu oraz celu pomiarów.

Jednym z elementów takich pomiarów jest badanie deformacji ścian bu-
dynku. Pomiar ściany można wykonać w stosunku do pionowej płaszczy-
zny odniesienia realizowanej za pomocą teodolitu. Płaszczyzna ta powinna 
być równoległa do badanej ściany. Przed przystąpieniem do pomiaru należy 
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zidentyfikować punkty, które będą kontrolowane. Pomiar kontrolny polega 
na określeniu odległości od płaszczyzny odniesienia do wybranych punktów 
na ścianie. Do pomiarów używa się łaty, która powinna być prostopadła do ba-
danej płaszczyzny. W przypadku niemożliwości zastosowania tej metody (utrud-
niony dostęp do ściany, brak możliwości ustawienia teodolitu) pomiar można 
wykonać z wykorzystaniem pionu lub za pomocą zenitalnego pionownika 
optycznego. Wadą tych metod jest konieczność bezpośredniego dostępu po-
miarowego z łatą do punktów kontrolowanych leżących na różnych wysoko-
ściach.

Bezpiecznym sposobem jest pomiar za pomocą metod fotogrametrycznych. 
Pomiar fotogrametryczny sprowadza się do wykonania zdjęć obiektu ze stano-
wisk związanych bazą fotogrametryczną. Niestety, nie zawsze zastosowanie 
takiej metody jest możliwe (np. w przypadku prezentowanego w tej pracy 
obiektu nr 2).

Pomiar punktów kontrolowanych (zasygnalizowanych na obiekcie) można 
wykonać również metodą wcięć kątowych z dwóch stanowisk bez konieczno-
ści wskazywania przez pomiarowego.

Po wprowadzeniu technik pomiarowych odległości do dowolnego punktu 
bez bezpośredniego wskazywania punktu w trakcie pomiaru istnieje możliwość 
szybkiego i bezpiecznego pomiaru. Mają tutaj zastosowanie tachimetry elek-
troniczne z opcją bezlustrowego pomiaru odległości.

Ulepszoną techniką jest stosowanie tachimetrów zautomatyzowanych, 
które po zaprogramowaniu dokonują automatycznie pomiarów ściany.

W ostatnim czasie pojawiła się innowacyjna metoda dokumentacji stanu 
faktycznego różnych obiektów, jest nią naziemny skaning laserowy. Stosując 
skanery laserowe, uzyskuje się miliony punktów o współrzędnych X, Y, Z. Ska-
nowanie laserowe zajmuje kilka minut i pozwala na pomiar obiektów trudno 
dostępnych. Wynikiem ostatecznym jest „trójwymiarowe zdjęcie” o wysokiej 
dokładności [4]. Koszty takiego sprzętu są jeszcze wysokie.

W pracy tej przedstawiono przykłady wyznaczenia deformacji ścian za 
pomocą tachimetru elektronicznego w opcji pomiaru bezlustrowego.

Obserwowane obiekty

Obiekt nr 1

Obiekt to kościół murowany zbudowany w latach 1933–1939. Mury kościo-
ła wykonane są z ceramicznej cegły połączonej wapienną zaprawą. Badana 
część kościoła nie jest otynkowana. W części tej jest wiele rys, pęknięć i wystę-
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pują szczeliny. W 1984 r. szerokość rys była dość znaczna, np. na poziomie gzym-
su wynosiła 6÷8 cm. Poza zarysowaniem ścian nastąpiło przesunięcie ściany 
oraz pęknięcie poziome stropu. Pęknięcie stropu przebiega przez całą szerokość 
pomieszczenia, a rozwarcie dochodzi do 3 cm. Przyczyną zaistniałej sytuacji 
mogło być pompowanie wody podczas wykonywania w sąsiedztwie magistra-
li wodociągowej oraz zmiana zagospodarowania terenu w pobliżu obiektu (wy-
cinka starych drzew). Z ekspertyz technicznych wynikało, że destrukcja części 
obiektu spowodowana była nierównomiernymi osiadaniami, o czym, według 
ekspertów, miał świadczyć zakres i charakter spękań.

W pierwszym etapie badań wykonywano pomiary przemieszczeń piono-
wych fundamentów oraz pomiary uszkodzeń krawędzi. Z powodu zmian od-
chyłek krawędzi oraz zmian na plombach założonych w miejscach spękań 
postanowiono dokonać pomiarów deformacji ścian.

Do pomiaru deformacji ścian użyto tachimetrów elektronicznych, za pomo-
cą których można było wykonać pomiar bez konieczności stosowania lustra. 
Błąd średni takich pomiarów wynosi ±2÷3 mm przy odległościach do 200 m.

Pomiary zostały wykonane w dwóch wariantach.
Wariant pierwszy — pomiar elewacji wykonano metodą przekrojów pio-

nowych. Biorąc pod uwagę, że pomiary będą prowadzone w dłuższym okresie 
czasu w najniżej położonej warstwie cegieł umieszczono znaki pomiarowe 

Rycina 1. Deformacje ścian wschodniej i północnej

Źródło: Opracowanie własne.
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(punkty odniesienia dla każdego przekroju). Następnie z punktów tych wyko-
nano wzdłuż linii pionu, w wybranych miejscach, pomiary kątów pionowych 
i odległości. Punkty pomiarowe wybierano tak, aby nie trafiły na żadną prze-
szkodę, np. pęknięcie, szczelinę, spoinę, okno [1].

Wariant drugi — pomiar został wykonany w postaci „skaningu laserowego” 
za pomocą zautomatyzowanego tachimetru. Dzięki oprogramowaniu możli-
wy był automatyczny podział płaszczyzny ściany na siatkę kwadratów o zada-
nej długości boków a punktami pomiarowymi były wierzchołki siatki. Pomiar 
całkowicie automatyczny miał zasadniczą wadę, bowiem instrument w oparciu 
o narzucony podział sam wybierał punkty pomiarowe i część z nich trafiała 
w spoiny, pęknięcia, uszkodzone cegły czy też okna. W ten sposób duża liczba 
obserwacji stała się mało przydatna i należało je usunąć.

Biorąc pod uwagę przydatność i świadomy wybór punktów pomiarowych, 
wydaje się, że wariant pierwszy jest bardziej przydatny. Wyniki pomiaru we-
dług wariantu pierwszego przedstawiono na rycinie 1.

Obiekt nr 2

Obiektem badanym był spichlerz zbożowy pochodzący z 1861 r. Jest to 
masywna czterokondygnacyjna budowla z podpiwniczeniem. W związku 
z prowadzoną rewitalizacją zabytkowego budynku zaistniała konieczność 
pomiarów geodezyjnych w celu sporządzenia dokumentacji do wykonania 
projektu oraz wykonania i zamontowania w wybranych miejscach wewnątrz 
konstrukcji zabezpieczającej. Ściany budynku oraz konstrukcja nośna wykazy-
wały znaczące deformacje. Wysokości kondygnacji i grubości ścian na poszcze-
gólnych kondygnacjach były różne. Na najniższej kondygnacji ściany mają 
największą grubość i tym samym wymiary wewnętrzne są najmniejsze. Na kon-
dygnacji drugiej są większe wymiary wewnętrzne, a największe są na kondy-
gnacji trzeciej. Między kondygnacjami wewnątrz budowli są uskoki ścian i wy-
stępują gzymsy. Wcześniejsze ekspertyzy wykazały deformacje (wybrzuszenia) 
jednej ściany zewnętrznej.

Jako konstrukcję zabezpieczającą przewidziano stalową kratownicę z tęż-
nikami pionowymi wykonaną z rur, składającą się z trzech przęseł wzajemnie 
ze sobą połączonych. Konstrukcja miała być dopasowana do kształtu ścian (bez 
tynku) i stanowić jedną całość obejmującą wszystkie trzy kondygnacje. Pomia-
ry rozpoczęto od kondygnacji trzeciej (o największej wysokości). Na tej kon-
dygnacji wyznaczono trzy kierunki prostopadłe do ścian podłużnych i na nich 
ustalono stanowiska do pomiaru elektronicznym tachimetrem bezlustrowym. 
Stanowiska znajdowały się na jednej prostej równoległej do osi podłużnej 
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budynku a końce osi podłużnej zaznaczono na ścianach szczytowych. Punkty 
(stanowisko instrumentu) z trzeciej kondygnacji przeniesiono na posadzkę 
drugiej i pierwszej kondygnacji. Stropy były wykonane z desek więc była 
możliwość przebicia posadzki i następnie zrzutowania punktu ze stropu na 
posadzkę niższej kondygnacji. Przeprowadzona kontrola przeniesionych sta-
nowisk, pomiar odległości między trzema stanowiskami na wszystkich kon-
dygnacjach, wykazała różnice 2 mm. Z każdego stanowiska dokonano pomia-
rów do lica ścian na samym dole (przy posadce) i na wysokości 1,75 m nad 
posadzką oraz pod gzymsem, a także do lica murłatu i ściany nad murłatem. 
W każdym przekroju pionowym dokonano pomiarów kontrolnych poprzez 
pomiar odległości do tych samych punktów na ścianach z dwóch stanowisk 
(ryc. 2) (na kondygnacji wyższej i niższej). Różnice nie przekraczały 2 mm.

Na podstawie pomiarów ustalono, że budowla jest pochylona, a odchyłki 
od pionu w poszczególnych przekrojach nie są takie same. Różnice w odchył-
kach świadczą o deformacji ścian. Ściany podłużne nie są jednakowo zdefor-
mowane. Największa odchyłka od pionu (ok. 15 cm) występuje na najwyższej 
kondygnacji w części środkowej.

Na podstawie takich pomiarów wykonano konstrukcję zabezpieczającą 
(ryc. 3).

Rycina 2. Schemat pomiaru bezlustrowym tachimetrem elektronicznym

Źródło: Opracowanie własne.
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W celu poprawnego, we właściwym miejscu, zamontowania konstrukcji 
dokonano trasowania. Podczas trasowania korzystano z punktów (stanowisk) 
pomiarowych. Znaczki osiowe pod montaż naniesiono na ścianach przy po-
sadce oraz na wysokości 1,75 m i pod gzymsem. Po zaznaczeniu wskaźników 
osiowych przeprowadzono kontrolny pomiar odległości między nimi. Maksy-
malna różnica nie przekraczała 3 mm [2].

Konstrukcję zabezpieczającą wykonano w częściach i skręcono na obiekcie. 
Po usunięciu tynku i wykonaniu wycięć w gzymsach konstrukcja bez większych 
problemów została umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Pomimo dużej dokładności samych pomiarów pewne nieścisłości mogły 
wynikać z tego, że ściany nie były równe, w niektórych miejscach nie było 
tynku, w innych był tynk o różnej grubości (do 1,5 cm) lub były uszkodzenia 
z tytułu prowadzenia w tym czasie prac instalacyjnych elektrycznych i wen-
tylacyjnych.

Obiekt nr 3

Budynek mieszkalny (na parterze o charakterze usługowym) murowany 
i otynkowany jest przewidziany do rozbiórki lub gruntownego remontu i prze-
budowy. W ramach prac inwentaryzacyjnych przewidziano zbadanie geome-
trii elewacji od strony ulicy. Budynek usytuowany jest w ciągu budynków 

Rycina 3. Konstrukcja zabezpieczająca (rama kratowa)

Źródło: Opracowanie własne.
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w dobrym stanie technicznym przy wąskiej ulicy, na której odbywa się tylko 
ruch pieszy.

Zgodnie z wymaganiami projektanta przebudowy wykonano badanie 
geometrii elewacji w czterech przekrojach pionowych rozmieszczonych jak na 
rycinie 4.

Punkty najniżej położone w części budynku znajdowały się nad cokołem 
(betonową opaską) a w drugiej części parę centymetrów nad chodnikiem. 
Głównym problemem był wybór stanowiska instrumentu pomiarowego z tego 
względu, że wysokość budynku była dużo większa od szerokości ulicy, przy 
której się znajduje. Ulica z obu stron jest całkowicie zabudowana. Jedynym 
rozwiązaniem było znalezienie stanowiska usytuowanego na poziomie połowy 
wysokości badanej ściany. Ostatecznie pomiaru dokonano ze stanowiska znaj-
dującego się na I piętrze budynku znajdującego się po przeciwnej stronie uli-
cy. Pomiar wykonano w 4 przekrojach w miejscach charakteryzujących po-
szczególne kondygnacje — dół, góra każdej kondygnacji (nad gzymsem i pod 
gzymsem). Z pomiaru wynika, że ściana wykazuje znaczną deformację. Po wy-
konaniu innych badań wewnątrz budynku brak było decyzji co do dalszego 
losu obiektu. Po trzech latach postanowiono sprawdzić, czy deformacja ściany 
pogłębia się. Z tego tytułu powstał problem — ponieważ pomiar pierwszy 
miał być pomiarem jednorazowym i nie zastabilizowano (zaznaczono) punk-
tów odniesienia dla wybranych przekrojów. W związku z tym pomiary wyko-
nano w przybliżeniu w tych samych miejscach za wyjątkiem jednego przekro-
ju, gdzie nie było możliwości powtórzenia ze względu na przeprowadzone 

Rycina 4. Rozmieszczenie punktów kontrolowanych

Źródło: Fotografia własna.
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prace remontowe. Odchylenia ściany od płaszczyzny pionowej z obu pomia-
rów przedstawiono na rycinach 5 i 6.

Rycina 5. Odchylenie ściany od płaszczyzny pionowej (pomiar I)

Źródło: Opracowanie własne.

Porównując oba pomiary, widoczne są niewielkie różnice (wg projektanta 
nieistotne) i spowodowane mogą być niedokładnym wyborem punktów od-
niesienia, przesunięciem jednego przekroju, niedokładnością trafienia w punk-
ty z pomiaru pierwszego i z tytułu samej powierzchni badanej ściany. Na 
ścianie obserwuje się łuszczenie i nierówności tynku. W dolnej części dostęp-
nej do bezpośrednich obserwacji nierówności wynosiły około 1 cm. Pomimo 
dokładnych metod geodezyjnych wyniki obarczone mogą być błędami iden-
tyfikacji punktów pomiarowych i stanem powierzchni ściany.
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Podsumowanie

Zaprezentowane przykłady badania deformacji ścian potwierdzają przy-
datność metody pomiarów z wykorzystaniem tachimetrów elektronicznych po-
zwalających na pomiar bezlustrowy (bezpośredni pomiar punktów leżących 
na badanej ścianie).

Dokładność samych pomiarów jest dosyć wysoka, ale wyniki mogą być 
obarczone znacznymi błędami z tytułu samego obiektu badań. Obserwowa-
no znaczne nierówności ścian, nierówne grubości i odspajanie tynku od ściany 
oraz ubytki tynku. Na ścianach bez tynku widoczne były ubytki i odpryski 

Rycina 6. Odchylenie ściany od płaszczyzny pionowej (pomiar II po trzech latach)

Źródło: Opracowanie własne.
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na części cegieł, a także nierówne płaszczyzny cegieł i spoin. W przypadku 
ścian pokrytych farbą widoczne były złuszczenia i rozwarstwienia. Istotnym 
elementem w przypadku monitoringu lub badań okresowych jest jednoznacz-
ne trwałe oznaczenie punktów bazowych (odniesienia). W metodzie tej obser-
wator może dokonać korekt już podczas samego pomiaru, natomiast nie ma 
takiej możliwości w przypadku zautomatyzowanego pomiaru lub skaningu 
laserowego. Wyniki pomiarów są łatwe w opracowaniu końcowym i zaprezen-
towaniu deformacji za pomocą wykresów, przekrojów czy za pomocą warstwic.

Streszczenie

Jednym z celów pomiarów inwentaryzacyjnych obiektów budowlanych jest pomiar defor-
macji ścian. Przedstawiono możliwości bezpiecznego i szybkiego pomiaru za pomocą tachimetrów 
elektronicznych z opcją pomiaru bezlustrowego. Zaprezentowano trzy przykłady o różnej skali 
trudności badań ze względu na dostęp do badanych ścian oraz na skomplikowanie obiektu badań.

Summary

One of the purposes of inventory measurements on construction objects is assessment of wall 
deformations. The article presents possibilities of safe and efficient measurement by means of 
a total station with an option of measurement without mirror. Three examples with different 
difficulty degrees in terms of access to the wall and complexity of an object have been presented.
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Wpływ warunków atmosferycznych i właściwości świateł na widoczność pojazdów Walter Wegner
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WPŁYW WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH 
I WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATEŁ NA WIDOCZNOŚĆ POJAZDÓW

Słowa kluczowe: przezroczystość atmosferyczna; charakterystyka świateł pojazdów; widocz-
ność pojazdów.

THE INFLUENCE OF ATMOSPHERIC TRANSPARENCY 
AND CHARACTERISTICS OF LIGHTS ON THE VISIBILITY OF VEHICLES

Key words: atmospheric transparency; characteristics of light vehicles; visibility of vehicles.

Wprowadzenie

W ostatnich latach w przemyśle motoryzacyjnym nastąpiły ogromne zmia-
ny. Na rynek motoryzacyjny weszło wiele firm reprezentujących zachodnie 
koncerny w szczególności z branży elektronicznej, co pozwoliło na zastosowa-
nie nowoczesnych technologii w produkcji pojazdów samochodowych. Wiele 
uwagi poświęca się bezpieczeństwu pojazdów i to zarówno w aspekcie oddzia-
ływania bezpośrednio na kierowcę, ale także bada się oddziaływanie pojazdu 
na środowisko oraz na innych użytkowników drogi w tym innych kierowców 
a także pieszych. Zastosowanie nowoczesnej elektroniki pozwala na zapew-
nienie komfortu podróżowania pojazdem, ale także zmniejszenie oślepiania 
innych użytkowników drogi. Należy czynić wiele, aby środek transportu, jakim 
jest samochód, był bezpieczny dla użytkowników, oraz nie stanowił zagrożeń 
w ruchu drogowym i otaczającym środowisku. Oświetlenie nowoczesnych 
pojazdów różni się zasadniczo od stosowanego wcześniej, a rozwiązania sto-
sowane dzisiaj wpływają na poprawę widoczności z zachowaniem mniejszego 
oślepiania nadjeżdżających z przeciwnego kierunku kierowców. Stosowanie 
lamp ksenonowych i systemów doświetlania zakrętów poprawia komfort kie-
rowania i zapewnia większą przyjemność z podróżowania pojazdem.
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Niestety, nie mamy wpływu na warunki atmosferyczne. Czynnikami wpły-
wającymi na widoczność pojazdu są:

 — stosowanie świateł do jazdy dziennej,
 — warunki atmosferyczne,
 — zachowanie ustalonej prędkości, jaka obowiązuje na danym terenie,
 — nierówność terenu.

Czynnikami wpływającymi na widoczność pieszego są:
 — kamizelka lub znaczki odblaskowe,
 — prawidłowe chodzenie pieszego po drodze,
 — ubiór pieszego.

Celem publikacji jest zapoznanie z problematyką współczesnego oświetle-
nia w aspekcie parametrów świetlnych przewidzianych dla świateł mijania 
i drogowych oraz przeciwmgielnych. W związku z ciągłymi zmianami przepi-
sów w pracy omówiono też parametry świateł do jazdy dziennej dopuszczone 
przez Ustawę Prawo o Ruchu Drogowym z 20 czerwca 1997 r. z późniejszymi 
zmianami. Badaniu poddano różnego rodzaju oświetlenie, wykorzystując do 
tego celu przyrząd do kontroli i regulacji świateł pojazdów typu ARGO (RIGIEL) 
2019/D/K/Y oraz TEECNOLUX & TECNOIL s.r.1. będące na wyposażeniu no-
woczesnych Stacji Kontroli Pojazdów. Ponadto praca ma na celu uświadomie-
nie, w jaki sposób spada wartość oświetlenia drogi przy konkretnym typie lamp 
samochodowych i zastosowanych żarówek. Badaniu poddano reflektory samo-
chodowe wyposażone w tradycyjne oświetlenie typu halogenowego z żarów-
kami typu H4 (najbardziej rozpowszechnione) oraz oświetlenie z lampami 
wyładowczymi dla świateł mijania typu D2S, a dla świateł drogowych w tych 
samych lampach żarówki typu H7. Praca składa się z trzech części. W części 
pierwszej omawia się wpływ warunków atmosferycznych na widoczność po-
jazdów, w drugiej części omawia się wymagania techniczne dotyczące świateł 
pojazdu, w trzeciej przedstawia się wyniki pomiarów natężenia światła żarówek 
w pojazdach samochodowych widocznych na różnych odległościach w zależ-
ności od czystości reflektorów.

Przezroczystość atmosferyczna

Bardzo ważna jest wiedza, w jakim stopniu Słońce i inne zjawiska kosmicz-
ne wpływają na wydarzenia ziemskie i ich okresowość. W niedostatecznym 
stopniu znany jest wpływ pól grawitacyjnych, magnetycznych, elektrostatycz-
nych, barycznych, termicznych i chemicznych, na zanieczyszczenie atmosfery. 
Do naturalnych składników atmosfery należą: azot (0,03%), którego objęto-
ściowy udział w powietrzu nie zanieczyszczonym wynosi 78,09%, tlen (20,95%) 
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argon (0,93%), dwutlenek węgla (0,03%), neon (0,0018%), hel (0,000524%), 
krypton (0,0001%), wodór (0,0005%), ksenon (0,000008%), ozon (10-6%), radon 
(6·10-18%), oraz zmienną ilość pary wodnej i różnego pochodzenia pyły [Stra-
uch 1975].

Zawartość w czystym powietrzu stałych i ciekłych cząstek o wymiarach 
5·10-8 do 5·10-2 cm waha się od 10 do 100 w cm3 i są pyły pochodzące z działal-
ności człowieka, pyły pochodzenia wulkanicznego i kosmicznego. Przedstawio-
ny skład powietrza atmosferycznego znacznie odbiega od składu powietrza 
zanieczyszczonego gazowymi i pyłowymi emisjami przemysłowymi. W przy-
bliżeniu 90% to zanieczyszczenia gazowe, 10% to zanieczyszczenia pyłowe 
i ciekłe. Do atmosfery dostają się najbardziej szkodliwe związki siarki powsta-
jące w wyniku procesów organicznych lub w przypadku spalania paliw za-
wierających siarkę. Związki te powstają także na skutek tworzenia się aerozo-
li będących skutkiem rozbryzgów fal morskich. Do atmosfery dostają się 
związki tlenu i azotu i ich ilość jest zależna od stanu silników samochodowych. 
Zgromadzenie się dwutlenku azotu NO2 oraz dwutlenku siarki SO2 w czasie 
bezwietrznej pogody jest przyczyną powstawania „smogu”. Wprowadzone 
do atmosfery zanieczyszczenia nie są rozłożone równomiernie w przestrzeni, 
zależą od lokalnych warunków danego obszaru. Te warunki określone są stop-
niem uprzemysłowienia i wysokością produkcji w poszczególnych gałęziach 
przemysłu, stosowanymi technologiami oraz stosowaniem i jakością urządzeń 
oczyszczających. Emitorami pyłów i gazów są ogrzewnictwo (kotłownie miej-
skie, paleniska domowe), transport (pojazdy mechaniczne), piece technolo-
giczne zakładów przemysłowych. W obecnej dobie powietrze atmosferyczne, 
a co za tym idzie widoczność pojazdów mechanicznych w dzień lub w nocy, 
jest najczystsze nad morzem. W porównaniu z nim przezroczystość powietrza 
osiedli wiejskich jest 10-krotnie gorsza, w małych miasteczkach 35-krotnie 
gorsza, a wielkich miastach jest 150-krotnie bardziej zanieczyszczone niż nad 
morzem. Wiele polskich miast przekracza dopuszczalne normy opadów pyłów 
— 250 ton/km2. Przykładowo roczny opad pyłów w Warszawie przekracza 
400 t/km2, w Wałbrzychu 1500 t/km2, Katowicach 3000 t/km2, Łodzi 4000 t/km2, 
Chorzowie ponad 10 000 t/km2. Na tym tle Bydgoszcz (200 t/km2) zaliczana jest 
do miast średnio zapylonych emisjami pyłów, ale w naszym województwie 
norma zapylenia jest przekroczona około 2,5 razy w Inowrocławiu (miejscowość 
uzdrowiskowa). W Bydgoszczy, rejonie elektrociepłowni EC 1 na Jachcicach 
notuje się ponad 700 t/km2 opadów pyłów, w rejonie Dworca Głównego — 
300 t/km2. Największym emiterem SO2 są w Bydgoszczy zakłady Zachemu — 
482 kg/godz., podczas gdy dopuszczalna wielkość emisji wynosi 78,6 kg/godz. 
Powyższe dane dotyczące opadów pyłów i emisji dwutlenku siarki dotyczą lat 
1993 [Wegner 1993]. W obecnej dobie zmian ekonomicznych wielkości te są 
stopniowo zmniejszane. Wiele zakładów przemysłowych zostało zlikwidowa-
nych! W celu porównania stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
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w różnych momentach czasowych należy porównywać nie wartości np. wi-
zualnych współczynników ekstynkcji k lub wizualnych współczynników 
przezroczystości p, lecz współczynniki zmętnienia LTF [Kryza i inni 2010]. Przy 
założeniu, że skład atmosfery jest stały i przyjmując sferyczność warstw atmo-
sfery, współczynnik przezroczystości dla danego systemu fotometrycznego 
obliczamy wzorem:

 p = e-kM (1)

gdzie:
p — przezroczystość atmosfery,
k — współczynnik ekstynkcji,
M — masa atmosfery w walcu o podstawie równej jedności i wysokości równej drodze promie-

nia ziemskiego na odległości zenitalnej z. Odległość zenitalna z jest kątem między kierun-
kiem pionu w miejscu obserwacji a kierunkiem obserwowanego obiektu [Wegner 1990].

Jakościowe różnice między osłabieniem promieniowania w dzień oraz w no- 
cy, między miastem a wsią są przekonywające, np. średni współczynnik prze-
zroczystości atmosfery w południe w Bydgoszczy w lipcu 1975 r. wynosi p=0,583, 
w 1976 r. p=0,608. Średni współczynnik przezroczystości atmosfery w Byd-
goszczy około 24 godz. w 1986 r. wynosi p=0,746, natomiast już w odległości 
20 km od centrum Bydgoszczy na terenie ogrodów działkowych w Prądocinie 
p=0,792 przy czym średni błąd nie przekracza ±0,10 [Wegner 1993].

Rozkład przestrzenny promieniowania całkowitego na danym obszarze 
musi uwzględniać takie parametry, jak:

1) zacienienie wywołane przez rzeźbę terenu (góry, pagórki itp.),
2) zachmurzenie,
3) zmętnienie atmosferyczne LTF opisujące osłabienie promieniowania 

słonecznego wynikające z obecności w atmosferze aerozoli oraz pary wodnej. 
Współczynnik zmętnienia Linkego (LTF) oblicza się według formuły zapropo-
nowanej przez [Kryza i inni 2010],

4) albedo powierzchni.
Na rycinie 1 przedstawiono przebieg dzienny zmian współczynnika zmęt-

nienia LTF w czerwcu i lipcu we Frankfurcie nad Menem i Davos oraz w Byd-
goszczy w latach 1975–1976 (pełne koła) oraz w 1955 r. (otwarte koła).

Różnice wartości współczynników zmętnienia w górskiej miejscowości 
uzdrowiskowej (Davos) oraz bardzo uprzemysłowionej (Frankfurt nad Menem) 
jest bardzo wyraźna. Pomiary dla Bydgoszczy wykazują wyraźną korelację 
między czasem pomiarów a ruchem pojazdów związanych z dojazdem ludzi 
do pracy i ich powrotem z pracy.
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Wymagania techniczne dotyczące świateł pojazdu

Jako kryteria uznania stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wy-
posażenia i części za niezgodny z warunkami technicznymi [Trzeciak, 2005, 
Bocheński, 2000, Demidowicz, 2000] wymienia się:

1) liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami,
2) niejednakowa barwa lub barwa inna niż biała,
3) rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami,
4) brak lub niedziałanie świateł drogowych (jeżeli są wymagane),
5) brak lub niedziałanie świateł mijania,
6) włączenie świateł mijania lub świateł drogowych, nie włącza równocze-

śnie świateł pozycyjnych oraz oświetlenia tablicy rejestracyjnej,
7) przełączenie świateł drogowych na światła mijania nie powoduje wy-

łączenia wszystkich świateł drogowych,
8) przełączenie świateł mijania na światła drogowe nie powoduje włącze-

nia co najmniej jednej pary świateł drogowych,
9) brak wyraźnej granicy światła i cienia świateł mijania,

10) brak lub niedziałanie kontrolnego sygnału włączenia świateł drogowych,
11) reflektor nieprawidłowo zamocowany,
12) źródło światła (np. żarówka) niekompatybilne z obudową reflektora.

Rycina 1. Przebieg dzienny zmian współczynnika zmętnienia LTF 
w czerwcu i lipcu we Frankfurcie nad Menem i Davos oraz w Bydgoszczy 

w latach 1975, 1976 oraz 1955
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Wymagania dotyczące ustawienia świateł drogowych i mijania w płaszczyźnie 
poziomej i pionowej dokonane na ławie pomiarowej precyzują dane przed-
stawione poniżej:

1) Odchylenie strumienia światła mijania w płaszczyźnie poziomej prze-
kracza dopuszczalne granice: w lewo — 5 cm na 10 m, w prawo — 20 cm na 
10 m.

2) Odchylenie strumienia światła drogowego w płaszczyźnie poziomej 
przekracza dopuszczalne granice: 20 cm na 10 m (w lewo lub w prawo).

3) Wartość ustawienia światła mijania w płaszczyźnie pionowej różni się od 
wartości nominalnej więcej niż: 3 cm na 10 m w górę lub 5 cm na 10 m w dół.

4) Wartość ustawienia światła drogowego w płaszczyźnie pionowej różni 
się od wartości nominalnej więcej niż 5 cm na 10 m w górę lub w dół.

Dla świateł drogowych z kolei przeprowadza się badanie światłości według 
podanych poniżej parametrów mających za cel ustalenie sumy światłości, róż-
nicy światłości pomiędzy lewym i prawym światłem gdy silnik pracuje na śred-
niej prędkości obrotowej.

1) Światłość co najmniej jednej pary świateł nie osiąga wymaganego minimum 
30 kcd (12,5 kcd dla motocykla).

2) Suma światłości przekracza dopuszczalne maksimum 225 kcd.
3) Różnica światłości w którejkolwiek parze świateł przekracza:
a) 30% światłości większej — w wypadku gdy światłość większa przekracza 

40 kcd,

Rycina 2. Przedstawienie szczegółowych wymagań dotyczących 
zamocowania świateł do jazdy dziennej w pojeździe
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b) 50% światłości większej — w wypadku gdy światłość większa nie prze-
kracza 40 kcd.

Podczas badania świateł wymagana jest także kontrola działania korektorów 
ustawienia świateł i ich działanie oraz sprawdzenie i wyrównanie ciśnienia 
w ogumieniu do zalecanego przez producenta pojazdu w celu wyeliminowa-
nia mogących wystąpić przechyłów nadwozia.

Przeciwmgielne światła przednie nie są obowiązkowym wyposażeniem 
pojazdu, w przeciwieństwie do lampy tylnej. Warunki, w jakich można używać 
lampy z tyłu pojazdu są regulowane przez odpowiednie przepisy drogowe. 
Możemy używać jej tylko wtedy, gdy widoczność na drodze spadnie poniżej 
50 m. Tylne światło przeciwmgielne jest na tyle intensywne, że przy lepszej 
widoczności powoduje oślepienie uczestników ruchu jadących za nami.

Przyrząd do pomiaru właściwości świateł pojazdu

Do pomiaru ustawienia świateł stosuje się wiele różnych przyrządów. 
Wcześniejsze wersje to przyrząd optyczny USP-20 C pozwalający na przepro-
wadzenie szybkiej regulacji reflektorów z możliwością dokonania pomiaru 
światło ści świateł drogowych, pomiaru natęże-
nia świateł mijania oraz sprawdzenia przebie-
gu granicy światła i cienia dla świateł mijania. 
Przepisy szczegółowe nie przewidują minimal-
nej wartości natężenia świateł. Światła mijania 
nie powinny także oślepiać innych użytkowni-
ków drogi.

W przyrządzie optycznym tradycyjny ekran 
oddalony od pojazdu na 10 m zastąpiono nowo-
czesnym układem optycznym, którego soczew-
ka wykorzystując twierdzenia Talesa pozwala 
na zmniejszenie jego odległości od reflektora 
badanego do 0,8 m.

Kontrolę regulacji świateł samochodów oso-
bowych, ciężarowych oraz motocykli przepro-
wadzono za pomocą przyrządu do kontroli i re-
gulacji świateł ARGO (RIEGIEL) 2019/D/K/Y 
firmy TECNOLUX. Głowica pomiarowa może 
pracować w szerokim zakresie, zastosowano też 
podziałkę centymetrową w celu dokładnego po-
zycjonowania przyrządu.

Rycina 3. Przyrząd do badania 
właściwości świateł firmy 

UNIMETAL
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Wyniki pomiarów

Pomiary światłości I świateł mijania i świateł drogowych pojazdów 
wyposażonych w żarówki H4, D2S lub H7 przeprowadzono przy pomocy 
przyrządu firmy ARGO (RIEGIEL) 2019/D/K/Y. Korzystając ze wzoru (2) obli-
czano następnie wartości natężenia oświetlenia E dla odległości d=5 m, 10 m, 
25 m, 50 m, 75 m, 100 m oraz 150 m.

 (2)

Wartości natężenia oświetlenia E w funkcji odległości d dla świateł mijania 
wyposażonych w tradycyjne żarówki H4 — Opel Astra rocznik 1990, Renault 
Laguna rocznik 2005 oraz Toyota Avensis rocznik 2005 (żarówka DS2) przed-
stawiono w tabeli 1. Dla samochodu Toyota Avensis przeprowadzono pomiary 
natężenia oświetlenia dla reflektora czystego, zabrudzonego, bardzo zabru-
dzonego oraz pokrytego warstwą wody. W tabeli 2 przedstawiono dla tych 
samochodów wartości oświetlenia E w funkcji odległości d dla świateł drogo-
wych.

Tabela 1. Wartości natężenia oświetlenia E w funkcji odległości d 
dla świateł mijania

Natężenie oświetlenia (lx) dla świateł mijania

Odległość 
[m]

Opel 
Astra 
(1990) 

I=3900 cd

Renault 
Laguna 
(2005) 

I=15200 cd

Toyota 
Avensis 
(2005) 
czysty 

I=18700 cd

Toyota 
Avensis 
(2005) 

brudny 
I=13500 cd

Toyota 
Avensis 
(2005) 

b. brudny 
I=5700 cd

Toyota 
Avensis 
(2005) 
mokry 

I=19500 cd

  5 156 ,00 608,00 748,00 540,00 228,00 780,00

 10  39,00 152,00 187,00 135,00  57,00 195,00

 25   6,24  24,32  29,92  21,60   9,12  31,20

 50   1,56   6,08   7,48   5,40   2,28   7,80

 75   0,69   2,70   3,32   2,40   1,01   3,47

100   0,39   1,52   1,87   1,35   0,57   1,95

150   0,17   0,67   0,83   0,60   0,25   0,87

[ ] [ ]
[ ]

= 22

I cd
E lx

d m
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Tabela 2. Wartości natężenia oświetlenia E w funkcji odległości d 
dla świateł drogowych

Natężenie oświetlenia (lx) dla świateł drogowych

Odległość 
[m]

Opel 
Astra 
(1990) 

I=17900 cd

Renault 
Laguna 
(2005) 

I=32800 cd

Toyota 
Avensis 
(2005) 
czysty 

I=47100 cd

Toyota 
Avensis 
(2005) 

brudny 
I=40800 cd

Toyota 
Avensis 
(2005) 

b. brudny 
I=31700 cd

Toyota 
Avensis 
(2005) 
mokry 

I=50500 cd

  5 716,00 1312,00 1884,00 1632,00 1268,00 2020,00

 10 179,00  328,00  471,00  408,00  317,00  505,00

 25  28,64   52,48   75,36   65,28   50,72   80,80

 50   7,16   13,12   18,84   16,32   12,68   20,20

 75   3,18    5,83    8,37    7,25    5,64    8,98

100   1,79    3,28    4,71    4,08    3,17    5,05

150   0,79    1,46    2,09    1,81    1,41    2,24

Wnioski wynikające 
z przeprowadzonych pomiarów:

1) Podczas przeprowadzania badania świateł element optyczny (szkło re-
flektora musi być idealnie czyste).

2) W miarę wzrostu odległości od pojazdu od 5 m do 150 m wartości natę-
żenia oświetlenia zmniejszają się prawie 100-krotnie.

3) Oświetlenie obiektu daleko oddalonego od pojazdu w przypadku świateł 
drogowych jest minimalne.

4) Oświetlenie obiektu malejące w miarę wzrostu odległości dla świateł mi-
jania w przypadku dużych odległości jest mało istotne, gdyż światła mijania 
oświetlają drogę na odległość 40–60 m dla świateł asymetrycznych.

5) Zabrudzone szkła reflektorów pogarszają skuteczność oświetlenia drogi 
prawie dwukrotnie.

6) Oświetlenie drogi istotne jest dla świateł mijania w zakresie 40–/60 m oraz 
100 m dla świateł drogowych.

7) Światłość reflektorów mokrych jest większa od 1000 cd do 3000 cd w po-
równaniu z reflektorami suchymi.

8) Efekt przezroczystości atmosferycznej (zmętnienie atmosfery) nie jest 
zaniedbywalny dla źródeł światła (reflektorów samochodowych). Dla obser-
watora tych świateł w warunkach występowania mgły jest powodem dużego 
niedoszacowania odległości zbliżającego się pojazdu. Niedoszacowanie tej 
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odległości może wynosić w zależności od czystości reflektorów i warunków 
atmosferycznych nawet kilkaset metrów.

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów natężenia oświetlenia pojazdów wyposażonych 
w żarówki H4 oraz D2S. Wykazano znaczne zmniejszenie tych wartości w zależności od odle-
głości pojazdu i stopnia zabrudzenia reflektorów. Wykazano wpływ przezroczystości atmosfery-
cznej na widoczność pojazdów.

Summary

The paper presents the results of measurements of the intensity of light vehicles equipped 
with H4 bulb and D2S. It has been demonstrated a significant reduction in these values depending 
on the distance of the vehicle and degree of headlight covered with a layer of dirt. The influence 
of atmospheric transparency on the visibility of vehicles.
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BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI PUBLIKACJI 
WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ 

WE WŁOCŁAWKU (2014)

Wprowadzenie

Bibliografia jest kontynuacją zestawień publikacji za lata 1997–2000 oraz 
2001–2003, które ukazały się w odrębnych opracowaniach w roku 2000 i 2004. 
Kolejne dwie edycje za lata 2004–2006 i 2007–2009 ukazały się w „Zeszytach 
Naukowych WSHE” — tom 26 (2009) i 31 (2010). Od 2010 r. ukazują się roczne 
zestawienia bibliograficzne w „Zeszytach Naukowych WSHE”. Bibliografia 
niniejsza obejmuje wszystkie wydawnictwa Wyższej Szkoły Humanistyczno-
-Ekonomicznej we Włocławku za rok 2014 i jest zestawieniem dorobku wy-
dawniczego uczelni, zawierającego publikacje autorskie, jak również zbiorowe 
i ciągłe, opublikowane w „Zeszytach Nau kowych WSHE”, czasopiśmie nauko-
wym „Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne”, ukazującym się od 
2012 r. oraz „Debiutach Naukowych WSHE” i Gazecie Semestralnej „Vladislavia”.

Piśmiennictwo zostało podzielone na działy, w obrębie których opisy uło-
żone są alfabetycznie. Jeżeli artykuły lub wydawnictwa obejmowały swą treścią 
tematykę dotyczącą więcej niż jednego działu, zostały umieszczone w kil-
ku miejscach.

Opisy bibliograficzne artykułów i publikacji rozpoczynają się od tytułu 
zgodnie z normą PN-N-01152. W drugiej strefie odpowiedzialności po kresce 
ukośnej umieszczone jest imię i nazwisko autora, a w dalszej kolejności miejsce 
wydania, wydawnictwo i pozostałe elementy identyfikujące.

Bibliografia zawiera „Indeks autorów”, zamieszczono również „Indeks 
przedmiotowy”, który opisuje zagadnienie bardzo szczegółowo. Numery 
umieszczone przy hasłach odsyłają do pozycji w zrębie głównym.

Przy opracowaniu oparto się na następujących pozycjach:
Bibliografia: metodyka i organizacja, pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego, War-

szawa 2000;
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Janowska Maria, Opis bibliograficzny artykułów (interpretacja postanowień 
PN-N-01152);

Janowska Maria, Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych (interpretacja 
postanowień PN-N-1152-2);

Lenartowicz Maria, Przepisy katalogowania książek, cz. 1: Opis bibliogra-
ficzny, Warszawa 1983;

Metodyka bibliograficzna. Poradnik dla autorów bibliografii specjalnych, praca 
zbiorowa pod red. H. Hleb-Koszańskiej, M. Dembowskiej, H. Sawoniaka, War-
szawa 1963.
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Wykaz pozycji wydawniczych

A. Druki zwarte

Brzezińska Renata, Aktywny wiek senioralny. Z badań nad działalnością Kujawsko-Dobrzyń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku. – Włocławek: Wyższa Szkoła Hu-
manistyczno-Ekonomiczna, 2014. – 147 s.; 23,5 cm; Bibliografia; ISBN 978-83-61609-
61-2.

Działania banków spółdzielczych na rzecz rozwoju lokalnego w Polsce, pod red. Marka Ste-
fańskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – 
105,[1] s.; 23,5 cm; Bibliografia przy art.; ISBN 978-83-61609-6-5.

Etos pracy, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistycz-
no-Ekonomiczna, 2014. – 141 s.; 23,5 cm; Bibliografia przy art.; ISBN 978-83-61609-
38-4.

Pedagogiczny potencjał Biblii: Pedagogický potenciál Biblie: Il potenziale pedagogico della Bibbia, 
pod red. ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistycz-
no-Ekonomiczna, 2014. – 223 s.; 23, 5 cm; Bibliografia przy art.; ISBN 978-83-61609-
39-1.

Spektrum pedagogiki religii: Spektrum pedagogiky náboženstva: Il ventaglio della pedagogia 
della religione, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – 295 s.; 23,5 cm; Bibliografia przy art.; ISBN 
978-83-61609-37-7.

Włosiński Marian, Pedagogiczno-etyczna troska i odpowiedzialność: Pedagogicko-etická sta-
rostlivosť a zodpovednosť: Premura e responsabilità etico-pedagogica. – Włocławek: 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – 186 s.; 23,5 cm; Bibliografia; 
ISBN 97883-61609-33-9.

B. Serie wydawnicze

„Debiuty Naukowe WSHE”, T. 10, red. Urszula Kempińska, Włocławek, 2014.
„Zeszyty Naukowe WSHE”, T. 38, Nauki Pedagogiczne, red. Marian Włosiński, Wło-

cławek 2014, rec. tomu Remigiusz Degórski, Stanisław Łabendowicz.
„Zeszyty Naukowe WSHE”, T. 39, Nauki Administracyjno-Prawne, red. Henryk Stępień, 

Włocławek 2014, rec. tomu Lech Nieżurawski, Jan Galster.

C. Periodyki

„Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne”: The Journal of Neurological and 
Neurosurgical Nursing, red. nacz. Robert Ślusarz, Włocławek 2014, t. 3 nr 1.

„Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne”: The Journal of Neurological and 
Neurosurgical Nursing, red. nacz. Robert Ślusarz, Włocławek 2014, t. 3 nr 2.
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„Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne”; The Journal of Neurological and 
Neurosurgical Nursing, red. nacz. Robert Ślusarz, Włocławek 2014, t. 3 nr 3.

„Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne”: The Journal of Neurological and 
Neurosurgical Nursing, red. nacz. Robert Ślusarz, Włocławek 2014, t. 3 nr 4.

Administracja. Prawo

 1. Bezpieczeństwo emerytalne w Polsce po zmianach w systemie emerytalnym 
od 2014 r. / Marek Stefański // „Zeszyty Naukowe WSHE”, Nauki Administracyj-
no-Prawne / WSHE Włocławek. – T. 39 (2014), s. 39–52 (ser. D, z. 8).

 2. Dobre praktyki i kultura w miejscu pracy w kształtowaniu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy / Emila Pankowska // W: Etos pracy, pod red. ks. Mariana Włosińskie-
go. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 77–85.

 3. Informatyzacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Piotr Rączka // 
„Zeszyty Naukowe WSHE”, Nauki Administracyjno-Prawne / WSHE Włocławek. 
– T. 39 (2014), s. 25–38 (ser. D, z. 8).

 4. Moda na bezpieczeństwo — marzenia czy rzeczywistość / Konrad Rudniewski // 
W: Etos pracy, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 69–775.

 5. Nadzór nad finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce / Henryk 
Stępień // „Zeszyty Naukowe WSHE”, Nauki Administracyjno-Prawne / WSHE 
Włocławek. – T. 39 (2014), s. 53–62 (ser. D, z. 8).

 6. Ocena ryzyka zawodowego jako źródło wdrażania dobrych praktyk / Kazimierz 
Pikos // W: Etos pracy, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa 
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 87–107.

 7. Platforma ePUAP jako znaczący element e-Government w Polsce / Waldemar Kuta 
// „Zeszyty Naukowe WSHE”, Nauki Administracyjno-Prawne / WSHE Włocławek. 
– T. 39 (2014), s. 11–23 (ser. D, z. 8).

 8. Racjonalizacja struktury organizacyjnej na przykładzie Powiatowego Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku / Artur Piotrowicz // „Zeszyty Naukowe WSHE”, 
Nauki Administracyjno-Prawne / WSHE Włocławek. – T. 39 (2014), s. 63–86 (ser. D, 
z. 8).

 9. Relacje międzyludzkie w miejscu pracy na tle działań kontrolnych Państwowej 
Inspekcji Pracy / Małgorzata Porażyńska // W: Etos pracy, pod red. ks. Mariana 
Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. 
– s. 61–67.

10. Rola związków zawodowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji w zatrudnieniu 
/ Katarzyna Bogatko // W: Etos pracy, pod red. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 109–113.

11. Typowe błędy w ocenie ryzyka zawodowego / Zdzisław Jan Zasada // W: Etos 
pracy, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humani-
styczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 115–133.

12. „Zeszyty Naukowe WSHE”, T. 39: Nauki Administracyjno-Prawne: Aktualne 
problemy zarządzania w administracji publicznej i gospodarczej / red. Henryk 
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Stępień. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – 124, 
[3] s.; 23, 5 cm (ser. D, z. 8).

 Bibliografia przy art.
 ISSN 1507-7403.

Bibliografia

13. Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 
we Włocławku (2014) / Barbara Ziółkowska // „Zeszyty Naukowe WSHE”, Nauki 
Administracyjno-prawne / WSHE Włocławek. – T. 39 (2014), s. 101–125 (ser. D, z.8).

Kultura. Literatura. Sztuka. Sport

14. „En la chair devenu Dieu”: brève relecture de la Lettre aux Ephésiens d’Ignace 
d’Antioche (†107) / Joseph Wolinski // W: Pedagogiczny potencjał Biblii: Pedago-
gický potenciál Biblie: Il potenziale pedagogico della Bibbia, pod red. ks. Mariana 
Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. 
– s. 53–68.

15. Il Libro dei Proverbi nella letteratura monastica delle origini (secoli IV–V) [Księga 
Przysłów w najstarszym piśmiennictwie monastycznym (IV–V w.)] / Bazyli De-
górski // W: Pedagogiczny potencjał Biblii: Pedagogický potenciál Biblie: Il poten-
ziale pedagogico della Bibbia, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 21–33.

16. Origène (c. 185–c. 254) et la lecture chrétienne des Ecritures / Joseph Wolinski // 
W: Spektrum pedagogiki religii: Spektrum pedagogiky náboženstva: Il ventaglio 
della pedagogia della religione, pod red. ks. Mariana Włosińskiego – Włocławek: 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 123–145.

17. School Sport and Concussion What you Need to Know: Sport w szkole i wstrzą-
śnienie mózgu — co należy wiedzieć / Vicki Evans // „Pielęgniarstwo Neurolo-
giczne i Neurochirurgiczne”: The Journal of Neurological and Neurosurgical 
Nursing – 2014, T. 3 nr 1, s. 31–38.

18. The Debates over the Position of “Ode to Youth” in the History of Literature / 
Grzegorz Głąb // W: Pedagogiczny potencjał Biblii: Pedagogický potenciál Biblie: 
Il potenziale pedagogico della Bibbia, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. – Wło-
cławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 181–200.

19. Трансформація етнопедагогічних традицій виховання дітей в елітарні польсько-
-українські родини Волині (друга половина XIX–початок XX століття): 
О. Левчанівська / Anna Gerasimchuk // W: Pedagogiczny potencjał Biblii: Peda-
gogický potenciál Biblie: Il potenziale pedagogico della Bibbia, pod red. ks. Ma-
riana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 
2014. – s. 215–220.

20. Wychowanie do radości poprzez kontakt z tekstami kultury / Małgorzata Kowal-
czyk-Przybytek // W: Pedagogiczny potencjał Biblii: Pedagogický potenciál Biblie: 
Il potenziale pedagogico della Bibbia, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. – Wło-
cławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 155–163.
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Nauka. Oświata. Wychowanie

21. Akomodacja życiowa seniorów–słuchaczy Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku we Włocławku / Renata Brzezińska // „Zeszyty Naukowe 
WSHE”, Nauki Pedagogiczne / WSHE Włocławek. – T. 38 (2014), s. 93–104 (ser. C, 
z. 13).

22. Aktywny wiek senioralny. Z badań nad działalnością Kujawsko-Dobrzyńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku / Renata Brzezińska. – Włocławek: 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – 147, [1] s.; 23, cm

 Bibliografia
 ISBN 978-83-61609-61-2.
23. Aspekty etyki i transkulturowości w procesie kształcenia studentów kierunku 

pielęgniarstwo / Beata Haor // W: Spektrum pedagogiki religii: Spektrum pedago-
giky náboženstva: Il ventaglio della pedagogia della religione, pod red. ks. Ma-
riana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 
2014. – s. 175–183.

24. Aspekty społeczne i opiekuńcze w tonacji religijnej / Marian Włosiński // „Zeszy-
ty Naukowe WSHE”, Nauki Pedagogiczne / WSHE Włocławek. – T. 38 (2014), 
s. 33–48 (ser. C, z. 13).

25. Biblia stále formuje kazateľa / Marian Šuráb // W: Pedagogiczny potencjał Biblii: 
Pedagogický potenciál Biblie: Il potenziale pedagogico della Bibbia, pod red. ks. Ma-
riana Włosińskiego, 2014. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekono-
miczna. – s. 85–93.

26. Bóg Biblii mówi do człowieka / Marian Włosiński // W: Pedagogiczny potencjał 
Biblii: Pedagogický potenciál Biblie: Il potenziale pedagogico della Bibbia, pod 
red. ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Eko-
nomiczna, 2014. – s. 13–19.

27. Dar rozumienia Biblii / Marian Włosiński // W: Pedagogiczny potencjał Biblii: 
Pedagogický potenciál Biblie: Il potenziale pedagogico della Bibbia, pod red. ks. Ma-
riana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 
2014. – s. 127–145.

28. Działalność terapeutyczna i edukacyjna szkoły wyższej w kontekście aktualnych 
potrzeb / Joanna Beata Borowiak // „Zeszyty Naukowe WSHE”, Nauki Pedago-
giczne / WSHE Włocławek. – T. 38 (2014), s. 105–114 (ser. C, z. 13).

29. Dzieci po rozwodzie rodziców / Marzena Buchalska, Paulina Wyśmirska // „De-
biuty Naukowe WSHE” / WSHE Włocławek. – T. 10 (2014), s. 51–60.

30. Educare alle virtù morali / Michal Vivoda // W: Spektrum pedagogiki religii: Spek-
trum pedagogiky náboženstva: Il ventaglio della pedagogia della religione, pod 
red. ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Eko-
nomiczna, 2014. – s. 219–228.

31. Естетичне виховання в сім’ї і школі Японії / Tetjana Kuczaj // W: Spektrum pe-
dagogiki religii: Spektrum pedagogiky náboženstva: Il ventaglio della pedagogia 
della religione, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 269–277.
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32. Funkcjonowanie rodzin zastępczych w praktyce / Marta Trela // „Debiuty Nauko-
we WSHE / WSHE Włocławek. – T. 1 (2014), s. 77–86.

33. Istota kształcenia integracyjnego w polskim systemie oświaty / Beata Płaczkiewicz 
// „Zeszyty Naukowe WSHE”, Nauki Pedagogiczne / WSHE Włocławek – T. 38 
(2014), s. 155–166 (ser. C, z. 13).

34. Istota opieki w ujęciu prof. Olinta Marelli z Bolonii / Luciana Maria Mirri / „Ze-
szyty Naukowe WSHE”, Nauki Pedagogiczne / WSHE Włocławek. – T. 38 (2014), 
s. 115–129 (ser. C, z. 13).

35. Януш Kорчак, Aнтон Mакаренко, Oлександр Захаренко — лицарі гуманної 
педагогіки / Olena Bida // W: Spektrum pedagogiki religii: Spektrum pedagogiky 
náboženstva: Il ventaglio della pedagogia della religione, pod red. ks. Mariana 
Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. 
– s. 249–255.

36. Kształcenie obywatelskie w perspektywie pedagogiczno-religijnej / Bogusław 
Milerski // W: Spektrum pedagogiki religii: Spektrum pedagogiky náboženstva: 
Il ventaglio della pedagogia della religione, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. 
– Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 147–161.

37. Model BLAU — nowa propozycja dla uczelni w Polsce / Henryk Stępień // W: Spek-
trum pedagogiki religii: Spektrum pedagogiky náboženstva: Il ventaglio della 
pedagogia della religione, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 279–287.

38. Ohrozený pedagóg náboženstva vyhorenosťou / Ľubomír Stanček // W: Spektrum 
pedagogiki religii: Spektrum pedagogiky náboženstva: Il ventaglio della pedago-
gia della religione, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa 
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 71–77.

39. Pedagogiczno-etyczna troska i odpowiedzialność: Pedagogicko-etická starostlivosť 
a zodpovednosť: Premura e responsabilità etico-pedagogica / Marian Włosiński. – 
Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – 186 s.; 23,5 cm;

 Bibliografia
 ISBN 978-83-61609-33-9.
40. Pedagogiczny potencjał Biblii: Pedagogický potenciál Biblie: Il potenziale peda-

gogico della Bibbia, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa 
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – 223 s: 23,5 cm;

 Bibliografia przy art.
 ISBN 978-83-61609-39-1.
41. Pedagogiczny potenacjał homílie v Biblii / Ľubomír Stanček // W: Pedagogiczny 

potencjał Biblii: Pedagogický potenciál Biblie: Il potenziale pedagogico della Bi-
bbia, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humani-
styczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 113–126.

42. Pedagogika v službe opravdivej slobody a dôstojnosti človeka / Jozef Bieľak // W: 
Spektrum pedagogiki religii: Spektrum pedagogiky náboženstva: Il ventaglio 
della pedagogia della religione, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 79–96.

43. Pedagogika a katechéza / Štefan Sečka // W: Spektrum pedagogiki religii: Spektrum 
pedagogiky náboženstva: Il ventaglio della pedagogia della religione, pod red. 
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ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekono-
miczna, 2014. – s. 13–22.

44. Pedagogika Paulina z Noli w liście do Licencjusza, ucznia św. Augustyna / Krzysz-
tof Ościłowski // W: Spektrum pedagogiki religii: Spektrum pedagogiky nábožen-
stva: Il ventaglio della pedagogia della religione, pod red. ks. Mariana Włosińskie-
go. – Włocławek; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 207–217.

45. Pedagogika religii a wychowanie osoby w kontekście relacji interpersonalnych / 
Wojciech Gulin // W: Spektrum pedagogiki religii: Spektrum pedagogiky nábožen-
stva: Il ventaglio della pedagogia della religione, pod red. ks. Mariana Włosińskie-
go. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 61–70.

46. Pedagogika społeczna wobec trudnych wyzwań współczesności / Urszula Kem-
pińska // „Zeszyty Naukowe WSHE”, Nauki Pedagogiczne / WSHE Włocławek. 
– T. 38 (2014), s. 83–92 (ser. C, z. 13).

47. Пiдгoтoвка майъутніх учителів початкових класів у Польщі та Україні / Oleksandr 
Kuczaj // W: Spektrum pedagogiki religii: Spektrum pedagogiky náboženstva: 
Il ventaglio della pedagogia della religione, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. 
– Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 257–268.

48. Podstawowe zadania katechezy dorosłych / Stanisław Łabendowicz // W: Spektrum 
pedagogiki religii: Spektrum pedagogiky náboženstva: Il ventaglio della pedago-
gia della religione, pod red. ks. Mariana Włosińskiego. – Włocławek: Wyższa 
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – s. 97–122.

49. Polityka społeczna, praca socjalna i działalność opiekuńcza w aspekcie nauko-
znawczym / Zygmunt Wiatrowski // „Zeszyty Naukowe WSHE”, Nauki Pedago-
giczne / WSHE Włocławek. – T. 38 (2014), s. 11–22 (ser. C, z. 13).

50. Postawy rodziców wobec dzieci a ich funkcjonowanie w szkole / Sylwia Małgo-
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Technologie informatyczne — edukacja  79
Terapia interwencyjna — tętniak mózgu 

129
Tętniak mózgu  129
Transkulturowość — pielęgniarstwo  23, 

118
Udar mózgu — zakażenia szpitalne  130
Układ pozapiramidowy — dysfunkcje  127
Ukraina — nauczanie początkowe  47
Urazy czaszkowo-mózgowe  143

– głowy — dzieci  128
Wolność człowieka —  42
Wołyń — wychowanie  19, 75
Wskaźnik Funkcjonalny Repty  144
Wstrząśnienie mózgu  17, 64, 137
Wychowanie  19, 20, 30, 45, 66, 75, 78
Wychowanie obywatelskie  36
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Wychowanie — rodzina  19, 31, 63, 75, 113
– Japonia  31
– Wołyń — 19–20 w.  19, 75

Wypalenie zawodowe  38
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekono-

miczna  13, 21, 22, 68, 94
– bibliografia  13
– KDUTW  21, 22, 94
– publikacje  13

Zaburzenia seksualne — klasyfikacja  132
Zacharenko Oleksandr  35

Zakażenia szpitalne  130
– profilaktyka  130

Zaparcia — pacjenci neurochirurgii  132
Zarządzanie w edukacji  79
Zatrudnianie — patoligie  10
Zespół bólowy kręgosłupa — funkcjono-

wanie chorego  119
– leczenie  142

Związki zawodowe  10
Zwyrodnienie kręgosłupa — operacje  126
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