Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Rozwiązania i technologie XXI wieku”
Abstrakty

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Rozwiązania i technologie XXI wieku”
Abstrakty

Redakcja:
Kamil Maciąg
Joanna Kozłowska

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Lublin 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Rozwiązania i technologie XXI wieku”
10 czerwca 2022 r.

Abstrakty

Redakcja:
Kamil Maciąg
Joanna Kozłowska

Skład i łamanie:
Monika Maciąg

Projekt okładki:
Marcin Szklarczyk

© Copyright by Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

ISBN 978-83-67194-51-8

Wydawca:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348
20-060 Lublin
www.fundacja-tygiel.pl

Komitet Naukowy:
•

dr hab. inż. Henryk Bąkowski, prof. PŚ, Katedra Transportu
Kolejowego, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika
Śląska

•

dr hab. inż. Tomasz Kujawa, prof. ZUT, Katedra Technologii
Energetycznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

•

dr hab. inż. Leszek Majkut, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki,
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia GórniczoHutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

•

dr hab. inż. Leszek Pająk, prof. AGH, Katedra Surowców
Energetycznych, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

•

dr hab. inż. Piotr Wolszczak, prof. PL, Wydział Mechaniczny,
Politechnika Lubelska

•

dr inż. Zbigniew Czyż, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska

•

dr Sławomir Gułkowski, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł
Energii, Politechnika Lubelska

Komitet Organizacyjny:
•

Ewelina Chodźko

•

Agnieszka Cichońska

•

Alicja Danielewska

•

Iwona Domina

•

Joanna Jędrzejewska

•

Kinga Kalbarczyk

•

Joanna Kozłowska

•

Kamil Maciąg

•

Monika Maciąg

•

Izabela Mołdoch-Mendoń

•

Paulina Pomajda

•

Marcin Szklarczyk

•

Paulina Szymczyk

Organizator:

Spis treści
Wystąpienia Gości Honorowych
Analiza wybranych zagadnień tribologicznych za pomocą metod sztucznej
inteligencji ....................................................................................................................11
Zautomatyzowane systemy inspekcji wizyjnej ...........................................................12

Wystąpienia Uczestników
Agroranking – system wspomagający zakup ciągnika rolniczego .............................15
Bezprzewodowy system do zdalnego awaryjnego wyzwalania hamowania
dla rowerów ..................................................................................................................16
Biopochodne kompozyty termoplastyczne do zastosowań elektroizolacyjnych......17
Elektrolityczne otrzymywanie i charakterystyka odporności korozyjnej
stopów Ni-P ..................................................................................................................18
Filtracyjne materiały kompozytowe polipropylen-ZnO przeznaczone do usuwania
z powietrza cząstek aerozolowych ..............................................................................19
Innowacyjna rama rowerowa typu FLEX z systemem Softtail .....................................21
Kierunki optymalizacji konstrukcji w aspekcie nowoczesnych rozwiązań
podwyższających własności osiągowe śmigłowców ...................................................23
Koncepcja dwóch współczynników aktywności pucolanowej lub hydraulicznej „k2”
i „k3” jako nowe rozwiązanie w metodyce projektowania eko-kompozytów
cementowo-szklanych (eco-HPCGC) ..........................................................................25
Koncepcje projektowe i rozwiązania technologiczne dla bezzałogowych statków
powietrznych na przykładzie demonstratorów technologii opracowanych
w Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT ...........................................26
Materiały kompozytowe na bazie biopoliamidów i nanocelulozy do zastosowań
w układach paliwowych z dodatkiem bioetanolu – wpływ kondycjonowania
na strukturę i właściwości termomechaniczne...........................................................28
Modyfikacje powierzchniowe tytanu i jego stopów do zastosowań
biomedycznych .............................................................................................................29
Nieinwazyjne pomiary okulograficzne do badań interakcji człowiek–komputer ....31

Nowa rodzina samozagęszczalnych fibro-eko-styrokompozytów cementowoszklanych (fiber-eco-EPSCCGC) modyfikowana odpadowym kordem tekstylnym,
mikrowłóknami celulozy i granulatem EPS ................................................................ 32
Nowe rodzaje wieloskładnikowych spoiw hydraulicznych CEM II/C-M i CEM VI
jako innowacyjne rozwiązanie proekologiczne w technologii eko-zapraw
cementowych wysokowartościowych (eco-HPCM).................................................... 33
Ujęcie parametryczne projektowania badań polimerowego złącza podatnego
w konstrukcjach zespolonych mostowych ................................................................. 34
Wpływ nowych rodzajów wieloskładnikowych spoiw hydraulicznych CEM II/C-M
i CEM VI na wytrzymałość mechaniczną i parametry cieplne eko-kompozytów
cementowo-szklanych (eco-HPCGC).......................................................................... 35
Indeks Autorów ............................................................................................................ 36

Wystąpienia
Gości Honorowych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwiązania i technologie XXI wieku”,
10 czerwca 2022 r., Wystąpienia Gości Honorowych

Analiza wybranych zagadnień tribologicznych
za pomocą metod sztucznej inteligencji
dr hab. inż. Henryk Bąkowski, prof. PŚ, Katedra Transportu Kolejowego, Wydział
Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska
Podczas wykładu inauguracyjnego zostaną przedstawione podstawowe
pojęcia i definicje związane z rodzajami badań, obserwacji i metod groma dzenia danych. Istotnym czynnikiem jest opracowanie i prezentacja wyników ,
które mają istotny wpływ na późniejszą trafność analizy danych. Prezentacja
zostanie podzielona na klasyczne metody statystyczne oraz metody wyko rzystujące sztuczną inteligencję.
Przybliżony zostanie w metodzie sztucznej inteligencji problem sieci neuronowej stosowanej do rozwiązywania problemów związanych z uczeniem
maszynowym. Jedną z form tego uczenia jest rozpoznawanie obrazów lub
mowy. Dlatego istotną cechą będzie przedstawianie w czasie rzeczywistym
w środowisku interaktywnym Colab przykładowego kodu w języku Python,
co pozwoli w sposób przystępny na zrozumienie danego zagadnienia.
Analizując zaproponowany temat, zostanie przedstawiony przykład (cały
algorytm postępowania) oparty na identyfikacji i sklasyfikowania obrazów,
które przedstawiają różne mechanizmy zużywania. Jest to na tyle istotne,
gdyż nie wymaga specjalistycznej wiedzy na temat zużycia, tarcia i smarowania zachodzących w obiektach technicznych. Procesy tribologiczne zachodzą
w każdym węźle tarcia, począwszy od technicznych obiektów, a skończywszy
na organizmach żywych. Istotną cechą jest zdolność automatycznego uczenia
się poprzez adaptację swojej struktury i jej właściwości. Do tego celu służy
predykcja z wykorzystaniem analizy regresji (od liniowej do wielowymiarowej).
Dla odbiorców ,którzy zajmują się różnymi dziedzinami nauki będzie to
doskonałe narzędzie do implementacji w swoim zakresie analizowanego
problemu. Uczenie maszynowe jest interdyscyplinarne i może zostać wyko rzystane do analizy w zasadzie każdego problemu. Należy jednak pamiętać,
że nie jest to w każdym przypadku uzasadnione, gdyż analizując bardzo
skromny problem (z niewielką ilością danych) możemy wykorzystać klasyczne
narzędzia statystyczne. Dopiero problem zaczyna się pojawiać w przypadku
analizy ogromnej ilości danych i ich przetwarzania.
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Zautomatyzowane systemy inspekcji wizyjnej
dr hab. inż. Piotr Wolszczak, prof. PL, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
Techniki przetwarzania obrazów znalazły znakomite miejsce w otaczają cych nas systemach automatycznych, a systemy inspekcji wizyjnej stanowią
istotny element systemów metrologicznych. Przetwarzanie obrazów pozwala
na uzyskiwanie jednoczesnych pomiarów wielu cech obiektów, które przed stawione są na obrazach cyfrowych. Pamiętać należy, że info rmacja przedstawiona na obrazie zależy od ekspozycji, czyli sposobów oświetlenia i obser wacji fotografowanego obiektu.
Zastosowanie elektronicznych elementów światłoczułych obejmującym
zakresem długości światła spoza zakresu światła widzialnego pozwala spojrzeć
szerzej, inaczej, a nawet w głąb obserwowanych przedmiotów i organizmów.
Obrazy zapisywane w postaci cyfrowej zajmują coraz większą cyfrową
objętość. Dlatego wykrywanie obiektów i ich cech wymaga większej mocy
obliczeniowej lub wydłużenia czasu przetwarzania. Dlatego rozwijane są
metody wyróżniania cech, ekstrakcji informacji, które są stosowane również
do kompresji danych, czyli zmniejszania ich cyfrowej objętości.
Cyfrowe obrazy składają się z pikseli, które przyjmują różne wartości.
Częstą techniką w przetwarzaniu obrazów jest wyrażanie obrazu w postaci
obrazu binarnego, w którym piksele przyjmują wartość 0 lub 1. Na takich
jednokolorowych obrazach prowadzone są szybkie i wydaje operacje morfolo giczne, w których nowa wartość piksela zależy od zawartości pikseli sąsiadujących. Jest to wstęp do analizowania obrazów w bogatszym zakresie nasycenia
barw, na przykład w zakresie od 0 do 255, gdzie 0 oznacza kolor czarny,
255 biały, a wartości pośrednie oznaczają odcienie szarości. Wymienione 256
wartości przyjmować może piksel o pojemności 8 bitów.
Podczas wykładu zamierzam omówić inspirujące zastosowania wizji
maszynowej, czyli funkcji rozpoznawania zawartości obrazów. Przedstawione
zostaną przykłady, budowa i funkcjonalność takich systemów. Przyjrzymy się
jak potoczył się rozwój funkcji, które stanowiły nowość kilka lat temu.
Poznamy podstawowe funkcje morfologiczne. Przedstawione zostaną cechy
i zasady projektowania systemów wizyjnych.
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Agroranking –
system wspomagający zakup ciągnika rolniczego
Marcin Waleński, walenski.marcin.91@gmail.com, Wydział Inżynierii Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Karol Durczak, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu
Agroranking to system pomagający rolnikowi w zakupie sprzętu rolniczego.
W pierwszej wersji całkowicie został poświęcony zakupowi ciągnika. Proces
zakupu ciągnika wiąże się z wieloma trudnościami, z którymi kupujący musi
się uporać, aby dobrze wybrać sprzęt, który ma mu służyć na lata.
Agroanking jako kompleksowa platforma pozwala nie tylko zawężać kryteria
na podstawie danych technicznych, ale tez jednocześnie poznać opinię innych
użytkowników danej marki i serii ciągników w celu wyboru najodpowiedniejszej maszyny. W ramach portalu zbierane są dane pochodzące od produ centów ciągników. Dane te będące inherentnymi cechami każdego modelu
pozwolą rolnikowi dobrać model którego cechy mierzalne spełniają jego
wymagania. Dodatkowym – bardzo atrakcyjnym aspektem portalu – jest
możliwość poznania opinii innych użytkowników danej serii. W tym celu
zbierane są opinie rolników na temat poszczególnych kategorii i cech danego
modelu by później na ich podstawie zbudować ranking w oparciu o średnią
ważoną z ocen poszczególnych kategorii.
Portal Agroranking będzie też miejscem skupienia społeczności danej marki
czy modelu poprzez zbieranie opinii i wymianę informacji i spostrzeżeń
użytkownicy mogą dzielić się i wymieniać swoimi doświadczeniami związanymi z daną maszyną.
Proces zakupu ciągnika ze względu na koszty i znaczenie jest bardzo
ryzykownym procesem. Kupującemu, czyli późniejszemu użytkownikowi,
zależy na tym by zakupiony sprzęt spełniał jego oczekiwania i służył mu
bezawaryjnie jak najdłużej. Przy dostępnej na rynku liczbie modeli dane
producenta mogą okazać się niewystarczającą informacją pozwalającą uprościć
proces zakupowy. Dlatego tak ważnym aspektem jest poznanie opinii innych
użytkowników.
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Bezprzewodowy system do zdalnego awaryjnego
wyzwalania hamowania dla rowerów
Maciej Słowik, maciej.slowik@mooseinc.eu, Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Małgorzata Gulewicz, m.gulewicz@doktoranci.pb.edu.pl, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka
Karol Golak, k.golak@pb.edu.pl, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka
Niniejsza praca przedstawia wybrane wyniki prac badawczych oraz badawczorozwojowych opracowane w ramach realizacji projektu nr POIR.01.01.01 -001056/17 pod tytułem „System SmartBRAKE – Inteligentny System Asekuracji
Ruchu i Trasy Roweru” przez firmę Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W ramach realizacji projektu zaprojektowano system komunikacji z wyko rzystaniem technologii Bluetooth pomiędzy nadajnikiem wysyłającym awaryjny
sygnał hamowania a odbiornikiem umieszczonym w module sterującym pro cesem hamowania roweru. Następnie w trakcie implementacji, poprzez kolejne
iteracje tworzenia prototypów oraz ich testowania opracowano finalne wersje
nadajnika oraz odbiornika sygnałów hamowania. W warstwie oprogramo wania sterującego pracą modułów dokonano pogodzenia sprzecznych ze sobą
funkcjonalności dla użytkownika końcowego – bezpieczeństwa komunikacji
oraz łatwości użycia. Opracowany układ komunikacyjny pełni następujące
role. Pierwszą z nich jest przycisk pilota wywołujący hamowanie poprzez
wysłanie odpowiedniego rozkazu do modułu sterującego pracą hamulca.
Drugą jest przycisk umożliwiający proces połączenia modułu przycisku
awaryjnego oraz dedykowanej aplikacji mobilnej. Trzecią jest pełnienie roli
modułu pośredniczącego w wysyłaniu danych pomiędzy innymi modułami
opracowanymi w ramach realizacji projektu SmartBRAKE. W ramach projektu
opracowano trzy iteracje projektu PCB, dokonano montażu części elektronicznej, testów oprogramowania, poboru energii oraz zasięgu pomiędzy
modułami przycisku, a modułem sterującym procesem hamowania.
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Biopochodne kompozyty termoplastyczne
do zastosowań elektroizolacyjnych
Dariusz Bednarowski, dariusz.bednarowski@pl.abb.com, ABB Sp. z o.o. Korporacyjne Centrum Technologiczne; new.abb.com/pl/o-nas/technologie/korporacyjnecentrum-technologiczne
Techniczne kompozyty termoplastyczne coraz częściej znajdują zastoso wanie w produktach z obszaru elektryfikacji takich jak elementy do rozdzielnic
średniego napięcia. Zastępują one tradycyjnie stosowane materiały chemo utwardzalne na gorąco np. żywice epoksydowe, które zawierają substancje
niebezpieczne i mają ograniczone możliwości recyklingu.
Celem prowadzonych badań jest udoskonalenie produktów dla obszaru
elektryfikacji wykonanych z technicznych kompozytów termoplastycznych
i redukcja ich wpływu na środowisko poprzez: wybór kompozytów termo plastycznych o mniejszym śladzie węglowym (polimer bazowy i włókno),
racjonalizację projektu produktu, dobór parametrów jego wytwarzania oraz
zastosowanie indukcyjnego grzania formy wtryskowej jako technologii wspo magającej proces wtryskiwania. Rozważane są kompozyty termoplastyczne
w osnowie biopochodnego poliamidu 4.10 wzmacniane włóknem szklanym
i bazaltowym w celu zwiększenia ich wytrzymałości i sztywności.
Z wykorzystaniem dwuślimakowej wytłaczarki firmy STEER przygotowano
granulaty kompozytów termoplastycznych na bazie poliamidu 4.10 oraz włókien
szklanych i bazaltowych o udziale wagowym 15%, 30% i 50%. Dla przygo towanych kompozytów zmierzono współczynnik płynięcia, udział wagowy
napełniacza oraz rozkład długości włókien.
Właściwości mechaniczne przygotowanych kompozytów określono w próbie
rozciągania zgodnie z normą ISO 527 na maszynie wytrzymałościowej MTS.
Zmierzone wartości poprzecznego modułu sprężystości porównano z warto ściami teoretycznymi wyliczonymi w oparciu o zasadę mieszanin oraz semi empiryczny model Halpina-Tsai’a.
Nakreślono kierunek dalszych badań w celu dostosowania biopochodnych
kompozytów termoplastycznych do zastosowania jako materiały elektroizolacyjne.
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Elektrolityczne otrzymywanie i charakterystyka
odporności korozyjnej stopów Ni-P
Magdalena Popczyk, magdalena.popczyk@us.edu.pl, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
https://us.edu.pl
Elektrochemiczne właściwości powłok niklowych są powszechnie znane.
Ich szerokie zastosowanie jako materiały elektrodowe czy powłoki ochronne,
wynika ze szczególnych właściwości niklu, który charakteryzuje się wysoką
aktywnością katalityczną w wielu procesach elektrochemicznych, a także
dobrą odpornością korozyjną podczas pracy w agresywnych środowiskach.
Aby poprawić właściwości eksploatacyjne powłok niklowych, często wprowadza
się do nich różne składniki stopowe.
Celem niniejszej pracy było elektrolityczne otrzymanie stopów Ni-P
w zależności od stężenia jonów niklowych w kąpieli galwanicznej. Stopy te
elektroosadzono metodą galwanostatyczną, na podłożu ze stali węglowej
S235. Określono morfologię powierzchni uzyskanych materiałów, ich skład
chemiczny i skład fazowy oraz odporność korozyjną w 5% roztworze NaCl. Na
podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w zaproponowanych
warunkach elektroosadzania otrzymano stopy Ni-P zawierające od 76,2 do
92,4% at. niklu oraz od 23,8 do 7,6% at. fosforu. Wszystkie otrzymane stopy
Ni-P

posiadały strukturę

amorficzną.

Badania odporności korozyjnej

wykazały, że najbardziej korzystnymi parametrami odporności korozyjnej
spośród badanych stopów charakteryzuje się stop Ni-P zawierający najwięcej
fosforu. Prawdopodobną przyczyną poprawy odporności korozyjnej tego stopu
jest najbardziej wyrównana powierzchnia w porównaniu do pozostałych bada nych stopów. Otrzymane stopy Ni-P są bardziej odporne na korozję elektrochemiczną w porównaniu do powłoki niklowej, otrzymanej w identycznych
warunkach, co oznacza, że modyfikacja tej powłoki składnikiem stopowym
(fosforem) wpływa korzystnie na odporność korozyjną w 5 % roztworze NaCl.
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Filtracyjne materiały kompozytowe polipropylen-ZnO
przeznaczone do usuwania z powietrza
cząstek aerozolowych
Anna Jackiewicz-Zagórska, anna.jackiewicz@pw.edu.pl, Wydział Inżynierii Chemicznej
i Procesowej Politechniki Warszawskiej, www.ichip.pw.edu.pl
Jakub Gac, jakub.gac@pw.edu.pl, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, www.ichip.pw.edu.pl
Łukasz Werner, lukasz.werner@pw.edu.pl, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Warszawskiej, www.ichip.pw.edu.pl
Bartosz Nowak, bartosz.nowak@pw.edu.pl, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, www.ichip.pw.edu.pl
Ekspozycja na cząstki aerozolowe abiotyczne, tj. nieożywione (cząstki
pyłów), oraz biotyczne (bakterie, wirusy, grzyby) stwarza niebezpieczeństwo
dla człowieka zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Może ona być
przyczyną wielu chorób, szczególnie układu oddechowego, w tym syndromu
chorego budynku. Nowe technologie materiałowe dają możliwość tworzenia
nowoczesnych rozwiązań służących m.in. zapewnieniu zdrowia człowieka,
jak też środowisku. W ramach pracy zaprojektowano i wytworzono taki kom pozytowy materiał filtracyjny PP-ZnO do skutecznego oczyszczania powietrza.
Na początku wytworzono bazowy polipropylenowy PP materiał włókninowy,
wykorzystując do tego celu technikę rozdmuchu stopionego polimeru (tzw.
melt-blown). Jest to metoda stosowana na skalę przemysłową, stosunkowo
tania, pozwalająca na wyprodukowanie struktury o założonych parametrach.
Następnie zmodyfikowano materiał związkiem inhibitującym procesy życiowe
drobnoustrojów, tj. tlenkiem cynku, który jest bezpieczny dla ludzi i środo wiska. Zakres prac obejmował zaprojektowanie właściwej struktury i jej
optymalizację wspieraną numerycznym modelowaniem. Do weryfikacji modelu
posłużyły wyniki eksperymentalne, które zostały otrzymane przy użyciu
zaawansowanej aparatury firmy Palas.
Nowe materiały, poprzez swą rozbudowaną strukturę, charakteryzują się
dłuższym czasem użytkowania, aniżeli ich odpowiedniki z czystego polipro 19
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pylenu. Zapewniają oszczędność energii z uwagi na wolniejszy przyrost
spadku ciśnienia. Ponadto, umożliwiają redukcję gabarytów urządzenia oczyszczającego powietrze, z uwagi na skuteczne działanie zarówno w przypadku
cząstek nieożywionych, jak i tych biotycznych. Nowopowstałe materiały
wykazują lepsze właściwości w porównaniu do obecnie dostępnych na rynku
rozwiązań, głównie ze względu na połączenie właściwości powierzchniowych,
sorpcyjnych i katalitycznych. Mogą znaleźć zastosowanie np. w systemach
wentylacyjno-klimatyzacyjnych, w filtrach samochodowych oraz środkach
ochrony osobistej.
Badania zostały sfinansowane przez POB Technologie Materiałowe
Politechniki Warszawskiej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości –
Uczelnia Badawcza”.
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Innowacyjna rama rowerowa typu FLEX z systemem Softtail
Łukasz Kuczek, lukasz.kuczek@agh.edu.pl, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, www.agh.edu.pl
Paweł Marczak, marczak82@gmail.com, Antidote Bikes, antidotebikes.com
Marcin Mroczkowski, mamrocz@agh.edu.pl, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, www.agh.edu.pl
Paweł Paćko, pawel.packo@agh.edu.pl, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, www.agh.edu.pl
Dawid Drop, d.drop@ag-motors.pl, Dział Projektowo-Produkcyjny, AG Motors
Sp. z o.o., ag-motors.pl
Rowery są coraz częściej wykorzystywane jako codzienny środek trans portu. Szacuje się, że na świecie jest ponad miliard rowerów, a około 50%
światowej populacji potrafi nimi jeździć. W wielu miastach powstaje coraz
więcej ścieżek rowerowych, zarówno w centrach, jak i na drogach do nich
prowadzących. Powstają również trasy rowerowe obejmujące swoim zasięgiem więcej niż jedno województwo czy powiat – na przykład Wschodni Szlak
Rowerowy Green Velo. Pozwala to na bezpieczne i relatywnie szybkie prze mieszczanie się, szczególnie w zatłoczonych obszarach miejskich. Ponadto,
jazda rowerem może również korzystnie wpływać na zdrowie i samopoczucie
człowieka, a także czystość powietrza, ze względu na brak spalin. Nie wolno
jednak zapomnieć o komforcie jazdy rowerem, szczególnie na bardziej
wyboistych odcinkach dróg. W tym celu stosowane są amortyzatory (tylne
i/lub przednie), które nie tylko tłumią drgania, ale również zwiększają
bezpieczeństwo jazdy. Jednak jego zastosowanie typowych rozwiązań wiąże
się z odpowiednią konstrukcją ramy oraz zwiększeniem masy roweru.
W ramach badań B+R firma AG Motors opracowała nowe rozwiązanie tłumienia
drgań na tylnej osi ramy. Zastosowano odpowiednio zaprojektowany element
amortyzujący, wykonany z elastomeru, wraz z tylnym wahaczem. W ramach
projektu przeprowadzono szereg badań. Wykonano badania numeryczne
ramy rowerowej pod różnym obciążeniem co pozwoliło to na określenie
stanu naprężenia i odkształcenia w ramie, a także na określenie newral 21
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gicznych obszarów. Wyniki symulacji porównano z wynikami uzyskanymi na
rzeczywistych obiektach przy użyciu tensometrii oporowej. Wyniki porównano z danymi otrzymanymi podczas analizy ramy rowerowej o zbliżonych
parametrach, lecz bez amortyzatora. Badaniu poddano element amortyzujący. Określono rozkład naprężeń w materiale podczas ściskania oraz wyznaczono krzywe siły w funkcji gniotu. Pozwoliło to na określenie minimalnej
twardości, którą powinien posiadać elastomer, w celu jego prawidłowej pracy.

22

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwiązania i technologie XXI wieku”,
10 czerwca 2022 r., Wystąpienia Uczestników

Kierunki optymalizacji konstrukcji
w aspekcie nowoczesnych rozwiązań
podwyższających własności osiągowe śmigłowców
Jakub Kocjan, jakub.kocjan@wat.edu.pl, Szkoła Doktorska, Wydział Mechatroniki
Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna
Stanisław Kachel, stanislaw.kachel@wat.edu.pl, Instytut Techniki Lotniczej, Wydział
Mechatroniki Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna
Robert Rogólski, robert.rogolski@wat.edu.pl, Instytut Techniki Lotniczej, Wydział
Mechatroniki Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna
Praca podejęła zagadnienia rozwijane w ramach uczelnianego projektu
badawczego realizowanego w Wojskowej Akademii Technicznej w r. 2022 pn.
„Metody optymalnego projektowania statków powietrznych w zastosowaniu
do poprawy ich własności konstrukcyjnych i aerodynamicznych”. Potrzeba
prowadzenia badań jest konsekwencją analizy aktualnie eksploatowanych
konstrukcji w wojskach NATO, która wykazała, że większość płatowców
zakończy swój resurs docelowy w latach 2030-2050. W wyniku czego NSPA
(NATO Support and Procurement Agency) opublikowało wymagania dla
śmigłowca nowej generacji NGRC (Next Generation Rotorcraft Capability).
W pracy przedstawiono analizę rozwiązań konstrukcyjnych ostatnich
piętnastu lat w dziedzinie konstrukcji wiropłatów, a w szczególności śmigłowców o przeznaczeniu militarnym. Celem prowadzonych badań była analiza
możliwości rozwoju potencjału operacyjnego wiropłatów stosowanych na
nowoczesnym polu walki. W ramach prowadzonych badań zrealizowano przegląd
nowoczesnych rozwiązań aerodynamicznych i konstrukcyjnych implementowanych we współczesnych śmigłowcach. Analizą objęto zarówno materiały
udostępnianie przez producentów statków powietrznych jak i najnowsze
publikacje naukowe w dziedzinie rozwoju wiropłatów. Wzięto również pod
uwagę doświadczenia eksploatatora jakim są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej
Polskiej.
Następstwem przeprowadzonej analizy jest matematyczna parametryzacja
określonych podzespołów. W ramach analizy wskazano parametry projektowe
i ich wpływ na osiągi śmigłowca. Korzystając z opracowanych danych opra23
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cowano parametryczny model łopaty jako przykładowy kierunku rozwoju
projektowania wiropłatów z wykorzystaniem pętli optymalizacji. W podsu mowaniu pracy dokonano oceny aktualnie wdrażanych nowoczesnych rozwiązań
technologicznych. Bazując na przeglądzie najnowszych informacji i raportów
technicznych wskazano również potencjalne kierunki rozwoju i progno zowane rozwiązania dedykowane dla bojowych śmigłowców przyszłości.
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Koncepcja dwóch współczynników aktywności
pucolanowej lub hydraulicznej „k2” i „k3”
jako nowe rozwiązanie w metodyce projektowania
eko-kompozytów cementowo-szklanych (eco-HPCGC)
Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział
Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl
Marcin Małek, marcin.malek@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział
Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl
Przedstawiona w wystąpieniu innowacyjna metodyka projektowania składów
receptur eko-kompozytów cementowo-szklanych uwzględnia rozwiązania
proekologiczne w aspekcie wykorzystania częściowych substytutów cementów
powszechnego użytku lub specjalnych. Nowość metodyki stanowi koncepcja
zastosowania dwóch współczynników „k2” i „k3” aktywności pucolanowej lub
hydraulicznej, zakładająca równoległe wprowadzenie do składów mieszanek
odpadowych składników wiążących generowanych w wyniku spalania paliw
stałych w przemyśle energetycznym. Koncepcja dwóch współczynników aktywności „k2” i „k3” bazuje na wykorzystaniu spoiw pucolanowych lub hydrau licznych w postaci popiołów lotnych (FA) glinowo-krzemianowych, krzemianowo-glinowych i wapiennych, pyłów krzemionkowych (SF) z produkcji
żelazostopów, zeolitu klinoptilolitowego (Z), łupka palonego (T) oraz mielonego
granulowanego żużla wielkopiecowego (GGBS). Opisano dodatkowe założenia
metodyki projektowania składów eko-kompozytów cementowo-szklanych
(eco-HPCGC), uwzględniające wpływ nowej gamy silnie upłynniających do mieszek biopolimerowych na bazie skrobi w celu uzyskania eko -mieszanek
wysokiej ciekłości typu SCCGC lub ASCCGC. Dokonano charakterystyki
składników uwzględnianych na etapie doboru ilościowego i jakościowego
składów receptur eko-kompozytów cementowo-szklanych. Scharakteryzowano
konfiguracje zaczynów bazujących na układach spoiw typu cement-substytut(1)substytut(2). Zawarto wyniki badań laboratoryjnych w zakresie wytrzyma łości mechanicznej dla statycznego i dynamicznego oddziaływania obciążenia,
właściwości reologicznych oraz parametrów cieplnych eko-kompozytów
cementowo-szklanych (eco-HPCGC).
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Koncepcje projektowe i rozwiązania technologiczne
dla bezzałogowych statków powietrznych na przykładzie
demonstratorów technologii opracowanych
w Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT
Aleksander Olejnik, aleksander.olejnik@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna,
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
wydzial-mechatroniki-uzbrojenia-i-lotnictwa/
Stanisław Kachel, stanislaw.kachel@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna,
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
wydzial-mechatroniki-uzbrojenia-i-lotnictwa/
Robert Rogólski, robert.rogolski@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział
Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, https://www.wojsko-polskie.pl/wat/wydzialmechatroniki-uzbrojenia-i-lotnictwa/
Łukasz Kiszkowiak, lukasz.kiszkowiak@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna,
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
wydzial-mechatroniki-uzbrojenia-i-lotnictwa/
Rozwój bezzałogowych systemów rozpoznawczych w przeciągu ostatnich
dekad spowodował ich upowszechnienie zarówno w zastosowaniach wojsko wych, jak i cywilnych. Tzw. drony są projektowane, wytwarzane i wdrażane
w coraz bardziej różnorodnych konfiguracjach i masowo aplikowane do prze różnych zastosowań. Szczególnie intensywnie rozwijane są systemy bezzałogowe przeznaczenia militarnego, o czym decyduje potrzeba dysponowania
skutecznym środkiem rozpoznawczym lub bojowym. Wachlarz możliwości
wykorzystania platform bezzałogowych w zastosowaniach cywilnych staje się
również coraz szerszy, ale tutaj niestety intensywność implementacji wariantów
użytkowych jest znacząco spowalniana ze względu na czynnik ludzki.
Cywilne przepisy operowania dronami nastawione na zapewnienie bezpie czeństwa ludzi i obiektów zwykle nie nadążają za możliwościami wynika jącymi z aktualnego stanu technologii systemów UAV (UAS).
W referacie zaprezentowano wybrane koncepcje i rozwiązania projektowotechnologiczne dedykowane dla bezzałogowych statków powietrznych, które
zostały opracowane i wdrożone w Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lot 26
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nictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Przedstawiono przykłady rozwiązań
koncepcyjnych lub warianty demonstratorów technologii opracowane w ramach
projektów badawczych realizowanych w WML WAT na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat. Opisano założenia projektowe, rozwiązania w odniesieniu do
konstrukcji nośnych i instalowanych zespołów napędowych. Poruszono
problematykę architektury pokładowych systemów awionicznych, wyposa żenia misyjnego oraz integracji podsystemów pokładowych. Przedstawione
konstrukcje to miniaturowy samolot rozpoznawczy mini-BSP Rybitwa oraz
lekki śmigłowiec bezzałogowy Wabik. Zaprezentowano także założenia
koncepcyjne dla platformy bezzałogowej, która miałaby być potencjalnym
bezzałogowym samolotem wsparcia pola walki z możliwością realizowania
misji uderzeniowych w zbiorowym układzie tzw. roju.
Przedstawione koncepcje, konstrukcje i technologie są rozwiązaniami wy pracowanymi w głównej mierze w oparciu o własne pomysły i własny poten cjał laboratoryjny, ale też i przy wsparciu zewnętrznych podmiotów wyko nawczych zaangażowanych w ramach współpracy projektowej. Aktualnie
nadal trwają prace rozwojowe w zakresie doskonalenia opracowanych
konstrukcji, jak również podejmowane są starania o możliwość ich wdrożenia
do eksploatacji.
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Materiały kompozytowe na bazie biopoliamidów
i nanocelulozy do zastosowań w układach paliwowych
z dodatkiem bioetanolu – wpływ kondycjonowania
na strukturę i właściwości termomechaniczne
Kinga Krużel, kinga.kruzel99@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Sekcja Chemii
i Technologii Polimerów, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
W niniejszej pracy badawczej zwrócono uwagę na problematykę destruk cyjnego wpływu bioetanolu na przewody paliwowe układów silników spalinowych
wykonane z poliamidów (PA). Przeprowadzono kondycjonowanie nowoczesnych
materiałów kompozytowych opartych na bioPA 1010 z nanokryształami
celulozy (CNC), dodatkowo poddanymi modyfikacji powierzchniowej drogą
estryfikacji, celem zbadania wpływu absorpcji wody ora z etanolu na strukturę
i właściwości termomechaniczne wytworzonych materiałów kompozytowych.
Analiza struktury krystalicznej PA w kompozytach kondycjonowanych wyka zała zmniejszenie intensywności dyfrakcji promieniowania X, wskazujące na
obniżenie krystaliczności wszystkich próbek. Badania dynamiczno-mechaniczne wykazały, że typ modyfikacji powierzchniowej nanocelulozy istotnie
wpływa na właściwości suchych i kondycjonowanych kompozytów, zarówno
w wodzie gorącej, zimnej, jak i etanolu. W przypadku kompozyt ów suchych
największy wzrost wartości modułów zachowawczych E’ w całym zakresie
temperatur w porównaniu do czystego PA1010 obserwowano dla próbki
PA/CNC-BA2%, zawierającej CNC estryfikowane bezwodnikiem masłowym,
który wprowadził niepolarne łańcuchy alkilowe na powierzchni napełniacza.
Po kondycjonowaniu w wodzie gorącej najwyższą wartość E’ wykazywała
próbka z niemodyfikowaną CNC, a w wodzie zimnej oraz etanolu – ponownie
PA/CNC-BA2%. Przeprowadzone badania kondycjonowania nowoczesnych
biomateriałów, wskazują potencjalne szanse na zastosowanie w układach
paliwowych wykorzystujących bioetanol, przez co będzie to miało korzystny
wpływ zarówno na części silników spalinowych pojazdów, jak i na środowisko
naturalne.
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Modyfikacje powierzchniowe tytanu i jego stopów
do zastosowań biomedycznych
Agnieszka Kowalczyk, agnieszka.kowalczyk4.dokt@pw.edu.pl, Wydział Inżynierii
Materiałowej, Politechnika Warszawska, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
Klaudia Anuszewska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska,
ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
Agata Sotniczuk, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska,
ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
Donata Kuczyńska-Zemła, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
Piotr Wieciński, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, ul. Noakowskiego 3,
00-664 Warszawa
Halina Garbacz, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska,
ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
Tytan i jego stopy charakteryzują się korzystnym stosunkiem wytrzymałości
mechanicznej do masy, wysoką wytrzymałością zmęczeniową, odpornością
korozyjną oraz biokompatybilnością, dzięki czemu znajdują szerokie zastosowanie w biomedycynie. Ponadto, stopy β-Ti charakteryzują się stosunkowo
niskim modułem Younga, zbliżonym do kości ludzkiej, co czyni je korzystnym
materiałem w implantologii ortopedycznej oraz stomatologicznej. Wymagania stawiane biomateriałom to także odpowiednia budowa i właściwości
ich powierzchni (topografia/energia powierzchniowa/zwilżalność).
Celem pracy było poznanie i porównanie wpływu hybrydowej obróbki
mechaniczno-chemicznej na budowę i właściwości powierzchni tytanu
o czystości technicznej (Ti Grade 2) oraz biomedycznego stopu z grupy β-Ti,
TNTZ (Ti-29Nb-13Ta-4,6Zr). Zastosowana obróbka była złożona z dwóch
etapów: kulowania (kulkami SiO 2) oraz trawienia roztworem HF. Zmiennymi
parametrami w przypadku kulowania był rozmiar kulek oraz zastosowane
ciśnienie ich przepływu, natomiast trawienie zostało przeprowadzane przy
różnych stężeniach roztworu oraz czasach zanurzenia. Badane materiały po
obróbkach powierzchniowych poddano obserwacjom mikroskopowym przy
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użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej, pomiarom chropowatości za
pomocą profilometru optycznego, a także pomiarom kątów zwilżania. Analiza
przeprowadzonych modyfikacji powierzchni umożliwi dobór odpowiedniej
metody oraz parametrów obróbek powierzchniowych pod kątem zwiększenia
przyczepności bioaktywnych powłok osadzanych na podłożu Ti Grade 2 oraz
stopu TNTZ, planowanych w dalszej pracy badawczej.
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Nieinwazyjne pomiary okulograficzne
do badań interakcji człowiek–komputer
Karolina Gabor-Siatkowska, karolina.gabor-siatkowska.dokt@pw.edu.pl, Instytut
Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika
Warszawska; https://www.elka.pw.edu.pl/
Artur Janicki, artur.janicki@pw.edu.pl, Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki
i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska; https://www.elka.pw.edu.pl/
Obecnie okulografia (ang. eyetracking) jest szeroko wykorzystywana zarówno
w badaniach naukowych, jak i komercyjnych obejmujących wiele zróżnicowanych dziedzin, np. medycynę, edukację, psychologię czy marketing.
W niniejszym wystąpieniu zwracono uwagę na jej zastosowanie w zakresie
interakcji człowiek-komputer. Dzięki zastosowaniu okulografii można uzyskać
informacje o stanie emocjonalnym (np. emocje pozytywne, negatywne) czy
psychologicznym człowieka (np. koncentracja). Ważną rolę odgrywa tutaj
bezinwazyjność stosowania okulografu, aby mógł on służyć jako dodatkowe
źródło danych pochodzących od użytkownika podczas wykonywania badania.
Kluczowym czynnikiem, niezależnie od dziedziny, jest brak ingerencji
w komfort podczas pomiaru. Niestety obecnie nadal zalecane jest przez
producentów okulografów przeprowadzenie kalibracji urządzenia przed każdym
badaniem, co bywa kłopotliwe i mało komfortowe dla użytkownika. Celem
przeprowadzonych badań było sprawdzenie, czy podczas korzystania z oku lografu można pominąć proces kalibracji, aby pomiar okulograficzny stał się
niezauważalny i nie miał negatywnego wpływu na samopoczucie użytkownika. W tym celu wykonano dwa rodzaje eksperymentów, które przepro wadzono na 32 osobach – eksperyment z zastosowaną kalibracją przed
pomiarem właściwym oraz eksperyment bez niej, z wykorzystaniem zmie niającego się kontrastowego tła. Porównano uzyskane dane dotyczące m.in.
wielkości średnicy źrenicy. Dokonane analizy pokazują, że nie można zaob serwować żadnych różnic pomiędzy uzyskanymi danymi z tych dwóch typów
eksperymentów. Jest to bardzo obiecujący wniosek , który z pewnością może
służyć wielu badaniom, w szczególności w obszarze interakcji człowiek komputer.
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Nowa rodzina samozagęszczalnych fibro-ekostyrokompozytów cementowo-szklanych (fiber-ecoEPSCCGC) modyfikowana odpadowym kordem
tekstylnym, mikrowłóknami celulozy i granulatem EPS
Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział
Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl
Marcin Małek, marcin.malek@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział
Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl
Temat wystąpienia dotyczy nowej rodziny samozagęszczalnych fibro -ekostyrokompozytów cementowo-szklanych (fiber-eco-EPSCCGC) o korzystnych
parametrach cieplnych mogących znaleźć zastosowanie przy produkcji wyrobów
termoizolacyjnych. Wytypowane fibro-eko-styrokompozyty poddano modyfikacji materiałowej składnikami odpadowymi oraz porecyklingowymi. Warianty
konstrukcji stosów okruchowych fibro-eko-styrokompozytów zaprojektowano z grup frakcji granulatów szkła sodowego z frakcjami doziarniającymi
w postaci pyłów szklanych pozyskanych z procesów recyklingu odpadowej
stłuczki szklanej sodowej postkonsumpcyjnej, tj. fragmenty opakowań produktów spożywczych w postaci butelek i słoików. Dokonano charakterystyki
składów nowej rodziny eko-materiałów, tj. odpadowe granulaty polistyrenu
ekspandowanego (EPS) barwy białej lub szarej z dodatkiem grafitu, odpadowe
pyły pozyskane z technologii wieloosiowego frezowania CNC 5D półproduktów
polimerowych konstrukcyjnych, kordy tekstylne z recyklingu zużytych opon
pojazdów mechanicznych, mikrowłókna celulozowe oraz spoiwa pucolanowe
powstałe w wyniku spalania paliw stałych w przemyśle energetyczn ym.
Zawarto nową metodykę projektowania receptur fibro -eko-styrokompozytów
cementowo-szklanych bazujących na składnikach odpadowych lub porecyklingowych. Nowa metodyka uwzględnia rozwiązania proekologiczne w aspekcie
wykorzystania odpadów w postaci spoiw o właściwościach pucolanowych lub
hydraulicznych. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych w zakresie
pomiarów parametrów cieplnych stwardniałych próbek, tj. dyfuzyjność cieplna,
współczynnik przewodzenia ciepła oraz ciepło właściwe fibro -eko-styrokompozytu cementowo-szklanego (fiber-eco-EPSCCGC).
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Nowe rodzaje wieloskładnikowych spoiw hydraulicznych
CEM II/C-M i CEM VI jako innowacyjne rozwiązanie
proekologiczne w technologii eko-zapraw cementowych
wysokowartościowych (eco-HPCM)
Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział
Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl
Marcin Małek, marcin.malek@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział
Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl
Rozwój branży materiałów budowlanych ukierunkowany jest na wprowa dzanie nowych eko-składników wspierających rozwiązania proekologiczne
ukierunkowane na redukcję emisji gazów cieplarnianych, głównie CO 2 wpływającego na wzrost śladu węglowego w cyklu życia wyrobu. Temat wystąpienia koncentruje się na przedstawieniu innowacyjnego rozwiązania jako
wysokowartościowych eko-zapraw na spoiwach hydraulicznych rodzaju CEM
II/C-M i CEM VI. Zaproponowany nowy rodzaj eko-materiału charakteryzuje
się zmodyfikowanych składem zawierającym frakcje granulatów odpadowych
lub porecyklingowych. Dokonano charakterystyki składu mineralogicznego,
chemicznego oraz właściwości fizycznych nowych rodzajów niskoklinkierowych spoiw hydraulicznych trójskładnikowych. Opisano nową metodykę
projektowania składu eko-zapraw cementowych wysokowartościowych (ecoHPCM) z uwzględnieniem aspektu proekologicznego, jak zastosowanie
w składzie częściowych substytutów spoiwa cementowego, tj. zeolit, łupek
palony, popiół lotny krzemionkowy lub popiół lotny fluidalny. Zawarto opis
propozycji zastosowania nowego rodzaju eko-zapraw ze zmodyfikowanym
składem dodatkami odpadowymi lub porecyklingowymi, tj. grupy frakcji
szkła sodowego, pyły szklane sodowe, mikrowłókna tekstylne i celulozowe
oraz granulaty polistyrenu ekspandowanego. Przedstawiono wyniki badań
próbek eko-zapraw, tj. wytrzymałość mechaniczna w zakresie statycznego
i dynamicznego oddziaływania obciążenia, właściwości reologiczne eko-mieszanek
oraz parametry cieplne stwardniałych eko-zapraw cementowych wysokowartościowych (eco-HPCM).
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Ujęcie parametryczne projektowania badań
polimerowego złącza podatnego
w konstrukcjach zespolonych mostowych
Jan Pochopień, j.g.pochopien@gmail.com, Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów
L-8, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
https://l8.wil.pk.edu.pl/, Sweco Polska sp. z o.o., https://www.sweco.pl/
W wystąpieniu omówiono zagadnienie połączenia dwóch elementów
w miejscu styku dźwigara i płyty pomostu, z wykorzystaniem innowacyjnego
zespolenia. Przedstawiona praca jest bezpośrednim wynikiem przeglądowej
analizy SWOT, przeprowadzonej przez autora i dotyczącej zasadności
podejmowania tematyki zastosowania polimerowego złącza podatnego jako
alternatywy dla klasycznych metod zespolenia w konstrukcjach beton -beton.
Opracowanie traktuje o parametryzacji geometrycznej oraz materiałowej innowacyjnego połączenia elementu płyty pomostu oraz dźwigara w konstrukcji
zespolonej mostowej. Na wstępie autor zaprezentaował dostępne materiały
polimerowe, a następnie omawił ogólne założenia oraz idee wykonywania
obiektu z wykorzystaniem polimerowego złącza podatnego. Bezpośrednim
celem prezentacji było nakreślenie założeń do opracowania planu dalszych
badań próbek polimerowych w kontekście ich zastosowania jako ścinanej
podatnej warstwy adhezyjnej pomiędzy dwoma elementami betonowymi
o różnych funkcjach. W opracowaniu zawarto założenia dotyczące parametryzacji geometrii docelowych przekrojów, danych materiałowych oraz zmienności i charakteru obciążeń działających na docelową konstrukcję. Uwzględ niono cechy materiałowe wybranych materiałów polimerowych, które pełnić
będą funkcję skleiny. Na podstawie wymienionych założeń, autor przedstawił
plan kontynuacji badań i wykorzystania wyników do dalszych działań
badawczych i analiz numerycznych. Praca została oparta na opracowaniach
własnych autora oraz przeglądzie dostępnej literatury przedmiotu.
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Wpływ nowych rodzajów wieloskładnikowych spoiw
hydraulicznych CEM II/C-M i CEM VI na wytrzymałość
mechaniczną i parametry cieplne eko-kompozytów
cementowo-szklanych (eco-HPCGC)
Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział
Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl
Marcin Małek, marcin.malek@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział
Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl
Współczesna technologia kompozytów na spoiwach hydraulicznych powszechnego użytku oraz specjalnych koncentruje się na otrzymaniu nowych
materiałów wysokowartościowych lub wysokowytrzymałych. Właściwym roz wiązaniem staje się zaprojektowanie materiału kompozytowego, charakteryzującego się podwyższoną trwałością i korzystniejszymi właściwościami termoizolacyjnymi. Wystąpienie poruszyło tematykę dotyczącą wpływu nowych
rodzajów cementów CEM II/C-M i CM VI na wytrzymałość mechaniczną dla
statycznego lub dynamicznego oddziaływania obciążenia na próbki ekokompozytu cementowo-szklanego (eco-HPCGC). Zawarto nową metodykę
projektowania składu receptur eko-kompozytów cementowo-szklanych
wykorzystującą koncepcję równoległego stosowania dwóch współczynników
„k2” i „k3” aktywności pucolanowej lub hydraulicznej odpadowych spoiw,
generowanych przez branżę energetyczną w wyniku spalania paliw stałych.
Przestawiono wyniki badań laboratoryjnych, tj. wytrzymałość charakterystyczna
na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu i zginaniu
trzypunktowym oraz badania dynamiczne dzielonym prętem Hopkinson’a.
Dokonano charakterystyki składników receptur eko-kompozytów cementowoszklanych, tj. grupy frakcji granulatów szkła sodowego, nanoproszek szklany
sodowy, granulaty mielonych kolb kukurydzy i łupin orzecha włoskiego,
silnie upłynniające domieszki biopolimerowe na bazie skrobi oraz odpadowe
dodatki pucolanowe. Zwrócono uwagę na wpływ nowych rodzajów trójskładnikowych, niskoklinkierowych spoiw hydraulicznych na parametry
cieplne stwardniałych próbek eko-kompozytowych, tj. współczynnik przewodzenia ciepła, ciepło właściwe oraz dyfuzyjność cieplna eko-materiału (ecoHPCGC).
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwiązania i technologie XXI wieku”
odbyła się w formie online 10 czerwca 2022 roku. Wydarzenie to było
doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami na temat innowacyjnych technologii i narzędzi przyszłości.
Gośćmi Honorowymi Konferencji byli: dr hab. inż. Henryk Bąkowski,
prof. PŚ (Politechnika Śląska), który przedstawił pracę pt.: „Analiza
wybranych zagadnień tribologicznych za pomocą metod sztucznej inteligencji” oraz dr hab. inż. Piotr Wolszczak, prof. PL (Politechnika Lubelska),
który wygłosił wykład pt.: „Zautomatyzowane systemy inspekcji wizyjnej”. Podczas Wydarzenia uczestnicy mieli okazję zaprezentowania swoich badań naukowych uzyskanych m.in. w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwiązania i technologie XXI wieku”
została zrealizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

