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TEMAT PRACY: 

Wpływ parametrów konstrukcyjnych na trwałość  

i niezawodność w inżynierii mechanicznej  

i bioinżynierii 
 

Kierownik pracy: dr hab. inż. Józef Salwiński, prof. AGH 

 

1. Tarcie i zużycie elementów maszyn z wytworzonymi warstwami wierzchnimi  

i powłokami - badania i modelowanie 

 

dr hab. inż. Marcin Kot, dr hab. inż. Sławomir Zimowski 

 

 W obszarze inżynierii mechanicznej praktycznie powszechnie stosuje się zabiegi, 

których celem jest zmiana właściwości powierzchni w stosunku do właściwości rodzimych 

materiałów z których są wykonane. Szczególnie jest to widoczne dla elementów pracujących 

w styku tribologicznym, gdzie o zjawiskach decydujących o oporach ruchu i zużyciu 

decydują warstwy przypowierzchniowe. To tam zachodzą procesy, które w większości 

prowadzą do uszkodzeń elementów maszyn, silników, implantów biologicznych, narzędzi itd.  

Dodatkowym problemem są wciąż rosnące obciążenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i 

inne, które wymuszają modyfikację powierzchni. Powszechnie stosowane są zatem procesy 

technologiczne konstytuowania warstw wierzchnich czy nakładania powłok. Kolejnym 

problemem wynikającym z ochrony środowiska jest konieczność eliminowania stosowania 

środków smarnych, co sprawia że kontaktujące powierzchnie pracują z znacząco gorszych 

warunkach. 

W ramach realizowanego zadania prowadzone są prace w obszarach: 

 Analiza wpływu różnych technologii z obszaru inżynierii powierzchni i uzyskiwanej  

w ich wyniku różnej mikrostruktury, na właściwości tribologiczne powierzchni.  

W tym obszarze prowadzone są badania nowoczesnych powłok wielowarstwowych i 

nanokompozytowych osadzanych metodami próżniowymi.  

 Analiza możliwości diagnozowania węzłów tarcia przy użyciu polimerowych 

kompozytów sensorowych. Materiały takie można zaliczyć do grupy materiałów 

funkcjonalnych, gdyż pełniąc rolę materiału zapewniającego niskie zużycie oraz 

niskie opory ruchu są zarazem materiałem reagującym na zewnętrzne czynniki 

wymuszające jak temperatura i naciski.  

 Zastosowania techniki termowizji do diagnostyki stanów pracy węzłów tarcia maszyn, 

oraz analiza wpływu warunków smarowania, obciążeń mechanicznych, błędów 

montażowych na generowanie ciepła.   
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Szeroki zakres badań prowadzonych w ramach prac statutowych wpisuje się  

w ogólnoświatowy trend poszukiwania nowoczesnych materiałów, rozwiązań technicznych  

i diagnostycznych mających ograniczać straty wynikające z tarcia, zwiększać trwałość  

i niezawodność węzłów tarcia maszyn, narzędzi itp.  

 

Wybrane publikacje w roku 2015: 

1. M. Kot: Deformation and fracture analysis of coating-substrate systems. Archives of Metallurgy and 

Materials, 60 (2015) 2307-2317 

2. M. Kot, K. Chronowska-Przywara, Ł. Major.: Adhesion of Cr/CrN multilayers to steel substrates. Applied 

Mechanics and Materials, 759 (2015) 27-35 

3. K. Chronowska-Przywara, M. Kot: Wpływ ceramicznych nanocząstek SiCna właściwości 

nanokompozytowych powłok SiC/a-C:H. Zeszyty Naukowe Politechnika Opolska, nr. 356 Mechanika (2015) 

s.39,  

4. Kot M., Zimowski S., Major Ł., Chronowska-Przywara K., W. Rakowski: Tribologia powłok węglowych w 

podwyższonych temperaturach. Tribologia, 46/3 (2015) 55-64,  

5. J. Tarnowski, W. Gawędzki, M. Kot: Badanie zmian sprężystości i mikrotwardości powłok nikasilowych w 

aspekcie zużycia tulei silników spalinowych. Tribologia, 46/3 (2015)183-192,  

6. W Rakowski, P. Adamczyk, S. Zimowski: Mikroudarowe pękanie zmęczeniowe powłok tribologicznych. 

Tribologia 46/4 (2015) 145-157,  

7. Sławomir Zimowski, Małgorzta Zimowska – Absive wear resistant study of hard coatings by ball – cratering 

and ball-on-disc methods. Ecasia’15: 16
th

 European Conference on Applications of Surface and Interface 

Analysis, Grenada, Spain, Grenada Congress & exhibition center, September 28/ October 01 (2015) 

8. W. Brostow, K. Czechowski, M. Kot, P. Rusek, D.Toboła: Surface integrity archived by finishing processes 

on Sverker 21 and Vanadis 6 cold working tool steels. Proceedings of International Conference BaltTrib 2015, 

26-27 November 2015, Kowno, Litwa (2015) 123-126 

 

Wybrane publikacje w roku 2016: 

1. S. Zimowski: Self-lubricating properties of thin coatings based on molybdenum disulphide. 

Tribologia 3/2016, 205–215 

2. D. Lepiarczyk: Zastosowanie statystycznej analizy w procesie fosforanowania części maszyn — Use of a 

statistical analysis of phosphate coating of machine parts.  Przemysł Chemiczny, 8/2016 s. 1502–1505 

3. Ł. Janczewski, D. Toboła, W. Brostow, K. Czechowski, Haley E.H. Lobland, M. Kot, K. Zagórski: Effects of 

ball burnishing on surface properties of low density polyethylene. Tribology International, 93 (2016) 36–42  

4. Habdank-Wojewódzki T., Habdank J., Ćwik P., Zimowski S: Characterizations and electrical modelling of 

sensory samples formed from synthesized vanadium (V) oxide and copper oxide graphene quantum tunneling 

composites (GQTC) applied in electrotribology. Sensors 2016 vol 16/1 (2016) no. 58, s. 1–12  

5. D. Lepiarczyk, W. Gawędzki, J. Tarnowski: Thermal analysis of the friction process of sliding bearings using 

a statistical approach.  Tribologia 4/2016, s. 157–165 
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2. Badanie łożyskowań w inżynierii mechanicznej i bioinżynierii. 

dr hab. Anna Ryniewicz prof. n. AGH, dr hab. inż. Józef Salwiński prof. n. AGH, dr inż. Tomasz Madej 

 

Realizowane prace dotyczą funkcjonalnego modelowania stawu biodrowego  

z wykorzystaniem kapoplastyki. Realizowane prace obejmują przestrzenne modelowanie 

endoprotez nakładkowych aplikowanych do wirtualnie odwzorowanego okołostawowego 

układu kostnego pacjenta. Celem pracy jest opracowanie metody analizy biometrologicznej w 

zespole rekonstruowanego biodra i wirtualnej aplikacji endoprotezy powierzchniowej, 

dobranej i pozycjonowanej na podstawie badań morfometrycznych obręczy miednicy 

indywidualnego pacjenta.  

W realizowanych pracach zajęto się przedzabiegową metodę rekonstrukcji stawu biodrowego 

z rozpoznaną chzs z zastosowaniem protezoplastyki powierzchniowej. Metoda polega na 

doborze i aplikacji zamodelowanej w 3D konstrukcji endoprotezy do obręczy kończyny 

dolnej pacjenta odtworzonej na podstawie diagnostyki CT. Wirtualną aplikację poprzedzają 

pomiary struktur anatomicznych: średnicy i głębokości panewki, kąta pochylenia i 

przekręcenia panewki, średnicy głowy kości udowej oraz kąta antetorsji szyjki kości udowej. 

Z uwagi na występowanie osobniczych różnic w układzie kostno-stawowym obręczy 

miednicy podstawowym zagadnieniem przed zabiegiem implantacji stawu biodrowego, staje 

się identyfikacja parametrów geometryczno-anatomicznych, które występują w układzie 

miednicy i kości udowej. 

Parametry jakościowe i geometryczne wyróżnionych tkanek pacjenta mają podstawowe 

znaczenie dla aplikacji i pozycjonowania komponenty panewkowej i komponenty udowej.  

Prawidłowa biomechanika zespołu kostno-stawowego kończyny dolnej jest zdeterminowana 

korelacją parametrów anatomiczno-geometrycznych panewki oraz parametrów kości udowej. 

Modelowanie prowadzone jest w programie FEMAP/NE Nastran v.8.3 Modeler. Program 

daje możliwość separacji struktur, ich kładów, przekrojów i obrotów w przyjętym układzie 

odniesienia. Te procedury stanowią oryginalne rozwiązanie do oceny położenia struktur, w 

stosunku do znanych z piśmiennictwa rozwiązań.  

 

Wybrane publikacje w roku 2015: 

1. Anna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ, Andrzej Ryniewicz, Łukasz BOJKO Modelowanie funkcjonalne 

stawu biodrowego z wykorzystaniem kapoplastyki — Przegląd Elektrotechniczny - Electrical Review / 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 5, s. 37–40. 

2. Anna M. Ryniewicz, Tomasz Madej, Andrzej Ryniewicz, Łukasz Bojko: THE BIOMETROLOGICAL 

PROCEDURE PRECEEDING THE RESURFACING - METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS, 

Vol. XXII (2015), No. 1, pp. 33–38.  

3. Dariusz Lepiarczyk, Wacław Gawędzki, Jerzy Tarnowski - Modelowanie zjawisk cieplnych w procesie tarcia 

łożyska ślizgowego. Modeling the thermal phenomena in the friction process of the sliding Bering. Tribologia: 

teoria i praktyka, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji,  Państwowy Instytut 

Badawczy; ISSN 0208-7774. 2015 nr 6, s. 41–48. 

4. Dariusz Lepiarczyk - Monitoring of selected mechanical and energetical devices with usage of thermovision 

methods. Polish Journal of Environmental Studies; ISSN 1230-1485. 2015 vol. 24 no. 5A, s. 32–36.  

5. Dariusz Lepiarczyk - Vibrothermography in diagnostic bearings during operation Vibroengineering Procedia; 

ISSN 2345-0533. 2015 vol. 6, s. 145–149. Bibliogr. s. 149, Abstr.. International conference "Vibroengineering - 

2015", Katowice, 14–15 October 2015   
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6. Witold Cioch, Łukasz Bochniak, Dariusz Lepiarczyk, Maciej Kłaczyński -  Diagnostyczne symptomy 

zużycia eksploatacyjnego łożysk tocznych pracujących w warunkach przeciążenia. Diagnostyka maszyn: XLII 

ogólnopolskie sympozjum: Wisła, 2.03 - 6.03.2015 r.: streszczenia, Politechnika Śląska. Wydział Transportu. 

Politechnika Śląska, 2015.. ISBN: 978-83-930581-5-0. s. 25   

7. Józef Salwiński - Aspekt energetyczny i ekologiczny smarowania mgłą olejową wybranych układów 

mechanicznych.  Ecological and energetic aspects of an oil mist lubrication of the selected mechanical systems. 

Przemysł Chemiczny; ISSN 0033-2496. 2015 r. 94 nr 9, s. 1554–1556. Bibliogr. s. 1556   

8. Anna Ryniewicz, Łukasz Bojko, Tomasz Madej - Ocena olejów silnikowych w badaniu lepkości i smarności. 

Evaluation of motor oils in the study of viscosity and lubricity. Zeszyty Naukowe, Politechnika Opolska; nr 356. 

Mechanika; ISSN 1429-6055. 2015 r, z. 106, s. 80. ISBN: 978-83-65235-12-1. XXVII Sympozjon podstaw 

konstrukcji maszyn: Zakopane, 22–26 września 2015: streszczenia referatów   

9. XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn: Zakopane, 22–26 września 2015: streszczenia referatów. 

10. Józef Salwiński, Zbigniew Szydło, Gabriel Kowalik - Niekonwencjonalne zastosowania uszczelnień typu 

"O" abstrakt, Nonconventional applications of O-ring seals. Zeszyty Naukowe, Politechnika Opolska; nr 356. 

Mechanika; ISSN 1429-6055,  2015 z. 106, s. 84. ISBN: 978-83-65235-12.  XXVII Sympozjon podstaw 

konstrukcji maszyn: streszczenia referatów: Zakopane, 22-26 września 2015   

 

Wybrane publikacje w roku 2016: 

1. A.M. Ryniewicz, T. Madej, A. Ryniewicz, Ł. Bojko: A biometrological procedure preceding the 

resurfacing. Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences, 23 (2016) 97–106,  

2. A. M. Ryniewicz, A. Ryniewicz, Ł. Bojko, W. Gołębiowska, M. Cichoński, T. Madej:  Wykorzystanie 

bezstykowych metod pomiarowych w procedurach zaopatrzenia protezą kończyny dolnej . VII Kongres 

Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–

01.07.2016 r., materiały konferencyjne  S. 201–202. 

3. A.M. Ryniewicz
 
T. Madej: FEM analysis in the hip joint reconstructed with classical and modified hip 

resurfacing. Przyjęty do druku w czasopiśmie Engineering Transactions  
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3.  Zastosowanie cieczy magnetycznych w konstrukcjach mechanicznych  

dr hab. inż. Józef Salwiński prof. n. AGH, dr inż. Wojciech Horak, dr inż. Marcin Szczęch 

  

Ciecze ferromagnetyczne są substancjami należącymi do grupy cieczy, które reagują na pole 

magnetyczne. Charakterystyczną cechą tego typu cieczy jest to, że na skutek działania pola 

magnetycznego zmieniają swoje właściwości reologiczne. Zmienia się przede wszystkim 

lepkość dynamiczna. Możliwe jest sterowanie ich przepływem bądź utrzymanie ich w danym 

miejscu za pomocą sił pola magnetycznego. Istotną cechą cieczy ferromagnetycznych jest to, 

że nie ulegają sedymentacji nawet w warunkach działania silnego pola magnetycznego. 

Ciecze ferromagnetyczne znalazły zastosowanie przede wszystkim w głośnikach oraz 

uszczelnieniach.  Głównymi zaletami stosowania uszczelnień z wykorzystaniem tych cieczy 

są: szczelność, wysoka trwałość, niezawodność, brak produktów zużycia elementów 

uszczelnienia, możliwość pracy przy wysokich prędkościach obrotowych, niskie opory tarcia. 

Natomiast ciecze magnetoreologiczne należą do grupy materiałów, których zachowanie oraz 

właściwości mogą być zmieniane poprzez oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego. 

Ze względu na możliwość sterowania właściwościami cieczy MR za pomocą zewnętrznego 

pola magnetycznego, substancje tego typu znalazły szereg zastosowań, przede wszystkim w 

układach o sterowanych tj. tłumikach drgań, hamulcach, sprzęgłach jak również prowadzone 

są prace nad zastosowaniem ich w inżynierii łożyskowania. 

Badania eksperymentalne prowadzone są na stanowiskach zaprojektowanych w KKiEM przez 

jej pracowników, które stanową unikatowe w skali Polski laboratorium cieczy 

magnetycznych. Dodatkowo analizy prowadzone są przy użyciu modelowania  z 

wykorzystaniem elementów skończonych do opisu rozkładu pola magnetycznego w 

uszczelnieniach z cieczą magnetyczną. W ramach prowadzonego tematu opracowano metodę 

pomiaru magnetyzacji cieczy magnetycznych, która jest jednym z najważniejszych 

parametrów cieczy magnetycznych. 

Prowadzenie są badania nad właściwościami reologicznymi cieczy ferromagnetycznych 

i magnetoreologicznych. Precyzyjne wyznaczenie charakterystyk reologicznych oraz 

zbadanie właściwości cieczy aktywnych magnetycznie jest niezbędne do opracowywania 

nowych konstrukcji oraz ulepszania istniejących rozwiązań urządzeń i układów pracujących z 

wykorzystaniem tego typu substancji. Efektem prowadzonych prac w ramach zadania jest 

znaczna ilość wniosków patentowych. W roku 2015 uzyskano 19 świadectw Urzędu 

Patentowego, a w 2016 liczba ich wynosi 26. 

 
Wybrane publikacje i patenty w roku 2015: 

1. J. Salwiński, W. Horak, M. Szczęch, Wpływ wybranych parametrów na siłę normalną oraz moment oporu w 

łożyskach wzdłużnych smarowanych cieczami magnetycznymi,  Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 

356. Mechanika ; 2015 z. 106, s. 82. XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Zakopane, 22–26 

września 2015.  

2.  M. Szczęch, W. Horak  Tightness testing of rotary ferromagnetic fluid seal working in water environment. 

Industrial Lubrication and Tribology ; ISSN 0036-8792. — 2015 vol. 67, s. 455–459. 

3.  W. Horak, M. Frycz, Effect of the concentration of the magnetic particles in the ferrooil on its dynamic's 

viscosity changes in an external magnetic field / Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid 

State Phenomena, 2015 vols. 220–221, s. 324–327. — Bibliogr. s. 327, Abstr.. — MSM 2013 : 9th international 

conference ”Mechatronic Systems and Materials” : Vilnius, Lithuania, from 1 to 3 July 2013. 

4. Włodzimierz Ochoński, Józef Salwiński: patent „Hybrydowe uszczelnienie ochronne” PL 218859 B1 z dnia 

27.02.2015  WUP 02/15.  

5. Włodzimierz Ochoński, Marcin Szczęch: patent „Poprzeczno-wzdłużne łożyskowanie magnetyczne”  PL 

220368 B1 z dnia 30.10.2015 WUP 10/15. 

6. Włodzimierz Ochoński, Józef Salwiński: patent „Poprzeczno-wzdłużne łożyskowanie wałka smarowane 

cieczą magnetyczną”  PL 220013 B1 z dnia 31.08.2015 WUP 08/15. 



6 
 

7. Włodzimierz Ochoński: patent „Próżniowy przepust wału z wielostopniowym uszczelnieniem z cieczą 

magnetyczną” PL 219517 B1 z dnia 29.05.2015 WUP 05/15. 

 

Wybrane publikacje i patenty w roku 2016: 

1. Horak Wojciech, Salwiński Józef , Szczęch Marcin  - Analysis of the potential usage of selected magnetic 

fluids in thrust slide bearings. Analiza możliwości zastosowania wybranych cieczy magnetycznych we 

wzdłużnych łożyskach ślizgowych.  Tribologia: teoria i praktyka, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut 

Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy; ISSN 0208-7774. 2016 r. 47 nr 5, s. 41–49. 

2. Horak Wojciech, Salwiński Józef , Szczęch Marcin -  Zastosowanie cieczy magnetycznych w inżynierii 

łożyskowania. Application of magnetic fluids in the bearing engineering. Teoretyczne i praktyczne aspekty 

stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych: X konferencja: Ustroń, 27–29.04.2016 r. Centrum Badań i 

Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. Lędziny: ISBN: 978-83-944406-0-2. s. 21–29. 

3. Dudek Rafał, Potoczny Marcin, Lepiarczyk Dariusz: patent „Przyrząd montażowy luźno pasowanej tulei 

kołnierzowej, zwłaszcza tulei labiryntowego uszczelnienia wału cieczą magnetyczną” PL 222955 B1 z dnia 

30.09.2016 WUP 09/16 

4. Horak Wojciech, Salwiński Jozef, Ochoński Włodzimierz: patent „Promieniowo-wzdłużne łożyskowanie 

wałka, smarowane cieczą magnetyczną„ PL 221448 B1; z dnia 29.04.2016 WUP 04/16. 

5. Horak Wojciech, Ochoński Włodzimierz: patent „Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną”  PL 

221563 B1 z dnia 29.04.2016 WUP 04/16. 

6. Ochoński Włodzimierz: patent „ Dwustronne, czołowe uszczelnienie z dociskiem magnetycznym” PL 221774 

B1 z dnia 31.05.2016 WUP 05/16. 

7. Ochoński Włodzimierz: patent „Hybrydowe uszczelnienie dla wału w układzie pionowym” PL 222903 B1 z 

dnia 30.09.2016  WUP 09/16. 
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4. Ocena niezawodności i bezpieczeństwo eksploatacji systemów technicznych  

a zwłaszcza układów mechanicznych w aspekcie poprawy efektywności ich 

funkcjonowania 
 

dr inż. Robert Pilch, dr hab. inż. Józef Salwiński prof. n. AGH 

 

 Niezawodność i bezpieczeństwo złożonych układów technicznych jest zagadnieniem 

priorytetowym ze względu na zagrożenie występowaniem awarii, których skutki 

niejednokrotnie mogą być poważne i dotyczą strat ekonomicznych, zagrożeń ekologicznych, 

a także mają aspekty techniczny i społeczny. Przeciwdziałanie występowaniu wymienionych 

zagrożeń wymaga podejmowania działań i decyzji, których trafność i zasadność wymaga 

potwierdzenia przez zastosowanie odpowiednich technik obliczeniowych. Kształtowaniem  

i doskonaleniem metod obliczeniowych oraz badaniami eksperymentalnymi w tym zakresie 

zajmowano się w ramach realizacji niniejszego zadania.  

Prowadzone badania dotyczą:  

 algorytmizacji procedur oceny niezawodności układów związanych z bezpieczeństwem 

przy wykorzystaniu procesów Markowa – w zakresie opracowania metodycznego i budowy 

oprogramowania komputerowego, z weryfikacją i porównaniem wyników uzyskanych 

różnymi metodami,  

 oceny prawdopodobieństwa uszkodzenia układów związanych z bezpieczeństwem  

w przypadkach weryfikacji stanu obiektów po ich naprawie – w aspekcie zapewniania 

wymaganych poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL), z wykazaniem wpływu 

wybranych czynników na wartości prawdopodobieństwa występowania uszkodzeń,  

 wyznaczania strategii prewencyjnych odnów podzespołów przenośników taśmowych w 

celu zapewnienia wymaganej ekonomicznej efektywności ich eksploatacji,  

 poprawy efektywności ekonomicznej eksploatacji pojazdów w zależności od wartości 

przełożeń ich układów napędowych,  

 modelowania procesu eksploatacji przegubów metalowo-elastomerowych w zakresie 

obciążeń występujących pod wpływem zadawanych odkształceń,  

 analizy stanu naprężeń i odkształceń w gazociągach przesyłowych posadowionych  

w gruncie,  

 modelowania projektowania obiektów i procesów w budowie i eksploatacji maszyn.  

Przedstawione zadania należą do klasy problemów technicznych związanych  

z niezawodnością, bezpieczeństwem oraz poprawą efektywności funkcjonowania złożonych 

układów technicznych i ich wybranych podzespołów. 

 

Wybrane publikacje w roku 2015:  
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