
Załącznik IIA – dr niż Tomasz KORBIEL Strona 1 
 

 

 

 

 

Dr inż. Tomasz KORBIEL 

 

AUTOREFERAT  

przedstawiający opis osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 

ustawy z dnia 14 marca 2013 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2013 nr 65 poz. 595 ze zm.) 

w języku polskim 

  



Załącznik IIA – dr niż Tomasz KORBIEL Strona 2 
 

Spis treści 
1. Imię i nazwisko ................................................................................................................................ 3 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe ........................................................................................... 3 

3. Informacje o dotychczasowym i obecnym zatrudnieniu w jednostkach naukowych ..................... 4 

4. Wskazanie osiągnięcia ..................................................................................................................... 5 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych ........................................................... 9 

6. Charakterystyka dorobku naukowego .......................................................................................... 30 

7. Osiągnięcia dydaktyczne ............................................................................................................... 33 

8. Osiągnięcia organizacyjne ............................................................................................................. 34 

 

  



Załącznik IIA – dr niż Tomasz KORBIEL Strona 3 
 

1. Imię i nazwisko 

 

Tomasz KORBIEL 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

2005 Doktor Nauk Technicznych 

 Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn 

 Miejsce uzyskania: Akademia Górniczo Hutnicza  

 im Stanisława  Staszica w Krakowie,  

 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

Temat pracy: Zjawisko Barkhausena jako nośnik informacji 

diagnostycznej 

 Promotor: Prof. dr hab. inż. Wojciech BATKO 

1998 Magister Inżynier 

 Kierunek: Automatyka i Robotyka 

 Specjalność: Robotyka 

 Miejsce uzyskania: Akademia Górniczo Hutnicza  

 im Stanisława  Staszica w Krakowie,  

 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

1993 Technik Elektronik 

 Miejsce uzyskania: Zespół Szkół Łączności im Obrońców Poczty 

Polskiej w Gdańsku, Kraków. 
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3. Informacje o dotychczasowym i obecnym zatrudnieniu w 

jednostkach naukowych 

3.1 Aktualne miejsce zatrudnienia 

Akademia Górniczo Hutnicza im Stanisława  Staszica w Krakowie,  

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 

Al. Mickiewicza 30 

30-059 Kraków 

3.2 Historia zatrudnienia w jednostkach naukowych 

2005- nadal 

Akademia Górniczo Hutnicza im Stanisława  Staszica w Krakowie,  

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 

Stanowisko: adiunkt 

2013- 2015 

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk 

ul. Doświadczalna 4 

20-290 Lublini 

Stanowisko: adiunkt 

 

2000- 2005 

Akademia Górniczo Hutnicza  im Stanisława  Staszica w Krakowie,  

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 

Stanowisko: asystent  

1998- 2000 

Akademia Górniczo Hutnicza im Stanisława  Staszica w Krakowie,  

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

Katedra Robotyki 

Stanowisko: asystent - stażysta 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z 

dnia 14 marca 2013 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 

2013 nr 65 poz. 595 ze zm.) 
 

4.1 Osiągnięcie naukowe 

 

Dzieło opublikowane w całości - autorska monografia habilitacyjna, pod tytułem: 

Wybrane zagadnienia budowy systemów monitorujących w inżynierii mechanicznej 

opublikowana w Wydawnictwie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2019 

roku, nr 357  

recenzenci wydawniczy: prof. dr hab. inż. Wojciech Batko  

dr hab. inż. Jacek Dziurdź 

 ISSN 0867-6631; ISBN 978-83-66016-82-8 

 

4.2 Omówienie celu naukowego pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 

Zagadnieniami eksploatacji maszyn i urządzeń w oparciu o analizę stanu technicznego 

zajmuję się od ponad 20 lat. Rozwój dziedzin pokrewnych takich jak informatyka, 

elektronika, metrologia, matematyka, inżynieria materiałowa i wiele innych miały istotny 

wpływ na narzędzia i metody diagnostyczne stosowane w inżynierii mechanicznej. 

Zwiększające się możliwości pomiarowe a równocześnie obniżające się koszty 

implementacyjne pozwoliły na szerokie zastosowanie w technice metody ciągłego pomiaru 

wielkości fizycznych, będących nośnikiem informacji diagnostycznej. Stosowane przed laty 

podejście w budowie systemów monitorujących ogólnie polegało na obserwacji dostępnych 

symptomów i na tej podstawie realizowane były decyzje eksploatacyjne. Podstawowymi 

wielkościami pomiarowymi były temperatura oraz parametry drgań. Głównym celem analizy 

tych danych było wykrywanie stanów awaryjnych lub stanów określanych jako praca 

nieprawidłowa. Rozwój narzędzi pomiarowych i analitycznych dostarczał coraz więcej 

informacji dotyczącej eksploatowanych maszyn. W realizacji postawionych celów informacje 

te stały się nadmiarowe. Pozwoliło to na zmianę podejścia w analizie prowadzonych 
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obserwacji. Również niezawodność maszyn na przestrzeni lat istotnie się zwiększyła. Pojawiły 

się nowe wyzwania oraz zagrożenia, w szczególności zagrożenia wynikające z tak zwanego 

czynnika ludzkiego.  

W ramach prowadzonych prac badawczych opracowałem szereg rozwiązań 

technicznych, logistycznych oraz matematycznych, mających zastosowanie w budowie i 

eksploatacji systemów monitorujących w inżynierii mechanicznej. Mój szczególny wkład w 

rozwój tej dziedziny nauki polega na innowacyjnych rozwiązaniach rzeczywistych problemów 

technicznych występujących w praktyce inżynierskiej. W monografii przedstawiłem wybrane 

rozwiązania techniczne, które znalazły zastosowanie praktyczne oraz stanowiły nowe 

podejście w realizowanych projektach. W pierwszej części monografii przedstawiłem 

problem dotyczący projektowania systemów monitorujących. Kolejna część dotyczy nowych 

narzędzi analizy danych pomiarowych. Ostatnia część jest opisem realizowanych przeze mnie 

projektów wdrożeniowych. 

Zarządzanie systemami technicznymi wymaga szczegółowej wiedzy na temat działania 

tych systemów. Eksploatacja maszyn i urządzeń, jak również linii technologicznych czy 

systemów produkcyjnych oparta jest o analizę stanu technicznego, dynamicznego czy stanu 

pracy poszczególnych jej elementów. Jednym z wydajniejszych rozwiązań jest zastosowanie 

systemów monitorujących. Wcześniejsze rozwiązania, bazujące na układach diagnostycznych 

ewaluowały poprzez układy ciągłego pomiaru symptomów diagnostycznych do 

zaawansowanych systemów monitorujących. Klasyczne podejście w projektowaniu 

systemów monitorujących polega na pozyskiwaniu informacji na temat stanu dynamicznego 

obiektu poprzez analizę dostępnych symptomów. W wyniku tej analizy, system monitorujący 

identyfikuje niesprawności obiektu. Realizowane przeze mnie projekty jak również 

prowadzone badania dotyczące nowych metod pomiarowych i analizy sygnałów, ujawniły 

możliwość szerszego wykorzystania pozyskanej wiedzy na temat monitorowanego obiektu. 

Celem naukowym prowadzonych przeze mnie badań było szersze wykorzystanie informacji z 

systemów monitorujących do zarządzania eksploatacją obiektów technicznych. W 

szczególności systemy monitorujące mogą generować informacje dotyczące procesów 

eksploatacyjnych obiektu, jego stanu technicznego, czynności serwisowych, rozwijających się 

niesprawności jak również interakcji z otoczeniem. Zastosowanie proponowanej strategii w 

inżynierii mechanicznej pozwoliło na wprowadzenie polityki optymalnego zarządzania 

eksploatacją parku maszynowego. Obszary zarządzania dotyczyły wydajności produkcyjnej, 
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sprawności energetycznej prowadzonych procesów, bezpieczeństwa technicznego, stanów 

części zamiennych czy polityki remontowej. Wykorzystanie systemów monitorujących nie 

jest ograniczone tylko do eksploatacji poszczególnych maszyn, może zostać rozszerzone na 

park maszynowy, linie technologiczne, systemy produkcyjne i dystrybucyjne jak również 

mają zastosowanie w ochronie środowiska, środowisku pracy ludzi czy bezpieczeństwie 

publicznym. Zamieszczone w monografii przykłady opisują system monitorowania napędu 

głównego koparki czerpakowej oraz zbrojenia szybowego. W pierwszym przypadku 

osiągnięte wyniki związane były z polityka serwisową oraz remontową, jak również z 

procesem prowadzenia prac górniczych Na podstawie symptomów diagnostycznych 

dostępnych w systemie, podejmowano decyzje związane z obsługa łożysk, w szczególności 

łożysk oporowych przekładni stożkowej oraz prac konserwacyjnych całego układu napędu. 

Oddziaływanie organów urabiających na caliznę, które poprzez pomiar drgań również było 

monitorowane pozwoliło na kontrolę tego procesu. Rozwiązanie to znacząco zmniejszyło 

ilość uszkodzeń organów urabiających koparki. Monitorowanie procesu degradacji zbrojenia 

szybowego pozwoliło na skrócenie czasu kontroli stanu tego zbrojenia, jak również na 

planowa politykę remontową. Dzięki zastosowanej metodzie wykryto również niesprawności 

w ich początkowej fazie, co było nieosiągalne wcześniej stosowanymi metodami. 

Zaproponowane podejście w procesie projektowania systemów monitorujących ma duży 

potencjał oraz szerokie zastosowania w różnych dziedzinach, nie tylko technicznych. 

Opisaną w monografii metodę projektową osobiście stosuje w aktualnie realizowanych 

projektach. Systemy monitorowania hydrozespołów w elektrowniach wodnych swoim 

zasięgiem obejmuje nie tylko prace węzłów łożyskowych, ale również parametry sieci 

energetycznej, prace układów automatyki, procesy hydrodynamiczne przepływu w komorze 

turbiny, prace służb serwisowych. Zidentyfikowane zaburzenia pracy łożysk w połączeniu ze 

zwiększoną kawitacją w komorze oraz poziomem wody górnej pozwalają na rozpoznawanie 

stanu krat wejściowych i podjęcie decyzji związanych z czyszczeniem tych krat. Innym 

przykładem jest komunikacja z układem automatyki turbiny. W przypadku problemów ze 

stabilnością klina smarnego łożyska ślizgowego układ automatyki może zmienić w niewielkim 

zakresie ustawienia łopatek i kierownicy stabilizując tym samym prace łożyska. 

W zakresie przetwarzania danych pomiarowych celem naukowym przedstawionym w 

monografii było opracowanie narzędzi numerycznych, pozwalających na analizę klasycznymi 

metodami opartymi o przekształcenie Fouriera sygnałów o zmiennej strukturze 
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częstotliwościowej. W systemach monitorujących dąży się do jednoliczbowych estymatorów 

stanu. Dla wibroakustycznych sygnałów okresowych takie możliwości daje analiza 

częstotliwościowa. W przypadku sygnałów o zmiennej strukturze częstotliwościowej, 

bezpośrednie zastosowanie tych narzędzi nie jest niemożliwe. Prowadzone prace badawcze 

pozwoliły mi na osiągnięcie wyników jakimi są autorskie algorytmy interpolacyjnej analizy 

rzędów. Zaproponowane przekształcenia sygnałów pomiarowych zmieniają dziedzinę czasu 

w taki sposób aby czas trwania każdego obrotu lub cyklu maszynowego był równy. W 

przekształceniu tym pojęcie czasu zostało zastąpione liczbą próbek pomiarowych 

występujących w czasie pojedynczego cyklu. Zatem przekształcenie Fouriera realizowane jest 

nie w częstotliwościach ale w rzędach. Opracowaną metodę zastosowałem w praktycznych 

realizacjach budowy systemów monitorujących, między innymi do badania trwałości łożysk 

tocznych, monitorowania stanu technicznego przekładni zębatych, w szczególności 

przekładni planetarnych, w ocenie pracy turbosprężarek w układach napędowych dużych 

jednostek pływających (promów pasażerskich), w systemach monitorowania pomp 

odwadniających. 

Zaprezentowanym w monografii przykładem osiągnięć technicznych jest zastosowanie 

teorii stabilności technicznej w systemach monitorujących. W oparciu o modele 

matematyczne oraz pojęcia stabilności w sensie Lapunowa badałem przydatność tych idei w 

systemach monitorujących. Celem pracy badawczej była weryfikacja przydatności teorii 

stabilności w diagnostyce technicznej oraz budowie systemów monitorujących. W pracach 

badawczych zawęziłem obszar poszukiwań do pojęcia stabilności technicznej oraz metod 

opartych o analizę trajektorii fazowej. Wraz z zespołem opracowałem szereg estymatorów 

stanu dynamicznego obiektów technicznych oraz biologicznych. Przydatność 

zaproponowanych metod została potwierdzona, osiągnięciami utylitarnymi realizowanych 

prac badawczych. Osiągnięciami naukowymi było opracowanie estymatora pola powierzchni 

atraktora w przestrzeni fazowej, metoda podwójnego całkowania sygnału przyśpieszenia 

oraz badania weryfikacyjne wybranych parametrów trajektorii fazowej w zależności od 

poziomu obserwowanego uszkodzenia. Opracowana metoda została zastosowana między 

innymi w monitorowaniu procesu degradacji pomp wielotłokowych, badaniach klinicznych 

stawów kolanowych, dynamicznym przechyłomierzu stosowanym w jednostkach 

pływających w szczególności w jachtach. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 
5.1 Opracowanie systemu diagnostyki przekładni koła czerpakowego koparki SCH600 

(2004-2008) 

Jednym z najważniejszych elementów zapewniającym efektywną eksploatacje 

koparki czerpakowej typu SchRs800 jest przekładnia stożkowo-planetarna, której 

zadaniem jest przeniesienie napędu od silnika elektrycznego do koła czerpakowego. 

Rozpoznanie stanu przekładni w trakcie eksploatacji jest bardzo złożonym 

zagadnieniem wymagającym obserwacji diagnostycznej, która pozwoliłaby na 

wykrycie niesprawności we wczesnym ich stadium. Celem realizowanego przeze mnie 

projektu badawczego było opracowanie koncepcji, projekt oraz realizacja budowy 

systemu monitorującego układ napędowy koła czerpakowego. 

Zakres pracy został podzielony na kilka etapów. W pierwszej kolejności 

opracowałem harmonogram badań wstępnych oraz koncepcję systemu 

monitorującego. Istotnym osiągnięciem technologicznym była zaproponowana 

przeze mnie implementacja układów pomiarowych wewnątrz przekładni planetarnej. 

Zostały wstępnie wybrane punkty pomiarowe. Na etapie produkcji przekładni zostały 

wykonane niezbędne prace związane z montażem układów pomiarowych tj.: montaż 

czujników wewnątrz przekładni, wykonanie specjalnych osłon i obudowy, 

zaprojektowanie skrzynki kablowej oraz kompletacja wymaganych komponentów 

Drugim etapem były pomiary terenowe, które miały na celu wyselekcjonowanie 

wrażliwych estymatorów stanu przekładni oraz wstępną koncepcję algorytmów 

analizy danych. Kolejny etap związany był z konfiguracją sprzętu pomiarowego, 

uruchomieniem systemu czasu rzeczywistego i analizą właściwości eksploatacyjnych 

systemu monitorującego. Przedostatni etap polegał na implementacji algorytmów 

diagnostyczno-monitorujących. Końcowy etap pracy badawczej miał na celu 

identyfikacje struktury symptomów diagnostycznych, testowanie i wdrożenie 

systemu. W tym etapie przeprowadzono również dodatkowe modyfikacje, które 

wyniknęły w trakcie prac wdrożeniowych. 

Do najważniejszych moich osiągnięć w trakcie realizacji tego projektu zaliczam 

opracowanie oprogramowania wspomagającego proces monitorowania przekładni 

głównej koła czerpakowego koparki, którego zadaniem było przetwarzanie i analiza 

pierwotnych oraz wtórnych  danych pomiarowych. Dane pierwotne stanowiły 
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zagregowane sygnały wibroakustyczne, dane o warunkach pracy, warunkach 

otoczenia jak również informacje procesowe pracy koparki. Dane wtórne uzyskałem 

w wyniku przetwarzania danych pomiarowych w szczególności analiza trendów oraz 

analiza częstotliwościowa. Opracowałem również oraz zrealizowałem symulacje 

testujące, polegające na celowym wywoływaniu błędów w torze pomiarowym, które 

miały na celu zweryfikowanie poprawności i niezawodności pracy systemu 

monitorującego oraz znalezienie ewentualnych błędów i „słabych punktów” w 

użytych algorytmach. Zastosowane przeze mnie w oprogramowaniu takich usług jak 

WWW i FTP dały swobodę w zdalnym dostępie do sygnałów pomiarowych oraz 

raportów dotyczących monitorowanego urządzenia. Ważnym dla rozwoju dziedziny 

nauki była również zaproponowana przeze mnie koncepcja instalacji czujników 

pomiaru drgań wewnątrz przekładni planetarnej. Koncepcja ta została wdrożona w 

zakładach produkujących przekładnie planetarne i jest nadal wykorzystywana. 

Zbudowany system monitorujący był jednym z pierwszych tego typu systemów 

stosowanych w górnictwie odkrywkowym. Wnioski eksploatacyjne oraz znaczenie 

systemu zostało wykorzystane w późniejszych realizacjach podobnych projektów. 

 

5.2 Opracowanie technologii badania zbrojenia szybowego (2005-2007) 

Jednym z ważniejszych elementów w prowadzeniu ruchu kopalni podziemnej 

jest stan technicznych szybów wraz ze zbrojeniem oraz urządzeniami wyciągowymi. 

Stan zbrojenia szybowego bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo pracy, zarazem 

jest elementem podlegającym dynamicznej degradacji w trakcie eksploatacji. Na stan 

zbrojenia szybowego mają wpływ warunki atmosferyczne, w szczególności 

zawilgocenie, dynamiczne oddziaływania urządzeń wyciągowych, w szczególności 

skipów oraz oddziaływania sejsmiczne górotworu. Kontrola stanu zbrojenia 

szybowego realizowana jest codziennie podczas inspekcji szybu. Okresowo 

dokonywane są szczegółowe badania, między innymi grubości elementów zbrojenia 

szybowego. Badania te są czasochłonne i wymagają dużego doświadczenia osób 

wykonujących je. W trakcie badań szyb jest wyłączany z ruchu, co negatywnie 

wpływa na wydobycie. Realizując badania przemysłowe związane z diagnostyką 

zbrojenia szybowego zaproponowałem nowa metodę identyfikacji nieprawidłowości 

zbrojenia szybowego. 
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Wykonane przeze mnie badania z wykorzystaniem eksploatacyjnej analizy 

modalnej nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Znaczne pocienienie grubości 

ścianek stalowych elementów gorącowalcowanych, z których zbudowane jest 

zbrojenie szybowe objawiały się niewielka zmianą częstotliwości własnych tych 

elementów. Również niepowtarzalne warunki w węzłach konstrukcyjnych zbrojenia 

szybowego powodowały znaczny rozrzut wyników. Opierając się na ogólnym 

równaniu dynamicznym zaproponowałem badanie macierzy tłumienia. Ponieważ 

wyznaczenie pełnej macierzy tłumienia również jest procesem skomplikowanym i 

obarczonym dużą niepewnością, wprowadziłem estymator uśrednionych wartości 

macierzy tłumienia. Zaproponowana metoda polegała na pomiarze odpowiedzi 

impulsowej elementu zbrojenia, w szczególności prowadników szybowych oraz 

dźwigarów. Następnie sygnał w dziedzinie czasu był dekomponowany za pomocą 

przekształcenia falkowego na szereg monoharmonicznych sygnałów czasowych. 

Interpolacja obwiedni każdego sygnału monoharmonicznego pozwalała na 

wyznaczenie szeregu współczynników tłumienia, co po uśrednieniu określone zostało 

Globalnym Współczynnikiem Tłumienia (GWT).  

Opracowana metoda została zaimplementowana w przenośne urządzenie 

pomiarowe. Badania polegały na pomiarze odpowiedzi impulsowej każdego 

prowadnika oraz każdego dźwigara w szybie. Po wykonaniu niezbędnych analiz 

wyznaczano zbiór współczynników GWT. Zakładając powtarzalność geometryczną 

elementów zbrojenia szybowego, wyznaczano wartość średnią oraz odchylenie 

standardowe obliczonych współczynników GWT. Do dalszych badań wybierano te 

elementy zbrojenia szybowego, których parametr GWT znacząco odbiegał od 

pozostałych. Zaproponowana metoda pozwoliła również na analizę dynamiki 

degradacji poszczególnych elementów zbrojenia szybowego. Długoczasowa 

obserwacja pozwalała wskazać elementy podlegające korozji oraz elementy 

uszkodzone w wyniku różnych zdarzeń.  

Zastosowana metoda w kopalniach rud miedzi oraz węgla kamiennego 

przyniosła wymierne korzyści związane ze skróceniem czasu inspekcji szybów, 

znacząco poprawiła bezpieczeństwo poprzez wykrycie niesprawności na wczesnym 

ich etapie rozwoju jak również pozwoliła na działania predykcyjne w trakcie 

prowadzonych napraw i remontów.  
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5.3 Opracowanie metody badania łożysk tocznych z zastosowaniem analizy 

rzędów(2004-2014) 

Dział rozwoju producenta łożysk tocznych prowadzi szerokie badania dotyczące 

procesów degradacyjnych jakie mają miejsce w węzłach łożyskowych. Jednymi z kluczowych 

działań są badania długotrwałe w kontrolowanych warunkach eksploatacyjnych. Na 

specjalnie skonstruowanych stanowiskach prowadzone są badania, których czas trwania 

może wynosić  kilka tygodni. W badaniach tych istotne jest zaobserwowanie trendów 

symptomów diagnostycznych pozwalających na oszacowanie całkowitego czasu pracy 

badanego łożyska. Obserwacji podlegały znane z literatury symptomy, które powiązane były 

z warunkami pracy łożyska takimi jak prędkość obrotowa, lepkość substancji smarnych, 

zadawane obciążenia promieniowe oraz osiowe. Wyniki tych badań pozwalają na ocenę 

wprowadzanych innowacji w budowie łożysk tocznych, jednak czas ich trwania znacząco 

wydłuża proces wprowadzania nowego produktu na rynek.  

 Celem realizowanego przeze mnie projektu badawczego było zbadanie możliwości 

skrócenia czasu zmęczeniowych badań długotrwałych. Po przeprowadzeniu wstępnych 

pomiarów oraz analiz zaproponowałem kierunek dalszych badań związanych z separacją 

częstotliwościowa symptomów diagnostycznych. Zastosowanie standardowych narzędzi 

opartych o transformatę Fouriera nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Powodem było 

zjawisko rozmycia składowych częstotliwościowych przy poszerzaniu okna pomiarowego. 

Dalsze badania wskazały na źródło tych zakłóceń w postaci zmiennej prędkości kątowej wału, 

przy stałych jego obrotach jak również zmiana prędkości kątowej elementów tocznych. 

Pomimo stabilnych warunków pracy, fluktuacje prędkości kątowej w wyższych 

częstotliwościach powodowały istotne rozmycie widma częstotliwościowego. Rozwiązaniem 

tych problemów była analiza sygnałów o zmiennej strukturze częstotliwościowej. 

Będąc autorem interpolacyjnej analizy rzędów, zaimplementowałem tą metodę w 

badaniach łożysk tocznych. W nowo konstruowanym stanowisku badawczym zastosowałem 

techniczne rozwiązania w  postaci czujników przyśpieszenia drgań, instalowanych 

bezpośrednio w pierścieniach osadczych badanych łożysk oraz enkoder, pozwalający na 

dokładny pomiar prędkości kątowej. Zaprojektowany i zbudowany przeze ,mnie system 

pomiarowy oraz analizator sygnałów diagnostycznych realizował analizę sygnałów w 

dziedzinie rzędów. Otrzymane wyniki w postaci widma rzędów posiadały jednoznaczne 
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symptomy częstotliwościowe. Symptomy te charakteryzowały się przede wszystkim lepsza 

korelacją ze stanem technicznym elementów badanego łożyska oraz o wiele mniejszą 

niepewnością pomiarową. Obserwacja trendów tych sygnałów pozwoliła na skrócenie czasu 

badań przynajmniej o połowę, a w warunkach znacznego obciążenia nawet o 70%, dając 

porównywalne wyniki z wcześniej realizowanymi badaniami długoczasowymi.  

Dobre rezultaty wdrożenia rozszerzyły zaproponowaną metodę na kilka innych 

stanowisk, przyczyniając się do obniżenia kosztów związanych z prowadzonym procesem 

badania łożysk tocznych. Zaproponowane rozwiązanie dostarczone zostało również do 

laboratorium diagnostyki technicznej w Politechnice Świętokrzyskiej. Uzyskana rozdzielczość 

częstotliwościowa pozwoliła również na obserwację mało znanych zjawisk, między innym 

zjawiska związane z hamowaniem i rotacją elementów tocznych po wyjściu z przyporu. 

 

5.4 Opracowanie autonomicznego czujnika drgań (2006-2008) 

W praktyce pomiarowej wystękuje problem przewodowych połączeń układów akwizycji 

danych. Ma to miejsce między innymi w pomiarach drgań elementów ruchomych. Innym 

obszarem, gdzie połączenia przewodowe są trudne do realizacji to pomiary oddziaływań 

czynników fizycznych na człowieka. Również trudne warunki otoczenia powodują 

ograniczenia połączeń przewodowych. Rozwiązaniem tych i podobnych problemów było 

celem projektu budowa Autonomicznego Czujnika Drgań (ACD).  

Podejmując wyzwanie badawcze opracowałem koncepcje ACD. System podzielony został 

na dwa niezależne urządzenia: układ czujnika oraz stacja dokująca. Układ czujnika zawierał 

moduły pomiarowe, przetwarzania danych, transmisji danych oraz moduł zasilania. Stacja 

dokująca wyposażona została w moduły ładowania, transmisji danych oraz oprogramowanie 

przetwarzania danych. Rozdzielnie bloków funkcjonalnych pozwoliło na budowę serii 

czujników, dedykowanych różnym potrzebom. Zaprojektowałem i wykonałem moduły 

pomiarowe realizujące pomiar przyśpieszenia drgań, prędkości obrotowej, temperatury lub 

poziomu ciśnienia akustycznego. W układach tych zastosowałem czujniki wykonane w 

technologii MEMS. Układ przetwarzania danych wyposażony był w procesor oraz pamięć 

dany. Wielkość pamięci mogła być dostosowana do warunków pomiarowych. Do radiowej 

transmisji danych również można było wykorzystać moduły WiFI, Bluetooth lub ISM. Moduł 

zasilania zawierał typoszereg akumulatorów, pozwalający na konfigurację zależną od czasu 

przewidywanych pomiarów. Stacja dokująca, łącząc się przewodowo z czujnikiem pozwalała 
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na jego ładowanie, odczyt danych oraz konfigurację. Konfiguracja dotyczyła takich 

parametrów jak częstotliwość próbkowania, czas pomiaru, sposób wyzwalania pomiarów. 

Zbudowane prototypy znalazły wiele zastosowań w badaniach laboratoryjnych oraz 

przemysłowych. ACD umieszczony w kole pojazdu pozwalał na wyznaczenie krzywizny 

podłoża, po którym pojazd się przemieszczał. Z sygnału przyśpieszenia została odjęta 

składowa pochodząca od przyśpieszenia odśrodkowego. Następnie sygnał został poddany 

podwójnemu całkowaniu, co pozwoliło wyznaczyć sygnał przemieszczenia. Takie rozwiązanie 

stosowane zostało między innymi w pilotażowych badaniach stanu nawierzchni oraz w 

monitorowaniu pracy zawieszenia pojazdów. Kolejne zastosowanie ACD znalazł w badaniach 

stateczności jachtów żaglowych. Został przymocowany do dolnej części miecza, co pozwoliło 

na pomiary wychyleń kątowych: myszkowanie, kiwanie oraz kołysanie jak również nurzenie i 

oscylacje. Odpowiednia konfiguracja poziomu wyzwalania pomiaru pozwoliła również na 

zastosowanie ACD w pomiarach drgań maszyn pracujących w zmiennych warunkach 

obciążenia. Czujnik umieszczony w punkcie pomiarowym pozwalał na bezprzewodową 

rejestrację przebiegu drgań, których wartość przekraczała ustalone progi. ACD wyposażone 

w czujnik przyśpieszenia, temperatury oraz zegar czasu stosowane były w monitorowaniu 

oddziaływań fizycznych oddziaływujących na towary w trakcie spedycji. Badania te pozwoliły 

na określenie np. przyczyn uszkodzenia ładunku. 

Autonomiczny czujnik drgań wyposażony w sensory przyśpieszenia pozwolił również na 

przeprowadzenie wstępnych badań czynników fizycznych oddziaływujących na załogi 

statków. Uzyskane wyniki przyśpieszenia drgań jak również ciśnienia akustycznego pozwoliły 

na wstępną ocenę wpływu drgań niskoczęstotliwościowych związanych ze stanem morza 

oraz siłą wiatru jak również na ocenę drgań mechanicznych pochodzących od maszynowni.  

 

5.5 Projekt i wykonanie innowacyjnej wolnoobrotowej siłowni  wiatrowej o 

poprzecznej osi obrotu (2010-2011) 

Moja współpraca naukowa z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa 

Politechniki Warszawskiej, obejmowała między innymi realizację projektu badawczo-

wdrożeniowego, którego celem było opracowanie i wdrożenie do produkcji siłowni 

wiatrowej o pionowej osi obrotu. W projekcie tym zajmowałem się zagadnieniami 

dotyczącymi opracowania metody identyfikacji właściwości konstrukcyjnych materiałów 

kompozytowych, zagadnieniami związanymi z monitorowaniem pracy turbin wiatrowych 
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oraz pracami konstrukcyjnymi. W zakresie badania parametrów materiałów kompozytowych 

opracowałem metodę wyznaczania współczynnika Poissona. Metoda ta polegała na 

wzbudzaniu drgań własnych próbki badanego materiału. Bazując na wynikach analizy 

numerycznej oraz wynikach pomiaru wyznaczane były współczynniki Poissona dla różnych 

warunkach dynamicznych. Na tej podstawie możliwe było wyznaczeniu nieliniowej funkcji 

tego współczynnika. Inny obszar moich badań dotyczył pomiaru udarności próbek 

materiałów kompozytowych. W opracowanym i zbudowanym stanowisku wykorzystałem 

bijak bezwładnościowy, wyposażony w czujnik przyśpieszenia. Czujnik wykonany w 

technologii MEMS posiadał zakres pomiarowy do 2000m/s2 oraz układ akwizycji danych. 

Konstrukcja układów elektroniki była odporna na uderzenia. Wykonanie pomiarów 

przyśpieszeń bijaka uderzającego w badana próbkę było innowacyjnym osiągnięciem w 

realizacji tego typu badań. 

Istotnym, napotkanym problemem technicznym była budowa generatora elektrycznego. 

Celem tego zadania była konstrukcja generatora charakteryzującego się niewielkimi 

obrotami roboczymi. Przyjęto założenia konstrukcyjne generatora o mocy 500 W oraz 

obrotów roboczych 100 RPM. Realizując postawione zadania zaproponowałem rozwiązanie 

generatora z ruchomymi magnesami stałymi. Charakterystyczną cechą proponowanej 

konstrukcji były innowacyjne obwody magnetyczne, które obejmowały uzwojenie stojana. 

Opracowałem dokumentację konstrukcyjną oraz zbudowałem prototyp który został poddany 

testom. Przeprowadzone testy wykazały zgodność z założeniami, oraz pożądaną konstrukcję 

która nie wprowadza oporu aerodynamicznego w budowie turbiny wiatrowej.  Przy rozruchu 

turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu istotnym parametrem są opory rozruchowe. 

Poprzez wyeliminowanie rdzeni w uzwojeniach stojana uzyskałem bardzo niewielki moment 

rozruchowy, dodatkowo kontrolowany układami elektroenergetycznymi współpracującymi z 

uzwojeniem stojana. 

Po przeprowadzeniu niezbędnych badań laboratoryjnych oraz badań terenowych 

prototyp generatora został zaakceptowany i przekazany do kolejnej fazy projektowej.  

Dopracowano szczegółowe założenia związane z konstrukcją generatora, jego łożyskowania 

jak również założenia współpracy generatora z łopatkami turbiny. Na tej podstawie 

opracowałem dokumentację techniczną oraz produkcyjną typoszeregu generatorów o 

mocach od 500W do 2 kW. Po przeprowadzeniu niezbędnych prób oraz zmian 
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konstrukcyjnych, w szczególności materiałowych, opracowany prototyp trafił do produkcji 

seryjnej pionowej turbiny wiatrowej Aerocopter 450. 

5.6 Opracowanie pochyłomierza do maszyn górniczych (2010-2012) 

Maszyny takie jak kombajny górnicze, maszyny wiertnicze czy palownice, do 

poprawnego działania systemów automatyki potrzebują informacji dotyczącej położenia 

organów roboczych. Takie układy można instalować na etapie wytwarzania maszyny, 

jednak w przypadku modyfikacji lub przebudowy instalacja stosowanych rozwiązań może 

być niemożliwa. Celem realizowanego przeze mnie projektu było opracowanie 

rozwiązania układu pomiarowego, o specyficznych wymaganiach dotyczących pracy w 

strefie zagrożenia wybuchem, bardzo trudnych warunkach atmosferycznych oraz 

ekstremalnych odziaływaniach mechanicznych. 

Realizując projekt opracowałem pochyłomierz grawitacyjny przeznaczony do 

pomiarów pochylenia organów ruchomych w górnictwie i przemyśle przetwórstwa 

surowców skalnych, zwłaszcza kombajnów ścianowych, chodnikowych, wiertnic i 

palownic oraz wysięgników koparek wieloczerpakowych. 

Pochyłomierz grawitacyjny opracowałem jako układ pomiarowy pozwalający na 

wyznaczenie kąta pochylenia organów roboczych maszyn górniczych względem linii pola 

grawitacyjnego. Rozwiązanie charakteryzuje się brakiem elementów mechanicznych 

współpracujących ze sobą, narażonych na oddziaływania czynników zewnętrznych. Zaletą 

rozwiązania jest również możliwość wykorzystania w systemach automatyki, odporność 

na drgania, wstrząsy oraz wibracje. Wyposażony został w mikroprocesor umożliwiający 

rejestrację zmiany pochylenia w czasie. Pochyłomierz grawitacyjny zbudowany jest z 

półprzewodnikowego elementu pomiarowego typu MEMS, mierzącego przyśpieszenie 

ruchu tego elementu w zakresie od składowej stałej do częstotliwości 10Hz oraz zakresie 

pomiarowym +-3g. Element ten zamontowany został do bazy pochyłomierza w postaci 

jego obudowy. Zamocowanie to składa się z elementów sprężystych w postaci 8 sprężyn 

spiralnych oraz elementu tłumiącego w postaci wypełnienia substancją tłumiącą 

przestrzeni pomiędzy czujnikiem a bazą. Zadaniem tego mocowania jest ograniczenie 

amplitudowe wszystkich ruchów, których amplituda przyspieszenia może przekroczyć 

wartość 3g oraz tłumienie sygnału oddziaływań mechanicznych. Wyjście czujnika drgań 

połączone zostało z przetwornikami analogowo cyfrowymi poprzez filtr 

dolnoprzepustowy. Sygnał pomiarowy w odpowiednich oknach czasowych jest 

http://wizard.net.pl/userfiles/articles/energia_odnawialna/elektrownie_wiatrowe/aerocopter_450.pdf
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uśredniany. Za pomocą zależności trygonometrycznych wyznaczany jest kat pochylenia 

względem grawitacyjnej osi pionowej w 2 kierunkach poziomych. Dalsze przetwarzanie 

otrzymanych danych polega na wysłaniu informacji wymaganym protokołem transmisji 

lub rejestracja w wewnętrznej pamięci urządzenia. Realizując projekt przeprowadziłem 

weryfikacyjne badania laboratoryjne oraz testy przemysłowe. Celowym odbiorcą był 

jeden z producentów maszyn górniczych, jednak w wyniku prowadzonych prac krąg 

odbiorców został poszerzony. Opracowane rozwiązanie było treścią zgłoszenia 

patentowego.  

Opracowane urządzenie zostało wdrożone między innymi w przedsiębiorstwie 

zajmującym się pracami wiertniczymi. Zainstalowanie pochyłomierza na masztach 

wiertnic pozwoliło na kontrolowanie geometrii prowadzonego wiercenia. Precyzyjne 

prowadzenie wiercenia jest niezbędnym elementem w takich pracach jak wykonywanie 

mikropali iniekcyjnych, pali metodą CFA czy pali przemieszczeniowych FDP. 

 

5.7 Opracowanie metody wibracyjnego odprężania konstrukcji stalowych (2010-2014) 

W procesie wytwarzania urządzeń mechanicznych powstają różnego rodzaju 

naprężenia konstrukcyjne. W szczególności spawanie, odlewanie oraz obróbka cieplna 

materiałów stalowych może wprowadzać wysokie gradienty naprężeń wewnętrznych. 

Najczęściej stosowana technologia to odprężanie termiczne. Proces ten jest 

energochłonny oraz ograniczony w zakresie gabarytów odprężanej konstrukcji. Inną 

metodą jest stabilizacja wibracyjna. Metoda ta polega na kontrolowanym wymuszeniu 

drgań konstrukcji. Kontrolowane, miejscowe odkształcenia konstrukcji obniżają gradienty 

naprężeń, powodując stabilizacje tej konstrukcji. Celem realizowanych przeze mnie 

badań było opracowanie sposobu kontrolowanego wzbudzania drgań oraz 

monitorowanie procesu stabilizacji. Prowadząc badania ukierunkowane na poszukiwanie 

symptomów stanu technicznego konstrukcji opracowałem metodę stabilizacji 

wibracyjnej konstrukcji spawanych oraz odlewanych. W metodzie tej wykorzytałem 

narzędzia eksploatacyjnej analizy modalnej. Śledzenie głównych częstotliwości 

rezonansowych pozwala na monitorowanie procesu stabilizacji i jego zakończenie w 

optymalnej chwili czasu. W trakcie realizacji projektu oraz prowadzonych badań 

opracowana została innowacyjna aparatura badawcza.  
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Opracowana przeze mnie metoda, dedykowana jest do procesu stabilizowania 

gradientów naprężeń powstających w konstrukcjach stalowych. Metoda ta polega na 

wzbudzaniu drgań własnych konstrukcji przy użyciu wibratora elektromechanicznego w 

kontrolowany sposób, Kontrola procesu wibrowania prowadzona jest za pomocą czujnika 

przyspieszenia. W kolejnym kroku, wykorzystując impulsowe wymuszanie konstrukcji 

badane są częstotliwości rezonansowe. Monitorowanie tych częstotliwości pozwala na 

obserwację procesu stabilizacji konstrukcji oraz wskazanie czasu trwania całego procesu. 

Cykl roboczy rozpoczyna się od wyznaczenia częstotliwości własnych. Następnie 

realizowany jest proces zawibrowania konstrukcji. Po tym etapie ponownie wyznaczane 

są częstotliwości własne. Zmiana tycz częstotliwości świadczy o trwającym procesie 

odprężania. Proces zawibrowania prowadzony jest w zidentyfikowanych 

częstotliwościach własnych, zatem prowadzony jest w obszarze rezonansów. Zmiana 

częstotliwości własnych pomiędzy cyklami wibrowania jest informacją o procesie 

odprężania, jaki ma miejsce w konstrukcji. Brak różnic śledzonych częstotliwości 

własnych jest informacją o zakończonym procesie. 

Opracowana metoda oraz rozwiązanie konstrukcyjne są chronione patentami 

PL221148 oraz PL221147. Zostały pilotażowo wdrożone w kilku małych zakładach, gdzie 

prowadzone były badania dotyczące skuteczności metody. Uzyskane wyniki 

predysponują rozwiązanie do dalszej komercjalizacji.  

 

5.8 Opracowanie akcelerometrycznej metody badania funkcji motorycznych człowieka 

(2013-2015) 

Zespoły bólowe narządu ruchu dotyczyły, dotyczą lub będą dotyczyć każdego z nas. 

25% z nich to dolegliwości o dużym nasileniu i trwające około roku. Powszechność 

występowania tych dolegliwości i duże straty społeczne (główna przyczyna niezdolności 

do pracy w wieku 20-45 lat) z nimi związane wymuszają badania w tym zakresie. Mimo 

licznych badań wielu dziedzin medycyny jak ortopedia, neurologia, osteopatia, 

rehabilitacja 50%-60% przypadków nie ma wyjaśnienia. Każdy ruch, w tym także ruch 

człowieka jest zjawiskiem fizycznym i w takich kategoriach jest analizowany. Dostępność 

urządzeń do badania i analizy ruchu jest niezwykle ograniczona. Stosowane w tym celu 

systemy fotogrametryczne sprzężone z bieżniami, platformami tensometrycznymi i, lub 

elektromiografią, są ograniczone w zastosowaniu i wymagają dużych pomieszczeń. 

http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221148B1.pdf
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221147B1.pdf
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Rozwój technik pomiarowych poszerza narzędzia badawcze w wielu dziedzinach nauki. 

Układy sensoryczne coraz częściej wyposażone są w bloki wstępnego przetwarzania 

danych.  

Celem naukowym podjętego problemu było opracowanie serii czujników, 

przeznaczonych do wyznaczania trajektorii przestrzennej punktów ciała pacjenta. 

Najnowsze technologie typu MEMS umożliwiają znaczną miniaturyzację projektowanego 

urządzenia. W tej technologii dostępne są sensory przyśpieszenia, prędkości kątowej oraz 

ciśnienia akustycznego. Układ sterowania został oparty o mikrokontrolery AVR. Moim 

zadaniem badawczym było stworzenie serii czujników autonomicznych umożliwiających 

pomiar trajektorii części ciała pacjenta w trakcie badań oraz w trakcie rehabilitacji. 

Czujniki te charakteryzują się niewielkimi wymiarami oraz niewielką masą. Posiadają 

wewnętrzny układ akwizycji danych pomiarowych. Czujniki te mają możliwość pracy 

autonomicznej, bez przewodów zasilających i sygnałowych. Opcjonalnie jest możliwe 

zastosowanie transmisji radiowej opartej o technologie M2M. Procesor umożliwia 

obliczenie wybranych estymat pomiarowych, zmniejszając potrzebną pamięć. Czas pracy 

zależny jest od zastosowań i wynosił od kilku minut do 7 dni pomiaru. Zastosowana 

pamięć nieulotna posiada odpowiednią pojemność, umożliwiając pracę czujnika przez 

zakładany czas.  

Przedstawiony projekt dotyczył zastosowania metod przetwarzania i analizy sygnałów 

w zagadnieniach oceny ruchu części ciała pacjenta. Wykorzystałem w nim innowacyjne 

rozwiązanie oparte o czujniki przyśpieszenia oraz czujniki magnetometryczne. Sygnał z 

czujników przyśpieszenia po dwukrotnym całkowaniu analizowany jest w przestrzeni 

fazowej. Czujniki magnetometryczne wykorzystane zostały do pomiaru wektora pola 

magnetycznego ziemi, a tym samym do przestrzennej identyfikacji położenia.  

Zrealizowane badania znalazły pilotażowe zastosowanie w dwóch klinikach. W 

okresie pilotażowych badań klinicznych wskazano przydatność opracowanego przeze 

mnie systemu do, między innymi, kontroli procesu rehabilitacji, identyfikacji patologii 

funkcji motorycznych, oraz oceny zaburzeń motorycznych w niektórych jednostkach 

chorobowych.  
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5.9 Opracowanie aparatury pomiarowej siły uderzenia kropli wody o podłoże (2013-

2016) 

Spadającej kropli wody towarzyszy wiele zjawisk fizycznych. Do najistotniejszych 

należą: zjawisko napięcia powierzchniowego, oddziaływania aerodynamiczne, zjawiska 

lepkościowe na granicy gaz-ciecz, zjawiska elektrostatyczne oraz termodynamiczne. W 

zależności od wielkości, kropla wody może osiągać różne prędkości. Przy prędkości 

maksymalnej równoważą się siły oporu aerodynamicznego oraz siły ciężkości. 

Przeprowadzone eksperymenty numeryczne oraz obserwacje wizualne nie dały 

informacji dotyczącej oddziaływań związanych ze zderzeniem kropli wody z podłożem. 

Zaistniała zatem potrzeba stworzenia urządzenia do pomiaru siły oddziaływania 

dynamicznego kropli wody z podłożem. Celem realizowanego przeze mnie projektu było 

skonstruowanie urządzenia pozwalającego na pomiar siły oddziaływania kropli wody z 

podłożem. Podstawowym parametrem takiego urządzenia był zakres pomiarowy. Został 

on ustalony z podstawowych praw fizyki. Zakładając że zderzenie będzie centralne, 

plastyczne, przyjąłem że całkowita energia zderzenia zostanie zabsorbowana przez 

podłoże. Analizy fotometryczne pokazały że najkrótsze zderzenia dużych kropel wody 

trwają ok. T=1ms. Założenie to, choć jest bardzo upraszczające, w dalszych obliczeniach 

pozwoliło przyjąć górny zakres pomiarowy czujnika. Z badań literaturowych wynika że 

największą energię będą posiadały duże krople o średnicy d=7mm, o maksymalnej 

prędkości v=10m/s. Na tej podstawie określono maksymalna masę kropli, jej energie 

kinetyczną wynoszącą około 10 mJ oraz pęd końcowy wynoszący około 2 mNs. Z zasady 

zachowania pędu oraz założenia że w trakcie zderzenia kropla całkowicie się zatrzyma 

wynika że popęd siły powinien być równy pędowi. Zatem siła oddziaływania wyniesie 

około 2N.  

Po przyjęciu założeń konstrukcyjnych przeprowadziłem analizy możliwych rozwiązań. 

Skonstruowałem stanowiska badawcze, pozwalające na przeprowadzenie 

eksperymentów weryfikujących. Opracowałem koncepcję stanowiska, dokumentację 

techniczną oraz zbudowałem aparaturę badawczą realizującą postawiony cel. 

Skonstruowany system pomiarowy, poprzez wykorzystanie nietypowych rozwiązań 

wymagał procesu kalibracji. Jednym z przeprowadzonych badań był eksperyment czynny, 

polegający na plastycznym zderzeniu kalibrowanej masy z czujnikiem. Zakładając, że w 

zderzeniu plastycznym cała energia mechaniczna, poprzez popęd siły zostanie 
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zamieniona na inne, nie mechaniczne formy energii. Do przeprowadzenia eksperymentu 

użyto kulek plasteliny o temperaturze 20°C, charakteryzujących się małym 

współczynnikiem adhezji oraz dobrą plastycznością. Inny eksperyment mający na celu 

kalibrację polegał na oddziaływaniu szklanymi kulkami. Oddziaływanie takich kulek 

charakteryzuje się zderzeniem sprężystym z uwzględnieniem współczynnika restytucji.  

Opracowana metodyka pomiarowa, zbudowane stanowisko oraz opracowany 

program analizy danych pozwoliły na przeprowadzenie szeregu doświadczeń w zakresie 

badań podstawowych. Zmierzony przebieg siły dynamicznego oddziaływania kropli wody 

z podłożem pozwolił na prowadzenie dalszych badań związanych z tym zjawiskiem. 

Między innymi rozpoczęto badania wpływu napięcia powierzchniowego oraz ładunku 

elektrostatycznego kropli wody na dynamikę oddziaływania kinematycznego. Inne prace 

pozwoliły na badania zderzenia kropli wody z podłożem hydrofobowym lub 

hydrofilowym. Pracę realizowałem we współpracy z Instytutem Agrofizyki PAN w 

Lublinie, gdzie przebywałem na stażu naukowym. 

 

5.10 Opracowanie systemu monitorowania szybu górniczego (2013-2017) 

Szyby górnicze Kopalni Soli Wieliczka przechodząc przez górotwór stanowią osłonę 

przeciwwodną. Są to stare konstrukcję o znacznym stopniu degradacji w których pojawiły 

się liczne przecieki. W celu odtworzenia funkcji szybu oraz doszczelnienia jego obudowy 

podjęto decyzje dotycząca remontów. Spośród wielu metod uszczelniania szybów 

wybrano metodę iniekcji strumieniowej. 

Iniekcja strumieniowa - jet grouting wykorzystywana jest do wzmacniania i 

uszczelniania wszystkich rodzajów gruntów. Technologia ta polega na wykorzystaniu 

wysokoenergetycznego, skoncentrowanego strumienia zaczynu cementowego do 

formowania w gruncie brył cementogruntu (mieszanina rodzimego gruntu i zaczynu 

cementowego). Wysokie ciśnienia robocze stosowane w tej technologii (200-600 at.) 

służą nadaniu strumieniowi zaczynu cementowego wysokiej energii a tym samym 

bezpośredniemu oddziaływaniu na otaczające żerdź wiertniczą podłoże gruntowe. 

Realizacja tego procesu w niewielkiej odległości od obudowy szybu mogłoby 

spowodować jej uszkodzenie. W celu obniżenia ryzyka wystąpienia szkód wywołanych 

zastosowaną technologią, zlecono mi budowę system monitorowania stanu technicznego 

rury szybowej w trakcie realizacji prac uszczelniających. 
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Celem realizowanego przeze mnie projektu było zaprojektowanie oraz zbudowanie 

systemu monitorowania rury szybowej. Prace uszczelniające realizowane były do 

głębokości 40 m od zrębu. Odległość ta została podzielona na 5 odcinków. W każdym z 

tych odcinków realizowane były pomiary fizykochemiczne oraz geometryczne. Dane 

pomiarowe z każdej sekcji wysyłane były dedykowaną magistralą do koncentratora 

danych znajdującego się na zrębie. Koncentrator prowadził agregacje danych a następnie 

w postaci cyfrowej przesyłał je do pomieszczenia operatorskiego. Systemy 

teleinformatyczne znajdujące się w pomieszczeniu operatorskim realizowały proces 

monitorowania stanu szybu oraz generowały raporty czasowe i zdarzeniowe. Każda z 

pięciu sekcji wyposażona była czujniki pH, pochyłomierze, inklinometry, ekstensometry 

pionowe oraz poziome oraz dodatkowe funkcje takie jak oświetlenie i łączność głosowa 

ze stacją operatorską. Czujniki ph-metryczne służy do badania zawartości zaczynu 

cementowego w wodzie przedostającej się do rury szybowej. Zadaniem pochyłomierzy i 

inklinometrów było wyznaczanie względnego ruchu zbrojenia szybowego. Jako 

ekstensometry zastosowano autorskie rozwiązanie będące przedmiotem zgłoszenia 

patentowego PL415596 oraz PL124741 Rozwiązanie to polegało na zamocowaniu linek 

pomiarowych w średnicy szybu jak również między wyznaczonymi poziomami. Linki 

pomiarowe zostały wstępnie napięte sprężynami. Następnie czujnikiem przemieszczenia 

liniowego mierzono przemieszczenie linki pomiarowej. System monitorowania stanu rury 

szybowej pracował półtora roku, wielokrotnie wskazując zaistniałe zagrożenie. W wyniku 

alarmów przerywano prace iniekcyjne, zmieniano parametry tych prac lub dokonywano 

inspekcji szybu, zapobiegając poważnym awariom.  

Skuteczność zbudowanego systemu oraz uzyskany wysoki poziom bezpieczeństwa, 

pozwolił na zastosowanie podobnego rozwiązania przy uszczelnianiu kolejnych szybów w 

kopalni. Celem kolejnego projektu była również budowa systemu monitorującego 

odkształcenia rury szybowej w trakcie iniekcji, jednak nie było możliwości zastosowania 

rozwiązania z linkami pomiarowymi. W tym przypadku zastosowałem autorskie 

rozwiązania wykorzystujące sztyce pomiarowe z elementem podatnym oraz czujniki siły. 

Opracowanie to jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Tak zbudowane 

ekstensometry zostały zainstalowane w kolejnym szybie (#WILSON). Doświadczenie z 

budowy systemu monitorującego w pierwszym szybie skłoniło mnie do zastosowania 

https://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Przedmiot.aspx?IdRysunku=3192758
https://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Przedmiot.aspx?IdRysunku=3272577


Załącznik IIA – dr niż Tomasz KORBIEL Strona 23 
 

kamer wizyjnych w celu uniknięcia bezpośrednich inspekcji. Eksploatacja tego systemu 

również przyniosła zadowalające wyniki i pozwoliła uniknąć wielu awarii.  

 

5.11 Opracowanie projektu oraz budowa systemu monitorującego hydrozespół 

elektrowni Wodnej Głębinów (2013-2017) 

Elektrownia wodna Głębinów jest elektrownią zbiornikową, funkcjonującą w zaporze 

zbiornika Nysa. Elektrownię wodną uruchomiono w 1971. Elektrownia jest elementem 

zbiornika – Jeziora Nyskiego na rzece Nysa Kłodzka powstałego w latach 1965 – 1972. W 

elektrowni wodnej pracują dwa hydrozespoły o osiach poziomych z turbinami Kaplana 

firmy Ganz Mavag (spad 9.5 m, przepływ 20 m³/s) oraz generatorami tej samej firmy,  

generatory asynchroniczne klatkowe, 1900 kVA/1520 kW, 6.3 kV, 305 obr/min. Moc 

zainstalowana: 3.04 MW.  Zastosowany jest układ poziomy, z wałem łączącym turbinę z 

generatorem o długości całkowitej ok. 8m. Łożyskowanie układu składa się z łożysk 

turbiny, łożysk generatora oraz łożysk regulatora. Celem projektowanego systemu 

monitorowania było zabezpieczenie układu mechanicznego przed awariami oraz zmiana 

organizacji pracy na obiekt bezobsługowy ( bez stałej załogi). 

Realizowany przeze mnie projekt został oparty o koncepcję rozproszonych systemów 

pomiarowych. Działanie systemu monitorowania ukierunkowane jest na wczesne 

wykrywanie niesprawności mechanicznych. Z analizy występujących awarii wynika że 

początek większości awarii jest w niestabilnej pracy wału. Wczesne objawy stanu 

awaryjnego można dostrzec w niestabilnej pracy łożysk. Stąd pomiary systemu 

ukierunkowane zostały na pracę łożysk. W hydrozespole są 3 węzły łożyskowe: 

turbinowy, generatorowy oraz regulatorowy. Pomiar drgań zrealizowany jest 

dwutorowo: pomiar względny przemieszczenia czopa względem panwi oraz pomiar 

przyśpieszenia drgań obudowy łożyska. Pierwszy zestaw czujników ukierunkowany jest 

na stabilność klina smarnego. Wszelkie zaburzenia pracy układu mechanicznego, 

negatywnie wpływają na klin smarny, co pozwala na detekcję takiego stanu. Czujniki 

przyśpieszenia na obudowie odpowiedzialne są za monitorowanie ogólnego poziomu 

drgań. Łożyska poprzeczne monitorowane są czujnikami przemieszczenia. Kolejnym 

newralgicznym elementem jest sprzęgło oraz hamulec. Tutaj również za pomocą 

czujników przemieszczenia kontrolowana jest osiowość sprzęgła oraz działanie hamulca. 

Zjawiska kawitacyjne w turbinie są mierzone za pomocą czujnika przyśpieszenia, 
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zainstalowanego na obudowie turbiny. System pracuje w wydzielonej sieci 

teleinformatycznej opartej o protokół TCP/IP. Komunikacja z urządzeniami sterującymi 

oraz automatyki hydrozespołu zrealizowana jest również z zastosowaniem protokołu 

TCP/IP. Łączność ta odbywa się na wydzielonej intranetowej sieci. Za połączenia 

zewnętrzne odpowiedzialny jest główny serwer (MS) oraz ogólne urządzenia 

zabezpieczające (huby, przełączniki, bramy).  

Zaprojektowany i zbudowany przeze mnie system monitorowania hydrozespołów EW 

Głębinów został uruchomiony w październiku 2016 r. Już w trakcie rozruchów próbnych 

hydrozespołów wskazał niesprawność jaką było przycieranie wału. Zapobiegło to 

poważniejszym stratom, w szczególności zniszczeniem nowych łożysk ślizgowych. Analiza 

danych eksploatacyjnych pozwoliła również na opracowanie wytycznych dotyczących 

zasad eksploatacji hydrozespołów. Wskazano w nich między innymi złe warunki pracy 

przy obciążeniu poniżej 50% mocy znamionowej. Zaproponowane wytyczne zostały 

przyjęte przez służby utrzymania ruchu, aktualne wyniki potwierdzają poprawienie 

warunków pracy hydrozespołów. 

 

5.12 Opracowanie sposobu badania układów pomiarowych stosowanych w 

metodzie FWD (2016) 

W każdej procedurze oceny nośności nawierzchni istotne jest aby rejestrowane dane 

były dokładne i obiektywne. W przeciwnym wypadku stawiane, na podstawie takiej 

oceny, wnioski są obarczone błędami i mogą prowadzić do błędnego oszacowania 

żywotności nawierzchni drogowej. Na wynik pomiaru ugięć metodą FWD (Falling Weight 

Deflectometer) mogą mieć wpływ między innymi nieprawidłowo wykalibrowane czujniki 

ugięciomierza, błędy podczas badania i zbierania danych lub niedokładności podczas 

normalizacji i wprowadzania współczynników korekcyjnych dotyczących wielkości i czasu 

trwania obciążenia. W efekcie systematyczny błąd 5% popełniany w pomiarze ugięć 

przenosi się w takim samym stopniu na obliczane naprężenia w warstwach asfaltowych i 

wzrasta do 25% na etapie obliczania trwałości zmęczeniowej nawierzchni. 

Badany system służy do pomiaru ugięć konstrukcji drogowej pod wpływem 

krótkotrwałego zadanego obciążenia działającego na nawierzchnię. Obciążenie 

konstrukcji realizujemy poprzez zrzut masy ciężarów o wadze 350kg z wysokości około 

0,5 metra wywołując siłę od 50 do 120kN w zależności od warunków pomiaru. Siła 
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wynikająca ze zrzutu ciężarów przekazywana jest przez gumowe odbojniki na stalową 

płytę o średnicy 30 cm, która posadowiona jest w trakcie badania bezpośrednio na 

nawierzchni jezdni. Od osi tej płyty rozmieszczone są geofony. Ilość geofonów wynosi 9 

szt. Celem pomiaru jest rejestracja maksymalnych pionowych przemieszczeń konstrukcji 

drogowej w czasie trwania udaru. Sygnał pomiarowy z geofonów będący przebiegiem 

prędkości drgań musi zostać odpowiednio przetworzony. Celem badawczym było 

opracowanie metody przetwarzania danych oraz opracowanie procedury weryfikacji, 

kalibracji oraz kontroli poprawności procedury pomiarowej. 

Realizując prace badawcze opracowałem algorytm pozwalający na wyznaczenie 

czaszy ugięcia powierzchni drogowej na podstawie pomiaru prędkości drgań. 

Opracowany algorytm uwzględniał specyfikę zjawiska, jakim było wymuszenie impulsowe 

oraz pojawiające się dodatkowe składowe będące odpowiedzią impulsową podłoża. 

Skonstruowałem stanowisko kalibracji geofonów. Kalibracja odbywała się poprzez 

porównanie z sygnałem referencyjnym. Sygnał ten był przebiegiem przemieszczenia 

zmierzony laserową metoda triangulacyjną. Dodatkowo przeprowadzono drogowe 

pomiary porównawcze. Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność zastosowanych 

rozwiązań. Metoda kalibracji czujników została przyjęta przez instytucje zlecające 

pomiary drogowe.   

 

5.13 Opracowanie metody badania procesów zużyciowych narzędzi skrawających 

(2011-2013) 

Jednym ze sposobów zużycia narzędzi skrawających są wykruszenia i wyszczerbienia 

krawędzi ostrzy skrawających. Powstają one na wskutek działania sił skrawania na 

powierzchnię natarcia. W trakcie odrywania warstwy materiału powstają drgania o 

charakterze samowzbudnym. Kumulujące się drgania przyczyniają się do wykruszania 

ostrzy poprzez zmianę charakteru i zwiększenie wartości sił skrawania, które pozostają 

nierozproszone oraz poprzez zmęczenie materiału. W przypadku materiałów 

węglikowych sposób początkowego docierania narzędzi może być znaczący dla dalszej 

przydatności narzędzia. W warunkach warsztatowych początkowe zużycie obserwowane 

jest za pomocą słuchu operatora maszyny oraz na podstawie oględzin narzędzi i 

obrobionej powierzchni po wykonaniu kilku pierwszych przejść. Producenci narzędzi 
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skrawających stosują przyrządy elektroniczne do określania charakterystyk pracy ich 

produktów oraz doboru optymalnych parametrów pracy.  

Celem prowadzonych badań było opracowanie koncepcji oraz budowa prototypowej 

aparatury pozwalającej na ocenę procesów degradacyjnych narzędzi skrawających. Do 

pomiaru sił powstających w strefie skrawania wykorzystane zostały czujniki drgań 

połączone z systemem rejestracji, przetwarzania i wizualizacji. W przypadku narzędzi 

obrotowych czujniki umieszczane były na elementach maszyny lub materiale. Na 

podstawie wartości zarejestrowanych przyspieszeń opracowałem metodę wnioskowania 

o zmienności sił oddziałujących na narzędzie. Stosowanie takiej formy monitorowania 

wiązało się z koniecznością opracowania dedykowanej metody pomiaru i procedur 

pomiarowych w celu uniknięcia różnego rodzaju błędów systematycznych, związanych 

np. ze zmianą lokalizacji czujników. Wraz z zespołem przeprowadziłem badania 

porównawcze grup narzędzi o jednakowej geometrii wykonanych z materiałów 

pochodzących od różnych producentów, o jednakowej zawartości kobaltu 10 % i 12 %. 

Były to cztery grupy frezów o średnicy 6 mm wykonanych z materiałów pochodzących od 

dwóch producentów. Opracowałem również test, którego celem było sprawdzenie, czy 

wprowadzenie nowego materiału nie wpłynie niekorzystnie na pracę narzędzi oraz 

zweryfikowałem przydatności układu pomiarowego z czujnikami drgań.  

Wyniki prowadzonych prac badawczych zostały przedstawione w publikacjach 

naukowych. W opublikowanych artykułach przedstawiono wyniki monitorowania zużycia 

nowych narzędzi, którymi były frezy z węglików spiekanych. Testowano przydatność par 

materiałów pochodzących od różnych producentów o zawartości kobaltu 10 % i 12 %.  

Obserwację prowadzono z użyciem czujników drgań umieszczonych na głowicy frezarki 

sterowanej numerycznie. Zaobserwowano przyspieszone zużycie narzędzi na początku 

ich pracy. 

 

5.14 Opracowanie wskaźnika zagrożenia akustycznego (2014-2016) 

W latach 2014-16 kierowałem projektem badawczym III.P.16 pt.: Osobisty wskaźnik 

zagrożenia hałasem z systemem bezprzewodowej transmisji danych. Był to projekt 

programu wieloletniego pn.: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, III etap, okres 

realizacji: lata 2014 -2016, Część B: Program realizacji badań naukowych i prac 

rozwojowych. Wnioskodawcą projektu był Minister Pracy i Polityki Społecznej. 
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Współpracę w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych prowadził Minister Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. Głównym Wykonawcą i Koordynatorem był Centralny Instytut 

Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Celem projektu było opracowanie, 

zaprojektowanie oraz budowa prototypu osobistego wskaźnika zagrożenia hałasem. W 

skład tego urządzenia wchodził osobisty rejestrator akustyczny, układ akwizycji i 

transmisji radiowej wyników oraz nadrzędna jednostka sygnalizacyjna. Głównym 

elementem dozymetru akustycznego był zminiaturyzowany rejestrator poziomu dźwięku. 

Rejestrator ten wraz z układem transmisji radiowej prowadzi pomiar, rejestrację oraz 

transmisję równoważnego poziomu dźwięku, pozwalający na określenie zagrożenia 

hałasem. 

Koncepcja budowy osobistego wskaźnika zagrożenia hałasem uwzględniła transmisję 

danych pomiarowych na odległość. Ważnym aspektem był pobór energii układu 

pomiarowego w trakcie transmisji oraz możliwość zastosowania rozproszonego systemu 

odbiorczego. W związku z powyższym, dla zapewnienia nadrzędnego celu, jako priorytet 

przewidziano transmisję aktualnej wartości równoważnego poziomu ekspozycji. W 

prowadzonych badaniach zweryfikowano numerycznie rekurencyjną metodę obliczania 

wartości równoważnego poziomu hałasu A, ekspozycji oraz poziomu ekspozycji na hałas. 

Wstępne założenia układu pomiarowego obejmowały istotną jego miniaturyzację. 

Mikrofony wykonane w technologii mikroukładów. Ważną cechą wskaźnika zagrożenia 

hałasem jest sygnalizacja wystąpienia zagrożenia. Sygnalizacja taka jest realizowana 

między innymi poprzez wysłanie odpowiedniego komunikatu drogą radiową. 

Kierując tym projektem, byłem autorem koncepcji, która została przedstawiona przy 

opracowywaniu założeń programu wieloletniego. Bazując na swoich doświadczeniach 

przygotowałem harmonogram prac badawczych oraz wdrożeniowych.  Oprócz osiągnięć 

naukowych w postaci wystąpień konferencyjnych, szeregu publikacji w czasopismach 

oraz monografii, zgłoszenia patentowego rozpoczęto proces komercjalizacji wyników 

projektu.  Jeszcze w trakcie realizacji projektu opracowano i zbudowano demonstratory 

technologii, które są wykorzystywane w rozmowach z potencjalnymi inwestorami.  

  

5.15 Opracowanie systemu monitorowania parametrów komfortu w systemie 

zarządzania energia w budynkach wielkopowierzchniowych (2016-) 
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W pomieszczeniach biurowych w szczególności w biurach typu „open-space”, 

wymaga się zachowania warunków środowiskowego komfortu pracy, na który składają 

się takie czynniki jak temperatura otoczenia, wilgotność, natężenie światła, poziom 

dwutlenku węgla, poziom ciśnienia akustycznego, prędkość przepływu powietrza oraz 

szereg innych czynników (NDS, NDN). Za utrzymanie odpowiednich warunków 

odpowiedzialne są systemy typu BMS oraz HVAC. Są to systemy o najwyższym 

współczynniku energochłonności w zakresie zarządzania budynkami. Optymalizacja 

kosztów była przedmiotem projektu badawczego realizowanego przez firmę VPPlant sp. z 

o.o.  Projekt badawczy „oBEMS (Office Building Energy Management System) 

inteligentna nakładka na systemy automatyki budynków biurowych, nowa metoda 

zarządzania komfortem oraz energią elektryczną, ciepłem z wykorzystaniem 

multisensorycznej mapy komfortu” jest realizowany w ramach Działania 1.1. „Projekty 

B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Przedmiotem projektu są badania innowacyjnego układu oBEMS – inteligentnej nakładki 

sprzętowo-programowej na systemy automatyki budynków biurowych. oBEMS jest 

optymalizatorem dla układów wymuszonej wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania (HVAC) w 

funkcji utrzymywania zadanego poziomu komfortu oraz redukcji wydatków na prąd i 

ciepło. Innowacja oBEMS (produktowa i procesowa w skali międzynarodowej) oparta jest 

na połączeniu bieżącego zarządzania klimatem wewnętrznym w biurowcach z 

wykorzystaniem multisensorycznej mapy komfortu oraz nisko-inwazyjnej metody 

integracji z systemami typu BMS (Building Management System).  

W zakresie realizacji tego projektu byłem odpowiedzialny na opracowanie, projekt 

oraz budowę wieloparametrycznych układów sensorycznych – multisensora. Po 

przeprowadzeniu szeregu badań stosowanych w zakresie pomiaru takich parametrów 

komfortu jak temperatura, wilgotność oraz poziom CO2, opracowałem szereg 

prototypowych układów pomiarowych. Urządzenia te pozwoliły na pomiar 

przestrzennego rozkładu temperatury oraz opracowanie założeń konstrukcyjnych 

multisensora. W badaniach tych zastosowałem również innowacyjna metodę pomiaru 

rozkładu przestrzennego temperatury za pomocą kamery termowizyjnej co opisano w 

artykułach naukowych. Za pomocą markerów w postaci czarnych kartek przestrzennie 
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rozmieszczonych w badanym pomieszczeniu, kamerą termogramiczną symultaniczne 

mierzono ich temperaturę. Innym, opracowanym rozwiązaniem była linia pomiarowa w 

postaci przewodu o długości 25m, realizująca pomiar w 50 punktach tej lini. Na 

podstawie zabranych doświadczeń opracowałem produkcyjną wersję układu 

pomiarowego, realizującego pomiar parametrów środowiskowych. Układy te, 

wyposażone w moduły komunikacji radiowej połączone są z modułem bazowym. Moduł 

bazowy po agregacji danych, wysyła je do centralnego systemu zarządzania i kontroli. 

Dane te są podstawą prowadzenia procesu zarządzania energią w monitorowanym 

budynku. Innowacyjne rozwiązania, które zastosowałem w układach multisensorów 

dotyczą między innymi obniżenia poboru prądu przez czujnik zasilany bateryjnie, 

sposobu transmisji danych w mocno użytkowanym paśmie 2,4GHz oraz topologii typu 

„tree” układów pomiarowych. Od 2018 r w system Enabler DSR stosowane są 

multisensory, przynosząc wymierne korzyści materialne i niematerialne w postaci 

polepszenia komfortu pracy, obniżenia emisji CO2 poprzez zmniejszenie 

energochłonności jak również poprawę bezpieczeństwa energetycznego. 
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6. Charakterystyka dorobku naukowego  

 
6.1 Wskaźniki bibliograficzne 

Identyfikatory Autora: 

ORCID: 0000-0003-0783-6348 

Scopus: 36650951900 

PBN: 900894 

ResearcherID  Tomasz_Korbiel 

 

Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w  czasopismach znajdujących 

się w bazie Journal Citation Reports (JCR),  

Czasopismo 

Rok 

publikacji IF 

ACTA PHYSICA POLONICA A 2011 0.444 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

FATIGUE 2016 2,899 

PLOS ONE 2016 2,806 

MEASUREMENT & CONTROL 2015 0,431 

ARCHIVES OF ACOUSTICS 2017 0,917 

Suma  7,0530 

 

 

 

Baza bibliograficzna Identyfikacja Liczba pozycji Liczba cytowani Indeks Hirscha 

Web of Science (WoS) Korbiel, Tomasz 8 26 4 

Scopus Author ID: 
36650951900 

13 35 4 

Google Scholar KORBIEL T 42 82 (61) 4 

Researchgate Tomasz_Korbiel  31 4 

BG AGH 03918 111   

Baztech Korbiel T. 26   

 

 

  

http://apps-1webofknowledge-1com-1000029vm0196.wbg2.bg.agh.edu.pl/OneClickSearchNoHistory.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearchNoHistory&qid=6&SID=F6fpiARnMTDWXeC9cqc&needRegisterQuery=no&field=AU&value=Korbiel,%20Tomasz&from_dais=yes
https://scholar.google.pl/citations?user=EQn2F4K_CVgC&hl=pl&oi=ao
https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Korbiel
https://bpp.agh.edu.pl/autor/korbiel-tomasz-03918
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/contributor/47e9372af3c42fe06d0e352ddab900eb
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6.2 Patenty i zgłoszenia patentowe 

Patenty wg bazy Espacenet 

Inventor Title Priority 
date: 

Number, 
date 

KORBIEL TOMASZ   
BATKO WOJCIECH  
(+3) 

Method for assessment of the noise exposure level 
and indicator of the noise exposure level 

2016-05-19 PL417257 (A1) 
2017-11-20 

KORBIEL TOMASZ 
JAŚKOWSKI 
WOJCIECH   
LIPECKI TOMASZ 

Method for measuring deformation of the shaft tube 
lining, preferably during sealing of the mining shaft 
lining in a salt mine by high-pressure method, and 
the measuring set for measuring deformation of the 
shaft tube lining, preferably during sealing of the 
mining shaft lining by high-pressure method 

2015-12-30 PL415596 (A1) 
2017-07-03 

KORBIEL TOMASZ 
JAŚKOWSKI 
WOJCIECH   
LIPECKI TOMASZ 

Video set, preferably for inspection of the mine shaft 
lining 

2015-12-30 PL124741 (U1) 
2017-04-10 

WRÓBEL JAKUB 
KORBEL TOMASZ 

Rigid disc coupling with adjustable central angle 
between the joined shafts and the device for setting 
the torsional load in the power circulating system 
containing such a coupling 

2013-10-21 PL405716 (A1) 
2015-04-27  
PL225241 (B1) 
2017-03-31 

KORBIEL TOMASZ 
SZELIGA MARCIN 
(+2) 

Method for stabilizing the stress of metal structures 2012-04-24 PL398961 (A1) 
2013-10-28  
PL221147 (B1) 
2016-02-29 

KORBIEL TOMASZ 
SZELIGA MARCIN 
(+2) 

Stand for stabilizing stresses of metal structures by 
vibration 

2012-04-24 PL398960 (A1) 
2013-10-28  
PL221148 (B1) 
2016-02-29 

KORBIEL TOMASZ Gravity inclinometer for mining machinery 2011-10-13 PL396620 (A1) 
2013-04-15  
PL218862 (B1) 
2015-02-27 

KORBIEL TOMASZ   
BATKO WOJCIECH  

Meter of force, which extends high-resistance screw 2006-01-30 PL378847 (A1) 
2007-08-06  
PL207938 (B1) 
2011-02-28 

KORBIEL TOMASZ   
BATKO WOJCIECH  

Contact head for the measurement of properties and 
mechanical stresses in the elements made of 
ferromagnetic material 

2005-11-18 PL378088 (A1) 
2007-05-28 

 

6.3 Realizowane umowy i projekty badawcze (wybrane) 

 

Instytucja Nr projektu Typ 
projektu 

Tytuł funkcja 

KBN 5 T07C 036 
23 

Promotorki Zjawisko Barkhausena jako nośnik 
informacji diagnostycznych 

Wykonawca 

KBN 5 T07B 011 
24 

Badawczy Zastosowanie analizy falkowej do 
diagnozowania stanu zużycia konstrukcji 

wykonawca 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171120&CC=PL&NR=417257A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171120&CC=PL&NR=417257A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170703&CC=PL&NR=415596A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170703&CC=PL&NR=415596A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170703&CC=PL&NR=415596A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170703&CC=PL&NR=415596A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170703&CC=PL&NR=415596A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170703&CC=PL&NR=415596A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=4&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170410&CC=PL&NR=124741U1&KC=U1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=4&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170410&CC=PL&NR=124741U1&KC=U1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=5&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150427&CC=PL&NR=405716A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=5&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150427&CC=PL&NR=405716A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=5&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150427&CC=PL&NR=405716A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=5&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150427&CC=PL&NR=405716A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=6&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20131028&CC=PL&NR=398961A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=7&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20131028&CC=PL&NR=398960A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=7&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20131028&CC=PL&NR=398960A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=8&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130415&CC=PL&NR=396620A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=9&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070806&CC=PL&NR=378847A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=10&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070528&CC=PL&NR=378088A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=10&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070528&CC=PL&NR=378088A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=10&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070528&CC=PL&NR=378088A1&KC=A1
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stalowyc 

NCBIR 6T07 2005 
C/06545 

Celowy Opracowanie i wdrożenie systemu ciągłego 
moinitoringu stanu maszyn 
funkcjonujących w niestacjonarnych 
warunkach pracy 

Wykonawca 

ITE PIB PW-
004/ITE/07
/2005 

badawczy 
zamawiany 

Doskonalenie systemów rozwoju i 
innowacyjności i produkcji i eksploatacji w 
latach 2004-2008”, zadanie badawcze 
„Mikroprocesorowy system pomiarowy do 
oceny stanu technicznego prowadników 
wind szybowych w kopalniach 

wykonawca 

KBN 9T 12 E 
02617 

badawczy Nowe metody pomiarowe w Geodezji 
Górniczej 

Wykonawca 

MNiSW N N504 
403835 
 

Badawczy Analiza przydatności nowych idei 
diagnostycznych w budowie systemów 
monitorujących 

Wykonawca 

NCBiR N R03 
003006 

Badawczy Projekt zintegrowanego systemu 
monitoringu akustycznego z automatyczną 
detekcją źródeł zakłóceń 

Wykonawca 

PGNIG 5.5.130.826 Wdrożenio
wy 

Wykonanie pomiarów drgań na 
motosprężarkach GMBH-12. Analiza 
możliwości redukcji drgań rur gazociągu w 
tłoczni gazu  PGNiG SA oddział w 
Odolanowie 

Kierownik 

Sunlogic 8.8.130.844
30 

Wdrożenio
wy 

Analiza własności dynamicznych 
konstrukcji spawanych w trakcie 
wibrowania 

Kierownik 

Gmina 
Kraków 
ZIKIT 

25.25.130.5
17 

badawczy Wykonanie badań wpływu drgań od ruchu 
pojazdów 

Kierownik 

Energo-
piast 
Warszawa 

5.5.130.810 Wdrożenio
wy 

Opracowanie projektu wykonawczego 
stacjonarnego układu monitorowania i 
pomiaru drgań 

Wykonawca 

Pneumote-
chnika 
Tarnów 

30.30.130.9
30 

Wdrożenio
wy 

Opracowanie procedury walidacji 
geofonów 

Kierownik 

CIOP 
NCBIR 

17.17.130.9
94 

Badawczo – 
wdrożenio
wy 

Program wieloletni „Poprawa 
bezpieczeństwa i warunków pracy” - III 
etap  
III.P.16 Osobisty wskaźnik zagrożenia 
hałasem z systemem bezprzewodowej 
transmisji danych 

Kierownik 

Sąd 
Rejonowy 
dla K-wa 
Podgórza 

25.25.130.6
64 

Ekspertyza Wykonanie badań uciążliwosci drgań 
hałasu przemysłowego 

Kierownik 

Scanlaser 
Dębica 

30.30.130.3
49 

Wdrożenio
wy 

Walidacja ugięciomierza dynamicznego 
metody FWD  

Kierownik 

Scanlaser 
Dębica 

5.5.130.902
  

Wdrożenio
wy 

Wykonanie badań oraz sprawdzenie 
zgodności 

Kierownik 
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7. Osiągnięcia dydaktyczne 
 

Zakres prowadzonej przeze mnie dydaktyki można podzielić na trzy obszary. Pierwszy to 

obszar związany z prowadzonymi badaniami oraz pracami przemysłowymi. W tym zakresie 

prowadzę opracowane przeze mnie zajęcia z takich przedmiotów jak Diagnostyka Techniczna 

(przedmiot obowiązkowy) oraz Systemy Monitorujące w Technice (przedmiot obieralny). 

Przedmioty te w zależności od specjalizacji, poruszają zagadnienia związane z kierunkiem 

dyplomowania. Corocznie są aktualizowane, obejmując najnowsze osiągnięcia w tym zakresie. 

Wykorzystując kontakty, część zajęć prowadzę w zakładach przemysłowych. Również część zajęć 

laboratoryjnych realizowana jest na rzeczywistych maszynach przemysłowych. 

Drugim obszarem dydaktycznym jest wykorzystanie oprogramowania LabView w praktyce. 

We współpracy z firma National Instruments uruchomiłem Akademię LabView przy Wydziale 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.  Wraz z zespołem prowadzę zajęcia z programowania w 

środowisku LabView, kończące się certyfikowanym egzaminem (CLAD). Opracowałem również 

szereg innych przedmiotów, wykorzystujących programowanie w środowisku LabView.  

Trzeci obszar to nauki podstawowe. Opracowałem i  prowadzę zajęcia laboratoryjne z Teorii 

Drgań (przedmiot obowiązkowy). Będąc odpowiedzialny za uruchomienie tego przedmiotu, 

opracowałem i zbudowałem szereg stanowisk dydaktycznych. Zbudowane przeze mnie 

stanowiska pozwalają studentom na przeprowadzenie szeregu eksperymentów w zakresie teorii 

drgań, między innymi: analogie elektryczne RLC, wahadło matematyczne, sprężyny, drgania belki, 

tłumienie mechaniczne, drgania skrętne, drgania samowzbudne, rezonans mechaniczny. W tym 

obszarze prowadziłem również ćwiczenia z Mechaniki, Podstawy informatyki. 

Do osiągnięć dydaktycznych chciałbym zaliczyć również opiekę nad Laboratorium  

Diagnostyki i  Systemów Monitorujących. Jest to stworzone przeze mnie laboratorium, w którym 

prowadzone są zajęcia z Teorii Drgań, zajęcia związane z programowaniem w środowisku 

Labview, diagnostyką techniczna oraz systemami monitorującymi. Laboratorium wyposażone jest 

w dużą stanowisk, co wymaga ciągłej dbałości o ich funkcjonowanie. 

Byłem opiekunem ponad 60 prac dyplomowych (40 prac od 2012r). Na uwagę zasługuje 

wyróżnienie w 2014 roku Diamenty AGH w kategorii prac aplikacyjnych pt. System monitoringu 

turbozespołu TP6 z zastosowaniem nowoczesnych metod pomiarowych. 

Powołany zostałem w dwóch przewodach doktorskich na promotora pomocniczego. Jeden z 

nich został zakończony w 2019r. 

Od 2015r jestem opiekunem Koła Naukowego „Elektrosonus”. Duża liczba uczestników 

pozwala na organizację dedykowanej sekcji w ramach Konferencji Kół Studenckich. Ciekawe 

projekty, liczne sukcesy oraz współpraca z innymi ośrodkami akademickimi oraz przemysłem 

zachęcają kolejnych studentów do czynnego udziału w pracach koła. 
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8. Osiągnięcia organizacyjne 
 

Aktywne członkostwo w organizacjach: 

 Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej 

 Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej  

 Polskie Towarzystwo Akustyczne 

 Asociace technických diagnostiků ČR, občanské sdružení  - Czeskie Stowarzyszenie 

Diagnostyki Technicznej 

Recenzowane artykuły: 

 Stała współpraca z czasopismem Diagnostyka – ponad 20 recenzji 

 Współpraca z Magazymen Autostrady – recenzje , redaktor wydania 

 Współpraca z czasopismem Przegląd Mechaniczny – około 15 recenzji 

 Współpraca z czasopismem Archives of Acoustics – ponad 10 recenzji 

 Sporadyczne recenzje dla wydawnictw: Hindawi, Vibroengineering PROCEDIA 

  


