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KON F EREN CJA N AUKOWA
«MOD ELOWAN IE G ÓRN ICZYCH MASZYN WYCIĄ GOWYCH))
W dniach 9- 10 grudnia 1977 r. odbył a się w sali dydaktycznej Oś rodka Postę pu Technicznego w Katowicach Konferencja N aukowa pt. «Modelowanie Górniczych Maszyn Wycią gowych* zorganizowana.
przez: Zespół Dynamiki Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN , Zarzą d Gliwickiego Oddziału PolskiegoTowarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Zespół Transportu Pionowego i Poziomego InstytutuMechanizacji G órnictwa Politechniki Ś lą skie
j w Gliwicach.
Konferencja poś wię cona był a problematyce metod modelowania oraz wykorzystania poszczególnych'
modeli dla opisu dynamiki urzą dzenia wycią gowego w róż nych stanach pracy i awarii. Zaprezentowano
również wyniki eksperymentów przeprowadzonych na modelach mechanicznych poszczególnych elementów wycią gu.
Celem konferencji był o zaprezentowanie systemowego podejś cia do problemów górniczych urzą dzeń'
wycią gowych oraz przedstawienie najnowszych osią gnię ć w zakresie teorii maszyn wycią gowych uzyskanych w kraju. Dalszym celem konferencji był o wytyczenie, na podstawie przedłoż onych materiał ów i dyskusji nad nimi, głównych kierunków badań teoretycznych, laboratoryjnych i przemysłowych górniczych
urzą dzeń wycią gowych odpowiadają cych perspektywom rozwoju tych urzą dzeń do roku 1985.
Z uwagi na poruszoną problematykę , konferencja spotkał a się z duż m
y zainteresowaniem. Wzię ło w niejudział 139 osób; wygł oszono 26 referatów w pię ciu czę ś ciach tematycznych, którym przewodniczyli kolejno:
prof, dr hab. inż. Zygmunt KAWECKI, prof, dr hab. inż. Tadeusz OPOLSKI, prof, dr hab. inż. Marek D I E T RICH, doc. dr hab. inż. Józef WOJNAROWSKI i doc. dr inż. Tadeusz ZMYSŁOWSKI. W dyskusji nad referatami
zabrał y gł os 54 osoby.
• W zakoń czeni
u pierwszego dnia obrad odbył o się spotkanie okrą gł ego stoł u, w którym uczestniczyli:
jeszcze: prof, dr hab. inż. Jerzy ANTONIAK, prof, dr hab. inż. Adam KLICH, prof, dr hab. inż. Juliusz STACHURSKI i prof, dr hab. inż. Stefan ZIEMBA. W czasie spotkania wywią zała się oż ywiona dyskusja, w trakcie
której wymieniono wiele cennych myś il i uwag oraz propozycji na linii przemysł —nauka.
W drugim dniu konferencji uczestnicy zwiedzili nowoczesny Zakł ad Maszyn Wycią gowych w ZU T
«ZG OD A» w Ś wię tochł owicach
, który jest cenionym w kraju i zagranicą producentem maszyn wycią gowych i silników okrę towych, gdzie zapoznali się z aktualnymi problemami sfery konstruowania i wytwarzania tych maszyn.
W czę ś ci rekreacyjnej odbył a się 'wycieczka do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich G órach.
Materiał y konferencyjne został y wydrukowane w dwóch Zeszytach Naukowych Politechniki Ś lą skiej,
.
Seria G órnictwo, Zeszyt 80 i 81, Gliwice 1977, i obejmują łą cznie 29 artykuł ów, przytoczonych poniż je
w kolejnoś ci alfabetycznej:
Zeszyt 80
1. J. CZAPLICKI, S. ZIEMBA, Próba zbudowania modelu systemowo uję tej problematyki naukowo- technicznef
górniczych maszyn wycią gowych,
2. J. ANTONIAK, A. LATKA, Badania modelowe wpł ywu postaci konstrukcyjnej zasobnika skipu na charakter i natę ż enie wpł ywu masy wę gla,
3. A. CARBOGNO, S. KONIECZNY, Badanie zjawiska zachowania się lin wyrównawczych okrą gł ych w szybach podczas pracy górniczego urzą dzenia wycią gowego,

406

BIULETYN INFORMACYJNY

4. W. CIEŚ LAK, Wypadkowy moment hamowania hamulca tarczowego wieloszczę kowego,
5. J. CZAJĄ , Okreś lenieprzebiegów sil w linach noś nychi wyrównawczych urzą dzenia wycią gowego w stanie
awaryjnym przy krań cowympoł oż eniunaczyń wydobywczych,
6. J. M . CZAPLICKI, Analiza wykorzystania czasu dyspozycyjnego w eksploatacji maszyn wycią gowych,
7. J. M . CZAPLICKI, Pewien model procesu eksploatacji maszyn wycią gowych,
8. M . D IETRICH , W. OZIMOWSKI, Z . WALCZAK, O bezpieczeń stwiedź wigu osobowego,

9. K. GIERLOTKA, Wpł yw struktury i nastaw regulatora prę dkoś ci na przebiegi przejś ciowe tyrystorowej
maszyny wycią gowej,
10. W. G ÓRSKI, M . LATARNIK, Symulacyjna technika projektowania górniczych urzą dzeń wycią gowych,
11. J. H AN KU S, Modele regresyjne wzdł uż nych odkształ ceń i moduł u sprę ż ystoś cilin wycią gowych,
12. A. JAKUBOWICZ, J. KAPŁANEK, Model przeniesienia sił y przez cię gł o na konstrukcję kosza skipu,
13. S. KAWULOK, Dynamika naczynia wycią gowego przejeż dż ają cegowzdł uż pojedynczych nierównoś cina
prowadnikach,
14. A. KLICH , S. WOLN Y, Drgania parametryczne w ukł adzie naczynie wydobywcze — zbrojenie szybowe,
zeszyt 81
1. A. KLICH , M . WÓJCIK, St. BIAŁAS, Modelowanie mechaniczne urzą dzeń wycią gowych dla analizy procesu awaryjnego hamowania,
2. J. KOSZELSKI, Wpł yw wykł adziny ciernej na obcią ż eniepowł oki wielolinowego kola pę dnego,
3. Z . LIBERUS, K. KALIN OWSKI, Problemy optymalizacji momentu dynamicznego maszyny wycią gowej
szybu gł ę bokiego,
4. A. MUSZYŃ SKA
, B. RADZISZEWSKI, A. ZALESKI, Warunki równowagi dynamicznej hamulca ciernego
maszyny wycią gowej,
5. W. NADOLSKI, A. PIELORZ, Badania przemieszczeń i odkształ ceń w wybranych elementach maszyn
górniczych,
6. "K. OLSZEWSKA, Niezawodnoś ćukł adu automatycznej regulacji kopalnianej maszyny wycią gowej w oparciu
o dane eksploatacyjne,
7. T. OPOLSKI, R. N IEDBAŁ, Niezawodnoś ćhamulców szczę kowych maszyn wycią gowych,
S. J. RŻ YSKO, W. LIN KĘ , J. OLSZEWSKI, Kryteria doboru funkcji przybliż onych sł uż ą cych do budowy
modelu dyskretnego drgań podł uż nychliny wycią gowej,
9. L. SZKLARSKI, M . ZAJĄ C, A. D ZIAD ECKI, Modelowanie napę du maszyny wycią gowej z uwzglę dnieniem
sprę ż ystoś ciliny,
10. J. WOINAROWSKI, Zastosowanie grafów i liczb strukturalnych w badaniu drgań górniczych maszyn
wycią gowych,
11. J. WOJNAROWSKI, J. KAR P , Wpł yw zmiany momentu odkrę tnego na wł asnoś cireologiczne lin wycią gowych,
12. J. WOJNAROWSKI, A. MED ER, O numerycznym modelowaniu drgań wielolinowych górniczych ukł adów
wycią gowych,
13. J. WOJNAROWSKI, J. Ś WIDER, Wyznaczanie funkcji podatnoś ci dynamicznej górniczej maszyny wycią gowej metodą grafów,
14. J. WOJNAROWSKI, D . TEJSZERSKA; Modelowanie wielolinowych ukł adów wycią gowych,
15. T. ZMYSLOWSKI, Problemowe uję cie sprzę ż eń ciernych i hamowania wycią gów.
Jerzy Antoniak (Gliwice)

