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TECHNOLOGIE PRODUKCJI

PRZEŁĄCZNIKI OPTYCZNE NA BAZIE  
PRZEWĘŻEŃ ŚWIATŁOWODOWYCH  

I CIEKŁYCH KRYSZTAŁÓW

Wydział Nowych Technologii i Chemii 
Karol Stasiewicz 
tel. 261 839 065 

e-mail: karol.stasiewicz@wat.edu.pl

Przewężka światłowodowa z CK pod mikroskopem  
polaryzacyjnym

Dynamiczne przełączanie komórki otrzymane  
dla pojedynczej długości fali

Rozproszenie światła w komórce pomiarowej

Charakterystyka transmisyjna w komórce w zakresie długości fali  
500-1100 nm i temperatury 20-60°C

– T = 20°C, U = 0 V
– T = 20°C, U = 190 V, f = 0 Hz
– T = 20°C, U = 190 V, f = 5 Hz
– T = 60°C, U = 190 V, f = 0 Hz
– T = 60°C, U = 190 V, f = 5 Hz
– Szum

Przełącznik optyczny składa się 
z przewężenia światłowodowego 
(przewężki) oraz ciekłego kryształu 
– umieszczonych pomiędzy dwiema 
elektrodami. Całość tworzy komórkę  
pomiarową o grubości rzędu 40 μm. 
Dzięki unikalnym właściwościom 
przewężki światłowodowej otrzyma- 
na struktura jest bardzo wrażliwa na zmiany właściwości najbliższego otoczenia, tj. temperatury, pola 
elektrycznego czy pola magnetycznego. Obecnie do wypełniania komórek wykorzystywane są mie-
szaniny ciekłokrystaliczne (CK): 6CHBT, E7, 1550, 3092A oraz mieszaniny tych ciekłych kryształów 
z nanocząstkami. W zależności od wypełnienia pomiary są wykonywane w zakresie temperatur 20-80°C 
i napięcia sterującego 0-200 V. W rezultacie możliwe jest sterowanie parametrami wiązki świetlnej 
zarówno dla pojedynczych długości fali: 530, 630, 800, 1310, 1550 nm, jak i w szerokim spektrum.
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DETEKTORY HOT  
O KRÓTKIEJ STAŁEJ CZASOWEJ

Wydział Nowych Technologii i Chemii
Instytut Fizyki Technicznej 

Małgorzata Kopytko 
tel. 261 839 049 

e-mail: malgorzata.kopytko@wat.edu.pl

Charakterystyki widmowe wykrywalności nie-
zasilanego detektora długofalowego dla wybra-
nych temperatur pracy z przedziału 300 do 190 K

Zdjęcie detektorów chłodzonych termoelektrycznie w obudowach  
(fot. własna)

Przykładowe przebiegi odpowiedzi impulsowej detektorów długo-
falowych – pomiar dla T = 230 K, λ = 10 µm (opracowanie własne)

Wyniki pomiarów stałej czasowej od napięcia zasilania detektorów średniofalowych  
oraz długofalowych (opracowanie własne)

Nasz partner

Inspiracją badań nad detektorami HOT o krótkiej stałej 
czasowej była odpowiedź na potrzeby globalnego rynku na 
zaawansowane średnio- i długofalowe detektory podczerwieni 
pracujące bez chłodzenia kriogenicznego. Są one określane 
akronimem HOT (High Operation Temperature), który odnosi 
się do detektorów pracujących w temperaturze otoczenia, a także 
chłodzonych za pomocą prostych, tanich i wygodnych w stosowaniu chłodziarek termoelektrycznych 
lub odparowaniowych. Świadomość ograniczeń istniejących technologii i konieczność ich udosko-
nalenia stała się podstawą intensywnych prac badawczo-rozwojowych realizowanych w konsorcjum 
naukowym w składzie Wojskowa Akademia Techniczna i VIGO System S.A. m.in. w ramach projektu 
badawczego PBS1/B5/2/2012 Detektory HOT o krótkiej stałej czasowej, którego praktycznym celem 
było wdrożenie przyrządów optymalizowanych na każdą długość fali w zakresie 2-16 μm o większej 
wykrywalności i krótszej stałej czasowej niż w oferowanych obecnie przyrządach. Wyniki badań były 
wdrażane w VIGO System S.A. już w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu.
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DETEKTORY PROMIENIOWANIA  
PODCZERWONEGO KONSTRUOWANE  

NA PODSTAWIE PÓŁPRZEWODNIKÓW AIIIBV

Zdjęcie immersyjnego detektora zamontowanego 
na 3-stopniowej chłodziarce termoelektrycznej 

(fot. VIGO System S.A.)

Zdjęcie supersieci II rodzaju układu InAs/InAsSb  
(Fot. VIGO System S.A.)

Charakterystyki widmowe wykrywalności 
chłodzonych termoelektrycznie detektorów 
supersieci typu II z InAs/InAsSb oraz detektora 

z HgCdTe

System MBE RIBER Compact 21 DZ do wytwarzania warstw 
półprzewodnikowych z grupy AIIIBV techniką epitaksji z  wiązek 
molekularnych (Molecular Beam Epitaxy – MBE). System znajduje 
się w uruchomionym w 2015 roku wspólnym laboratorium WAT – 
VIGO (fot. VIGO System S.A.)

Półprzewodniki AIIIBV są doskonałym kandydatem do za-
stąpienia HgCdTe i PbSe w produkcji fotodetektorów podczer-
wieni. Po latach intensywnych prac badawczo-rozwojowych 
realizowanych w konsorcjum naukowym w składzie Wojskowa 
Akademia Techniczna i VIGO System S.A. (m.in. projekt badawczy POIR.04.01.04-00-0027/16 Im-
mersyjny wysokotemperaturowy detektor z InAsSb zakresu średniej podczerwieni) jesteśmy gotowi do 
zaprezentowania pierwszej generacji fotorezystorów i fotodiod z zakresu MWIR i LWIR opartych na 
złożonych heterostrukturach z absorberami z InAs, InAsSb oraz supersieci typu II z InAs/InAsSb. Przy-
rządy pracujące w temperaturze otoczenia lub w temperaturach osiąganych przy użyciu chłodziarek 
termoelektrycznych mają wykrywalność podobną do swoich odpowiedników opartych na HgCdTe 
i wykazują znacznie lepszą odporność na działanie czynników środowiskowych. Ponadto technologia 
materiałów AIIIBV jest zgodna z dyrektywą Unii Europejskiej (RoHS), która wymusza wyeliminowanie 
związków rtęci i ołowiu z produkcji przemysłowej. 

Opracowana technologia jest wdrażana w firmie VIGO System S.A. – jednej z najbardziej innowa-
cyjnych polskich spółek technologicznych, która specjalizuje się w produkcji detektorów podczerwieni 
pracujących bez chłodzenia kriogenicznego, znajdujących zastosowanie w technikach wojskowych, 
kolejnictwie, przemyśle, analizie gazów czy w medycynie.

Nasz partner
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e-mail: noureddine.bennis@wat.edu.pl

ADAPTACYJNE  
SOCZEWKI SKUPIAJĄCE

Samoorganizujące się materiały funkcjonalne mogą znaleźć wiele zastosowań w komunikacji 
optycznej i urządzeniach optoelektronicznych przeznaczonych do czujników biologicznych i środo-
wiskowych. Rozwój tych zastosowań zależy od sposobów mikroprocesów wytwarzania. Materiały te 
w postaci ultracienkiej warstwy sterowane zewnętrznym polem elektrycznym poprzez odpowiednią 
strukturę mikroelektrod pozwalają na manipulowanie światłem jako przestrajalne soczewki o aperturze 
1 cm. Soczewki takie będą wykorzystane do budowy nowych układów aktywnego obrazowania ada-
ptacyjnego. Mogą być użyte w symulatorach rzeczywistości wirtualnej, okulistyce, widzeniu 3D oraz 
kamerach plenoptycznych i integrowane z rozrywką komercyjną, komunikacją optyczną i systemami 
bezpieczeństwa. Dodatkowo materiały tego typu stymulują rozwój wiedzy w sektorach zaawansowanej 
syntezy organicznych nanomateriałów i optyki adaptacyjnej oraz zapewniają cenną wiedzę przekazywaną 
studentom i młodym naukowcom dzięki krótkim wizytom z praktycznymi sesjami szkoleniowymi. 

Experimental optical phase shif produced by the proposed device for several values of applied voltage: (a) 2 V, (b) 2.5 V, (c) 3 V and (d) Optical 
phase profile produced by the proposed device

a) b)

c) d)
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TAŚMY I FOLIE Z INTERMETALICZNYCH  
STOPÓW Ni3Al O ŚCIŚLE OKREŚLONYCH  

WŁAŚCIWOŚCIACH DOPASOWANYCH  
DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ

Technologia opracowana w WAT zapewnia uzyskiwanie unikatowych materiałów mikro- i nano-
krystalicznych na osnowie fazy Ni3Al, które w porównaniu do obecnie stosowanych tworzyw meta-
licznych posiadają następujące zalety: wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie w przedziale 
temperatury 650-1100°C, wysoka odporność na utlenianie i nawęglanie w obu atmosferach do 1100°C, 
wysoka wytrzymałość zmęczeniowa, relatywnie niska gęstość i wynikająca z niej wysoka wytrzymałość 
właściwa, wysokie, regulowane w zależności od przewidywanej aplikacji parametry wytrzymałościowe, 
tj. wytrzymałość na rozciąganie od ok. 300 do 2870 MPa, granica plastyczności 2650 MPa (temperatura 
pokojowa, atmosfera powietrza) i dobre właściwości tribologiczne, potencjalna przydatność zastosowania 
funkcjonalnego w temperaturze do 1300°C.

W zależności od żądanych wymagań taśmy i folie Ni3Al mogą posiadać strukturę mikro-, ultra- lub 
nanokrystaliczną i grubość nawet poniżej 50 µm, tj. poniżej grubości ludzkiego włosa.

Taśmy i folie ze stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al ze względu na swoje właściwości 
są potencjalnym tworzywem na elementy: 

Przykłady taśm i folii ze 
stopu na osnowie fazy 

międzymetalicznej Ni3Al 
uzyskanych zgodnie z tech-
nologią opracowaną w WAT 

(zdjęcia własne)

a) o wysoko rozwiniętej 
powierzchni czynnej do 
zastosowania w: 

– układach o wysokiej ak-
tywności termokatalitycz-
nej w reakcjach rozkładu 
toksycznych związków 
chemicznych, a także de-
kompozycji węglowodo-
rów w aspekcie pozyski-
wania wodoru jako źródła 
energii,

– katalizatorach samocho-
dowych,

– układach o wysokiej 
integracji powierzchni 
i sztywności właściwej 
(m.in. poszycia obiektów 
latających);

b) o wysokiej wytrzymałości 
i sztywności właściwej;

c) pochłaniające energię 
(m.in. wzmocnienia nad-
wozi samochodowych).
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ORGANICZNE DEUTEROWANE  
MATERIAŁY FUNKCJONALNE

W Zakładzie Chemii WAT zaproponowano nową unikalną klasę materiałów optycznych –  
tzw. deuterowane związki organiczne, które są przeznaczone dla urządzeń pracujących w zakresie 
bliskiej podczerwieni NIR. Opracowana została technologia wytwarzania deuterowanych materia-
łów organicznych o zadanych właściwościach spektralnych, elektrooptycznych i mezomorficznych.  

Zastosowanie materiałów organicznych w LCoS SLM

Właściwości spektralne organicznych deuterowanych materiałów funkcjonalnych

Wykorzystano właściwość związków deuterowanych, za-
stępując atomy wodoru dwukrotnie cięższymi izotopami 
deuteru, którego pochodne wykazują znaczne batochromowe 
przesunięcie właściwości spektralnych poza typowy zakres 
bliskiej podczerwieni. Zespół ciekłokrystaliczny w WAT jako 
pierwszy na świecie zademonstrował możliwość syntezy 
izotopowo czystych mezomorficznych materiałów optycz-
nych, a teraz zamienił ją w technologię, która przyczyni się 
do naszej znacznej przewagi konkurencyjnej. Zespół w WAT 
posiada technologię wytwarzania całkowicie perdeuterowa-
nych materiałów mezomorficznych w skali multigramowej. 
Dielektrycznie dodatni lub dielektrycznie ujemny nematyk, 
transparentny w NIR, daje możliwość modulacji natężenia 
i polaryzacji fali elektromagnetycznej, która przez nie prze-
chodzi w szerokim zakresie temperatur (nawet znacznie 
poniżej 0°C), przy użyciu bodźców zewnętrznych, takich 
jak pole elektryczne, magnetyczne oraz zmiana temperatury. 
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ZMODYFIKOWANE METODY METALURGII 
PROSZKÓW DO WYTWARZANIA  

INTERMETALICZNYCH SPIEKÓW Fe-Al

Opracowana metoda wytwarzania tworzyw intermetalicznych z układu Fe-Al za pomocą 
metalurgii proszków, pozwalająca na kontrolę ich struktury i właściwości, została nagrodzona 
złotym medalem na 58. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik 
„Brussels INNOVA 2009”. Technologia ta, bazująca na komponowaniu wsadu w szerokim zakresie 
składu chemicznego, polega na wytwarzaniu litych, jednorodnych fazowo spieków na osnowie fazy 
FeAl o podwyższonej plastyczności, wykorzystując zmodyfikowane procesy metalurgii proszków.
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PRZESTRAJALNA MIKROWNĘKA  
REZONANSOWA OPARTA NA GRAFENIE

Koncepcja przestrajalnej mikrownęki rezonansowej opartej na grafenie to kolejna próba stworzenia 
metamateriałów, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane w wielofunkcyjnych urządzeniach 
fotonicznych, takich jak kamery na podczerwień czy wojskowe celowniki optyczne.

Sztucznie wykreowane struktury metamateriałowe pozwalają konstruować zaawansowane urządzenia 
fotoniczne o unikalnych właściwościach. Prace nad metamateriałami prowadzone na Wydziale Nowych 
Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej naukowcy regularnie opisują w prestiżowych 
czasopismach. Metamateriały nie występują naturalnie w przyrodzie. Są zbudowane na bazie tzw. 
sztucznych atomów, czyli periodycznie rozłożonych komórek elementarnych. Rozmiar takiej komórki 
jest kilkukrotnie mniejszy od długości fali, a mimo to cała struktura oddziałuje z falą. Najciekawsze 
zastosowania metamateriałów to soczewki pozbawione typowych wad (aberracji), pokrycia antyra-
darowe działające jak perfekcyjne absorbery czy miniaturowe anteny, w tym anteny kierunkowe.

Swoją propozycję tzw. hiperbolicznej mikrownęki przedstawili w „Scientific Reports” dr inż. Mi-
chał Dudek, dr inż. Rafał Kowerdziej, mgr inż. Alessandro Pianelli i prof. dr hab. inż. Janusz Parka 
z Instytutu Fizyki Technicznej. Artykuł pt. Graphene-based tunable hyperbolic microcavity ukazał się 
8 stycznia 2021 r. Przestrajalną mikrownękę rezonansową naukowcy zbudowali na podstawie tzw. me-
tamateriałów hiperbolicznych. Są to periodyczne struktury składające się z naprzemiennie ułożonych 
warstw przewodnika i dielektryka. Rolę przewodnika pełni grafen, zaś dielektrykiem jest krzemionka. 
Symulacje komputerowe pokazały, że zarówno modulacja grubości warstw krzemionki, jak i zmiana 
napięcia przyłożonego do warstw grafenu wpływa na przestrajalność właściwości transmisyjnych oraz 
odbiciowych otrzymanej mikrownęki. Wnęka rezonansowa może jednocześnie wzmacniać i modu-
lować promieniowanie.

Obok analizy teoretycznej naukowcy zaproponowali także wytworzenie rzeczywistych struktur 
fotonicznych. Jeśli zostaną one dostosowane do możliwości produkcji przemysłowej, będzie można 
wytwarzać m.in. przestrajalne filtry na zakres podczerwieni i światła widzialnego.
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Takie selektywne filtry eliminują z wiązki 
promieniowania fale o niechcianej długości, 
przepuszczając jednocześnie wszystkie pozostałe. 
Zastosowanie tego typu filtrów poprawi funkcjo-
nalność m.in. kamer na podczerwień, dalmierzy 
optycznych, detektorów skażeń i innych urządzeń.

Autorzy wskazali, że opisane przez nich struk-
tury mogą zostać wykorzystane w aktywnych 
i wielofunkcyjnych urządzeniach fotonicznych 
jako przestrajalne filtry, modulatory, w konstrukcji 
laserów bądź też w takich zastosowaniach, gdzie 
wymagana jest duża szybkość działania, np. we 
współczesnych systemach telekomunikacyjnych, 
w tym istotnych dla potrzeb wojska.

File: meta_kwarc0007
DataType: HeightRetrace

Date: 2017-12-06
ImageNote:

ImagingMode: Contact
ScanLines: 512
ScanPoints: 512

ScanRate: 3.00 Hz
ScanSize: 1,12 µm
Time:1:25:08 PM
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MODYFIKACJA GEOMETRII  
I BIOFUNKCJONALIZACJA WARSTWY  

POWIERZCHNIOWEJ BEZCEMENTOWYCH  
IMPLANTÓW STAWU BIODROWEGO TECHNIKĄ  

LASER ENGINEERED NET SHAPING

Opracowano: 
– Proces modyfikacji implantu stawu biodrowego polegający na strefowym naniesieniu techniką 

LENS na powierzchnię w pełni ukształtowanej odkuwki trzpienia powłoki o ściśle określonej 
topografii, porowatości i funkcjonalności (z materiału zgodnego z materiałem podłoża).

– Proces współbieżnego (równoczesnego i równoległego) projektowania i kształtowania geometrii 
(trzpienia) i struktury materiału wyrobu, o gradientowej lub jednorodnej objętościowo porowa-
tości – stosownie do geometrii kanału kości udowej.

Podstawowe dane dotyczące procesu: 
Materiał: stopy TiAlV i TiAlNb. Materiałem 

wyjściowym do procesu LENS są sferyczne proszki 
stopowe TiAlV i TiAlNb o wysokiej czystości.

Technologia: urządzenie LENS MR7; moc lasera: 
50-500 W; obszar roboczy: 300 × 300 × 300 mm; 
proces wytwarzania w osłonie argonu (poziom O2 
i H2O < 10 ppm); wydajność procesu: 0,5 kg/h.

System LENS MR-7 wyposażony w laser włóknowy o mocy 500 W, widok 
ogólny, głowica lasera podczas procesu wytwarzania (opracowanie własne)

Modyfikacja topografii powierzchni implantu 
stawu biodrowego techniką LENS  

(opracowanie własne) 

Schematy przekroju poprzecznego hybrydowych trzpieni endoprotezy stawu biodrowego po modyfikacji techniką LENS (opracowanie własne)
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REGENERACJA ELEMENTÓW CZĘŚCI MASZYN  
I NANOSZENIE POWŁOK OCHRONNYCH  

LASEROWĄ TECHNIKĄ PRZYROSTOWĄ LENS

Opracowano technologię regeneracji oraz nanoszenia powłok ochronnych na osnowie faz między-
metalicznych z układu Fe-Al na płaskie i obrotowe powierzchnie wybranych elementów części maszyn 
za pomocą laserowej techniki przyrostowej Laser Engineered Net Shaping (LENS). Wykorzystano 
w tym celu urządzenie LENS 850R z zaawansowanym oprogramowaniem do regeneracji/nanoszenia 
powłok ochronnych, składające się między innymi z takich modułów jak Teach and Learn (płaskie 
powierzchnie o złożonej geometrii), Z Clear Deposition (odtwarzanie kształtów elementów części 
maszyn) i Tube/Chuck Clad Deposition (elementy obrotowe).

System LENS 850R wyposażony w laser włóknowy o mocy 1000 W: a) widok ogólny, b) głowica ze stołem uchylno-obrotowym

Przykłady zregenerowanych 
elementów: łopatka wentylatora 
z naniesioną techniką LENS  
powłoką ochronną na osnowie 
fazy Fe3Al, elementy  
z powłoką ochronną FeAl 
przeznaczone do pracy w płynnej 
biomasie, osłona termopary  
do kotła fluidalnego spalającego 
biomasę – powłoka Fe3Al

Okna procesowe oprogramowania Teach and Learn 
przeznaczonego do regeneracji/nanoszenia powłok 

ochronnych techniką LENS

Podstawowe dane dotyczące procesu: 
Materiał: Stopy Fe-Al o zawartości Al od 28 do 40% at., przy czym 
możliwe są dodatki i mikrododatki stopowe.
Technologia: urządzenie LENS 850-R o mocy lasera 50-1000 W; 
obszar roboczy 900 × 1500 × 900 mm; atmosfera ochronna argonu 
(poziom O2 i H2O < 10 ppm).
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tel. 261 837 135 

e-mail: tomasz.durejko@wat.edu.pl

TYTANOWE STRUKTURY KOMÓRKOWE  
WYPEŁNIONE CIECZĄ NIENEWTONOWSKĄ

W pracach badawczych prowadzonych w Instytucie Inżynierii Materiałowej opracowano technologię 
wytwarzania, przy użyciu techniki laserowego kształtowania przyrostowego (LENS), cienkościennych 
struktur komórkowych typu „plaster miodu” wykonanych ze stopów tytanu. 

System LENS – laserowe 
kształtowanie przyro-
stowe (opracowanie 
własne)

Cienkościenne tytanowe struktury komórkowe typu „plaster miodu” 
(opracowanie własne)

Tytanowe struktury komórkowe poddane testom energochłonności  
w warunkach dużej szybkości odkształcenia (opracowanie własne)

P r o t o t y p  k a s e t 
u m oż l i w i a j ą c yc h 
wypełnienie cieczą 
nienewtonowsk ą 
s t r u k t u r  ko m ó r -
kowych o różnym 
kształcie (opracowa-
nie własne)

Struktury te mogą stanowić szkielet nowego 
typu lekkich osłon balistycznych o innowacyjnej 
trójelementowej konstrukcji złożonej z kaset łączą-
cych się w pożądany kształt i wielkość, w których 
zainstalowane przestrzenne struktury komórkowe 
wypełnione są cieczą nienewtonowską. Niespotykany 
do tej pory efekt synergii wynikający z zastosowanej 
kombinacji tworzyw, rozwiązań konstrukcyjnych 
i technologii materiałowych umożliwia uzyskanie 
stopnia energochłonności na poziomie zbliżonym 
do aktualnie stosowanych stali, przy jednoczesnym 
znacznym obniżeniu ciężaru właściwego.

Do tej pory wykonano prace badawcze w zakresie badań podstawowych, czyli dokonano analizy 
relacji proces – struktura – właściwości dla zastosowanych technologii wytwarzania w sprzężeniu 
zwrotnym z wynikami symulacji komputerowych. W kolejnym etapie zostaną przeprowadzone prace 
przemysłowe (projekt, wytworzenie oraz testowanie gotowych komponentów w warunkach dużej 
szybkości odkształcenia) oraz rozwojowe, które obejmą indywidualizację geometryczną przyjętych 
rozwiązań konstrukcyjnych, tzn. projekt oraz wykonanie przykładowego elementu pojazdu specjalnego.
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MAŁOWRAŻLIWE KOMPOZYCJE WYBUCHOWE  
DO AMUNICJI ARTYLERYJSKIEJ

Opracowano nowe kompozycje wybuchowe spełniające wymagania stawiane materiałom wybu-
chowym wykorzystywanym do elaboracji małowrażliwej amunicji. W celu otrzymania kompozycji 
w Zakładzie Materiałów Wybuchowych stworzono założenia do projektów procesowych dwueta-
powej syntezy 3-nitro-1,24-triazol-5-onu (NTO), rekrystalizacji NTO do postaci sferoidalnej oraz 
linii technologicznej do elaboracji amunicji artyleryjskiej małowrażliwą kompozycją wybuchową. 
W wyniku przeprowadzonej optymalizacji (zbadano ok. 80 mieszanin) otrzymano kompozycje K-43 
i K-66 o obniżonej wrażliwości składające się z NTO, trotylu, heksogenu, proszku aluminium oraz 
wosku. W Zakładach Chemicznych NITROCHEM S.A. zbudowano instalacje do syntezy i rekry-
stalizacji NTO i wykonano elaborację pierwszych prototypów korpusów amunicji moździerzowej  
120 mm z wykorzystaniem kompozycji K-43. Przeprowadzone w latach 2017-2020 w WITU pełne 
testy, zgodnie z wymaganiami STANAG 4439, potwierdziły małowrażliwość kompozycji K43 w pro-
totypie pocisków 120 mm. Elaboracja amunicji artyleryjskiej pierwszą polską małowrażliwą kompo-
zycją wybuchową K-43 została wyróżniona nagrodą w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu LIDER 
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 2020 w kategorii „Innowacyjny produkt”.

Parametr użytkowy K-43 K-66 trotyl
Gęstość [g/cm3] 1,72-1,74 1,73-1,74 1,59-1,60

Wrażliwość na uderzenia [J] 39,5 37,5 28
Wrażliwość na tarcie [N] > 353 330 > 353

Wrażliwość na falę uderzeniową  
(detonacja tak-nie) [mm]

31-32 39-40 43-44

Wrażliwość na strumień kumulacyjny brak reakcji deflagracja detonacja
Wrażliwość na przestrzelenie brak reakcji palenie palenie 

Wrażliwość na wolne ogrzewanie  
(średnica otworu, reakcja tak-nie) [mm]

2-1 3-2 4-3

Wrażliwość na szybkie ogrzewanie palenie palenie detonacja
Wrażliwość na pobudzenie termiczne palenie palenie deflagracja 

Średnica krytyczna [mm] 50 – 15-30
Prędkość detonacji [m/s]

rura miedziana F = 25 mm
rura stalowa F = 80 mm

6720
7190

6910
–

6730
6910

Ciśnienie detonacji [GPa] 22,1 19,1 20,1

Zdjęcie instalacji 
do rekrysta-
lizacji NTO 
zbudowanej 
w Zakładach 
Chemicznych 
NITROCHEM S.A.

Zdjęcia kryształów NTO po rekrystalizacji

Wyniki  
badania 
wrażliwości 
na strumień 
kumulacyjny 
kolejno K-43, 
K-66, trotyl

Odlane ładunki 
kompozycji K-43 
do badań labora-
toryjnych i przy-
kładowe zdjęcia 
rentgenowskie 
ładunków
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tel. 261 839 731 
e-mail: wiktor.piecek@wat.edu.pl

POWIERZCHNIE OKIEN O ZMIENNEJ  
TRANSPARENCJI NA BAZIE MATERIAŁÓW  
I TECHNOLOGII OPRACOWANYCH W WAT

Współczesne budownictwo i architektura wnętrz wsparte nowoczesnymi technologiami oferu-
ją możliwości dynamicznego kształtowania przestrzeni. Jednym z ważniejszych elementów, które 
mogą pomóc w kształtowaniu otoczenia i oferują nowe funkcjonalności powierzchni użytkowych, są 
powierzchnie o zmiennej transparentności. Opracowane w WAT materiały ciekłokrystaliczne pozwalają 
tworzyć duże powierzchnie (np. okienne), które pod wpływem specjalnych impulsów przyłożonego 
napięcia zmiennego zmieniają swój stan z transparentnego na nieprzezroczysty (mleczny). Mimo że 
technologie oferujące taką funkcjonalność są znane od ponad dwóch dekad, nie weszły one do po-
wszechnego użytku ze względu na konieczność stosowania napięć rzędu kilkuset woltów i niską trwałość 
elektrochemiczną oraz słabą odporność na promieniowanie ultrafioletowe stosowanych materiałów. 
Opracowane w WAT materiały są pozbawione tych wad. Z wykorzystaniem innowacyjnych metod 
syntezy w WAT opracowano materiały ciekłokrystaliczne oferujące pamięć wysterowanego stanu. 
Pozwalają one na budowę okien, które mogą regulować transparencję i ilość światła docierającego do 
pomieszczeń, wykonanie powierzchni informacyjnych wbudowanych np. w powierzchnie okienne, 
budowę tanich wyświetlaczy reklamowych (w tym barwionych na wybrany kolor), niewymagających 
stałego zasilania. Ze względu na właściwości materiału smektycznego z domieszkami jonowymi 
technologia wytwarzania ww. elementów jest znacznie prostsza od technologii produkcji displejów 
ciekłokrystalicznych i możliwa do zaimplantowania w warunkach polskich. 
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SYSTEM AKTYWNEGO ŁOŻYSKOWANIA  
TURBINY W SILNIKU LOTNICZYM

Lotniczy silnik odrzutowy pracuje w trudnych i zmiennych warunkach otoczenia, takich jak wy-
soka temperatura, niskie ciśnienie, wysokie i zmienne obciążenia, wysoka prędkość obrotowa, duże 
przeciążenia poprzeczne i wzdłużne. Tym samym łożyska toczne wykorzystywane w systemie łożysko-
wania wirnika narażone są na podobne obciążenia. Dlatego konstruktorzy poszukują alternatywnych 
rozwiązań, które miałyby lepsze parametry eksploatacyjne niż dotąd stosowane klasyczne układy 
łożyskowania. Jedynym z takich rozwiązań mogą być systemy zawieszeń magnetycznych. 

Technologia zawieszeń magnetycznych pozwala na efektywne zmniejszenie amplitudy drgań 
poprzecznych, wyeliminowanie siły tarcia oraz negatywnych cech eksploatacyjnych klasycznego 
układu łożyskowania, w szczególności przegrzewania i tribologicznego zużycia się elementów 

(Zdjęcia – opracowanie autora)

współpracujących, zanieczyszczenia otoczenia 
związanego z procesem smarowania oraz genero-
wania dodatkowego hałasu. Szacuje się, że spraw-
ność układów z zawieszeniami magnetycznymi 
jest o 10% większa wobec klasycznych układów 
łożyskowania, m.in. poprzez wyeliminowanie 
niebezpiecznych prędkości krytycznych. Dodat-
kowo ww. rozwiązanie wpłynie na zwiększenie 
trwałości oraz niezawodności układu łożyskowania 
oraz zwiększenie zakresu roboczych prędkości 
obrotowych wału.
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Adam Marut 
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SYSTEM OKREŚLANIA POZYCJI  
I DYSTANSU Z WYKORZYSTANIEM  

ZNACZNIKÓW ArUco

Systemy pozycjonowania względnego obiektów mogą wykorzystywać metody aktywne (zapyta-
nie i odpowiedź) bądź pasywne (czujnik pomiarowy). Nowoczesną metodą jest określanie pozycji 
znaczników graficznych z wykorzystaniem algorytmów rozpoznawania obrazu. Znaczniki ArUco 
dają możliwość dokładnego określenia położenia w przestrzeni wraz z jednoczesną identyfikacją 
kodu wykrytego znacznika. Metoda ta ma wiele zastosowań: 

– wyznaczanie pozycji lądowiska dla BSP typu quadrotor;
– określanie trajektorii ruchu obiektu w przestrzeni;
– wyznaczanie odległości do obiektu.

Poprzez zastosowanie odpowiedniego układu optycznego kamery możliwe jest dostosowanie 
zasięgu systemu pozycjonowania znaczników do potrzeb projektu. Nowoczesne kamery pozwalają 
na akwizycję wysokiej jakości obrazu w każdych warunkach oświetleniowych.

Zdjęcia – opracowanie autora
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MODUŁ AKWIZYCJI DANYCH  
Z PRZETWORNIKAMI INTELIGENTNYMI  

DLA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO

Podstawę systemu awionicznego – wyposażenia pokładowego bezzałogowego statku powietrznego – 
stanowi moduł akwizycji danych oraz moduł autopilota. Źródłem informacji pilotażowo-nawigacyjnej 
są przetworniki inteligentne (mikroprocesorowe moduły pomiarowe): moduł orientacji przestrzennej, 
moduł centrali danych aerometrycznych, moduł do pomiaru wysokości rzeczywistej, moduł do pomiaru 
położenia serwomechanizmów i prędkości obrotowej silnika oraz odbiornik GPS. Na potrzeby badań 
w locie wykonano moduł akwizycji i rejestracji danych pomiarowych w postaci specjalnego systemu 
mikroprocesorowego z mikrokontrolerem 8-bitowym z rodziny AVR ATmega640 oraz specjalizowanego 
modułu uALFAT obsługującego zapis danych w formacie FAT16 w pamięci SD. Rejestrator może groma-
dzić dane dostarczane z modułów pomiarowych za pośrednictwem portów szeregowych obsługiwanych 
przez wbudowany sterownik USART (w standardzie TTL, RS-232, RS-485) lub SPI. Zastosowane roz-
wiązanie sprzętowe cechuje duża uniwersalność – pozwala na użycie dowolnego czujnika inteligentnego 
komunikującego się z interfejsem szeregowym. Do obsługi rejestratora zostało napisane kompleksowe 
oprogramowanie służące do jego konfigurowania i interpretacji danych. Interfejs graficzny oprogramo-
wania stacji naziemnej wykonany z wykorzystaniem środowiska Visual Studio 2008 pozwala na prezen-
tację danych w postaci kontrolek graficznych rozmieszczonych w oknie aplikacji, liczb oraz przebiegów 
graficznych odzwierciedlających zmianę poszczególnych parametrów w funkcji czasu.

Zdjęcia – opracowanie autora

Po integracji elementów składowych systemu awionicznego i badaniach 
laboratoryjnych przeprowadzono badania eksperymentalne na pokładzie 
specjalnie zaprojektowanej platformy bezzałogowej PL-5 w postaci samolotu 
o rozpiętości 3400 mm napędzanego silnikiem spalinowym (benzynowym) o po-
jemności 50 cm3, ze śmigłem pchającym. Loty testowe pozwoliły na weryfikację 
algorytmów akwizycji, sprawdzenie przyjętej metody archiwizacji i przetesto-
wanie poprawności transmisji danych z pokładu do stacji naziemnej. Badania 
w locie potwierdziły, że para-
metry zarejestrowane przez 
moduł akwizycji danych mogą 
być wykorzystane do budowy 
różnych struktur praw sterowa-
nia autopilotów lub systemów 
automatycznego sterowania 
lotem.
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IMPLEMENTACJA ALGORYTMU HOG  
W SYSTEMIE ANTYKOLIZYJNYM

W systemie antykolizyjnym pojazdu szynowego opracowano innowacyjną metodę wykrywania 
przeszkód na torowisku i wyznaczania odległości do tych przeszkód, używając algorytm histogramu 
gradientów kierunkowych (ang. histogram of oriented gradients – HOG). Wykorzystano operator Sobela 
oraz algorytm HOG w celu wykrywania szyn i pojawiających się na nich obiektów. Operator Sobela 
pozwala na wykrycie krawędzi na wstępnie przetworzonym obrazie poprzez wyliczenie aproksymacji 
pochodnych intensywności na obrazie w poziomie i pionie. W efekcie zastosowania operatora w miejscu 
każdego piksela powstają wektory gradientów. Algorytm HOG umożliwia zliczanie wystąpienia gradien-
tów kierunkowych we fragmentach obrazu nazywanych komórkami. Każda komórka zawiera określoną 
liczbę pikseli, dla których wyznaczany jest histogram kierunków gradientów. Deskryptorem HOG po-
zwalającym na wyznaczanie obiektów na obrazie jest koncentracja tych histogramów. Zaprojektowane 
oprogramowanie zakłada użycie wektora wyjściowego do wyznaczenia komórek kandydatów rejonów 

Zdjęcia – opracowanie autora

będących torami. Jako kryterium przynależności do kategorii 
torów przyjęto istnienie dominanty histogramu w określonych 
kierunkach i innych kandydatów w ścisłym otoczeniu komórki. 
Wtargnięcie przeszkody na torowisko identyfikowane jest przez 
przecięcie przynajmniej jednej szyny torowiska i wykrywane 
jako para komórek na tej samej wysokości obrazu najbardziej 
oddalona od jego podstawy.

Prototyp wykonano jako aplikację w języku C++ zaimple-
mentowaną na komputerze jednopłytkowym Odroid XU4 
przetwarzającym obraz z kamery Basler acA640-750uc. Metoda 
jest w znacznym stopniu odporna na zmienne warunki oświe-
tlenia, działa zarówno przy zmianie oświetlenia globalnego 
(pory dnia), jak i nagłych zmianach oświetlenia lokalnego 
(np. światła reflektorów samochodowych), a różnorodność 
tekstury pomiędzy szynami torowiska nie wpływa znacząco 
na skuteczność działania.
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WENTYLATOR OSIOWY  
CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYSOKĄ  

SPRAWNOŚCIĄ

Zespół badawczy z Instytutu Techniki Lotniczej brał udział w projekcie: Wysokowydajne wentylatory 
lutniowe nowej generacji dla górnictwa podziemnego i odpylaczy suchych z mechanicznym systemem 
regeneracji filtrów oraz odpylacz suchy z mechanicznym systemem regeneracji filtrów, realizowanym 
wspólnie z firmą SIGMA S.A. W ramach jego realizacji opracowano metodę numeryczno-doświad-
czalnego projektowania wentylatorów osiowych.

Stanowisko doświadczalne do badania wentylatorów osiowych

Linie opływowe wokół łopatek wieńca wirnikowego wentylatora osiowego

Na podstawie opracowa-
nego algorytmu analitycznego 
projektowania wentylatorów 
osiowych przygotowano projekty 
wstępne czterech wentylatorów 
górniczych. Przeprowadzono 
numeryczne badania przepływu 
przez układy łopatkowe wen-
tylatorów, których geometrie 
uzyskano na podstawie pro-
jektów wstępnych. Wykonano 
również badania doświadczalne 
kilku przemysłowych wieńców 
wirnikowych na znormalizowa-
nym stanowisku badawczym 
zaprojektowanym i zbudowanym 
przez pracowników ITL WML.  

Na podstawie badań numerycznych 
i doświadczalnych opracowano cha-
rakterystyki tego typu maszyn prze-
pływowych oraz dokonano wizu-
alizacji przepływu. Uzyskane dane 
pozwoliły na wprowadzenie poprawek 
do projektów wstępnych ukierunko-
wanych na optymalizację układów 
łopatkowych pod kątem zapewnienia 
wysokiej sprawności projektowanych 
wentylatorów osiowych.

Ostateczne projekty wentylatorów 
górniczych zostały przekazane do 
produkcji firmie SIGMA S.A.
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METODA OCENY DYNAMIKI  
SPIENIANIA POLIURETANÓW

Opracowano metodę oceny wydzielania ciepła systemów poliuretanowych (PUR) z użyciem miernika 
gęstości strumienia ciepła. Polega ona na analizie gęstości strumienia ciepła w funkcji czasu ( )q t  pianek 
PUR podczas procesu spieniania. Czas rejestracji pomiaru wynosił tk = 600 s. Jest on wystarczający 
do zaobserwowania wszystkich procesów zachodzących w piance od momentu wylania mieszaniny 
PUR do formy do okresu „dojrzewania” i sieciowania struktury pianki. Następnie całkowitą gęstość 
powierzchniową ciepła procesu spieniania obliczono z zależności 0 ( ) .kt

PURq q t dt= ∫ 

Metodę zastosowano po raz pierwszy przy obserwacji dynamiki procesu spieniania pianek poli-
styreno-uretanowych (PSUR).

Kolejne etapy wylewania i wzrostu pianki PUR; widoczna lokalizacja czujnika ciepłomierza na dnie formy  
(opracowanie własne)

Miernik Almemo 2590-4s V5 wraz z czujnikiem (po lewej) oraz lokaliza-
cja ciepłomierza na dnie formy doświadczalnej (po prawej)  

(opracowanie własne)

Pianka polistyreno-uretanowa PSUR  
(opracowanie własne)
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METODA POMIARU TEMPERATURY TŁOKA  
NA PRACUJĄCYM SILNIKU

Tłoki silników przygotowane do pomiarów temperatury na pracującym silniku  
– widoczne cewki sprzężenia indukcyjnego (opracowanie własne)

Tłok silnika wysokoprężnego 8C22 i zespół cewek sprzężenia mocowanych 
do tulei cylindra (opracowanie własne)

Tłok silnika wysokoprężnego 8C22 – zaznaczono punkty pomiaru 
temperatury na denku tłoka (opracowanie własne)

Pomiary temperatury ruchomych części maszyn 
wymagają rozwiązania problemów technicznych 
związanych z przekazywaniem sygnału pomiaro-
wego. Opracowano metodę pomiaru temperatury 
tłoka w czasie pracy silnika i aparaturę ZT 1 do 
pomiaru w czterech punktach pomiarowych: 
w denku tłoka, koronie tłoka, we wkładce oraz 
na pobocznicy tłoka. Czujnikiem pomiarowym 
jest termistor umieszczony w wybranym punkcie 
tłoka, połączony z cewką sprzężenia indukcyjnego. 
W położeniu zwrotu wewnętrznego tłoka cewka 
sprzęga się z cewką półmostka pomiarowego 
obwodu wejściowego aparatury ZT 1. Dalsza 
obróbka sygnału na dołączonym kontrolerze 
systemowym za pomocą opracowanego programu 
pozwala uzyskać wartości zmierzonej temperatury 
w punkcie pomiarowym tłoka. Program umożliwia 
wyznaczenie rzeczywistej wartości temperatury 
tłoka przy zmieniającej się, przy różnych obrotach 
i obciążeniach silnika, charakterystyce obwodu 
wejściowego toru pomiarowego.
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METODA POMIARU DYFUZYJNOŚCI  
CIEPLNEJ CIAŁ STAŁYCH

Opracowano laserową metodę impulsową do pomiaru dyfuzyjności cieplnej ciał stałych. W trakcie 
pomiaru mierzy się zmianę różnicy temperatury między skrajnymi powierzchniami badanej prób-
ki po absorpcji energii impulsu promieniowana na jej powierzchni czołowej (laser impulsowy Nd:  
λ = 1,06 µm, E < 15 J). Temperaturowy zakres badań: od 15 do 1000°C. Próbki do badań – dysk ϕ 
12 mm, grubość 1÷3 mm. Badania w próżni p < 10-4 Pa.

Stanowisko pomiarowe

Sposób wyznaczania dyfuzyjności cieplnej zmodyfikowaną metodą impulsową: a) schemat ideowy pomiaru temperatury ΔΘ(t); 

b) zmiana różnicy temperatury ΔΘ(t) między skrajnymi powierzchniami badanej próbki i sposób wyznaczenia a(T), przy czym: 

( )2
14 2 1( ) exp /nt n t ∞

∞ =
 ∆ = Θ Σ −  , gdzie: ∞Θ – jest przyrostem temperatury próbki po ustaleniu się procesu przejściowego, 

 a – jest jego czasem charakterystycznym

Próbka w trzymaku

Próbki do badań przewodności cieplnej (opracowanie własne)
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METODA POMIARU PRZEWODNOŚCI  
CIEPLNEJ TERMOIZOLACJI

Aparat płytowy do badania przewodności cieplnej termoizolacji  
(opracowanie własne)

Opracowano metodę pomiaru przewodności 
cieplnej termoizolacji. Zastosowano metodę 
ochronnej płyty cieplnej. Temperaturowy zakres 
badań: od (-)20 do 500°C. Próbki do badań: dwa 
identyczne dyski o średnicy ϕ 200 mm i grubości 
1÷100 mm każdy. Badania w powietrzu lub czę-
ściowej próżni (p ~ 0,00001 Pa).

Stos pomiarowy (opracowanie własne)

Zestaw grzejników aparatu płytowego (opracowanie własne)

Próbki do badań przewodności cieplnej (opracowanie własne)
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POMIARY TEMPERATURY PŁATOWCA  
SAMOLOTU TS-11 ISKRA PODCZAS LOTU

Opracowano metodę pomiaru temperatury płatowca samolotu podczas lotu. Wykorzystano ter-
moelementy płaszczowe typu K o średnicy płaszcza 0,5 mm i długości kilku metrów. 

Wyniki pomiaru zmian temperatury (T1-T5) w trzech różnych  
warunkach lotu (Flight 1, 2 i 3)

Samolot TS-11 „Iskra” w locie (test oblodzeniowy)

Lokalizacja aparatury pomiarowej

Lokalizacja punktów pomiaru temperatury (T1-T5) na powierzchni 
prawego skrzydła
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BADANIA EFEKTU REDUKCJI  
PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ  

W STYROPIANIE

W styropianach występuje radiacyjno-kondukcyjna wymiana ciepła. Opracowano metodę ba-
dania efektu redukcji przewodności cieplnej w styropianach oraz modele analityczne i numeryczne  
tego efektu. W aparatach płytowych zbadano styropiany czołowych producentów z Polski. W mono-
grafiach zilustrowano wyniki symulacji numerycznych efektu redukcji przewodności cieplnej w ciałach 
absorbujących, emitujących oraz rozpraszających anizotropowo promieniowanie cieplne.

Porównanie zależności przewodności cieplnej w funkcji grubości k(l) dla 
styropianu białego w kropki oraz styropianu grafitowego przy czarnych 

oraz błyszczących brzegach próbki (opracowanie własne)

Efekt redukcji przewodności cieplnej k(l) dla warstw styropianu  
o małych grubościach l (opracowanie własne)

Monografie (opracowanie własne)

Próbka w formie warstwy o grubości l umieszczona pomiędzy dwiema 
płytami z miedzi o temperaturach T2 > T1, ΔT = T2 – T1  

(opracowanie własne)
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WYMIENNIK CIEPŁA TYPU  
„RURA W RURZE”

Zmiana temperatury w funkcji czasu na wejściu (in) i wyjściu (out) z wy-
miennika ciepła przy przepływie przeciwprądowym wody w warunkach 
mh = mc = 0,5 kg/min i ustawieniu ultratermostatów na Tc, in = 20°C 

oraz Th, in = 40°C (opracowanie własne)

Wykres zależności temperatury dla czynników płynących  
we współprądzie T = f(A)

Wykres zależności temperatury dla czynników płynących  
w przeciwprądzie T = f(A)

System akwizycji danych pomiarowych (opracowanie własne)

Zjawiska fizyczne zachodzące w wymiennikach 
ciepła polegają na przenoszeniu energii na sposób 
ciepła między płynami o różnych wartościach 
liczbowych temperatury. W Zakładzie Aerody-
namiki i Termodynamiki WAT w ramach pracy 
inżynierskiej Barbary Wieteska Modernizacja sta-
nowiska do badania wymiennika ciepła typu „rura 
w rurze” na potrzeby dydaktyki zbudowano sta-
nowisko dydaktyczne do badania wymiany ciepła 
w tego typu wymienniku ciepła.

Wymiennik ciepła typu rura w rurze: 1 – komputer z oprogramowaniem 
LabView Signal Express, 2 – wymiennik ciepła, 3 – zespół rotametrów, 
4 – ultratermostat wody zimnej, 5 – regulator przepływu, 6 – ultratermo-
stat wody ciepłej, 7 – urządzenie DAQ do akwizycji danych pomiarowych 

(opracowanie własne)
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KOMPLEMENTARNE KOMPLEKSOWE  
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNO-FIZYCZNYCH  
ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I STRUKTUR

Wyniki predykcji przewodności cieplnej spieku według prawa  
Wiedemanna–Franza z danych pomiarów właściwości  

cieplno-fizycznych (projekt T. Majewski)

Ze względu na ograniczone możliwości prze-
widywania właściwości struktur materiałowych 
niejednorodnych „materiały” te wymagają szcze-
gólnej uwagi zarówno w fazie opracowywania, jak 
i wdrażania. Problem nietypowości właściwości 
wypadkowych dotyczy również zagadnień ciepl-
no-fizycznych. Zastosowanie procedur badań 
kompleksowych pozwala na potwierdzenie 
poprawności uzyskanych wyników w skrośnej 
analizie porównawczej. Możliwe jest dokładne 
śledzenie postępu przemian fazowych. Dodatkowe 
użycie modeli homogenizacyjnych, w połączeniu 
z wykorzystaniem obliczeń numerycznych i roz-
wiązywania zagadnień odwrotnych, umożliwia 
wykonanie badań np. materiałów cienkowar-
stwowych. Wyniki badań komplementarnych 
można również wykorzystać do przewidywania 
zależności temperaturowych innych właściwości 
– np. na podstawie takich zależności materiało-
wych, jak prawo Wiedemanna–Franza wiążące 
przewodności cieplną i elektryczną. 

Schematyczne przedstawienie następstwa badań komplementarnych  
(A.J. Panas, badania kompozytów lotniczych)

Wyniki wysokorozdzielczego temperaturowo pomiaru rozszerzalności 
cieplnej i wydłużenia względnego politetrafluoroetylenu – wypełnienia 

dyspersyjnego kompozytu wysokoenergetycznego

Schemat procedury rozwiązania zagadnienia odwrotnego w badaniach 
mikrometrowych warstw grafitu płatkowego (doktorat W. Stryczniewicz)
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METODA DETEKCJI I STANOWISKO  
DO BADAŃ ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ  

LINIOWEJ – DYLATOMETR INTERFERENCYJNY  
WYSOKOTEMPERATUROWY

Rozszerzalność cieplna jest postrzegana głów-
nie przez pryzmat problemu naprężeń cieplnych, 
ale należy pamiętać też o tym, że stanowi jedną 
z ważnych właściwości podstawowych substan-
cji, w szczególności ciała stałego. Rozszerzalność 
cieplna zmienia się ze zmianami temperatury i przy 
jej badaniu należy pokonać trudność pogodzenia 
wiarygodności i szerokiego zakresu temperatury 
pomiaru. W większości dylatometrów pomiar 
przyrostów długości ma charakter względny i uzyski-
wany wynik obarczony jest błędem danych wzorca. 
Wynik absolutny można uzyskać przy wykorzysta-
niu metody interferencyjnej, ale dla tradycyjnych 
interferometrów płaskich pomiar jest trudny 
w realizacji technicznej ze względu na wrażliwość 
na agresywne środowisko wysokiej temperatury. 
W Laboratorium Termodynamiki opracowana 
została oryginalna konstrukcja interferometru 
z wiązkami sferycznymi o zachowanej czułości 
pomiaru przyrostów długości próbki interferome-
trów klasycznych i znacznie obniżonej wrażliwości. 
W rezultacie uzyskano możliwość wykonywania 
badań zależności temperaturowej rozszerzalno-
ści liniowej w rekordowo wysokiej temperaturze 
1370 K, przewyższającej o 100 K zakres drugiego 
w kolejności stanowiska interferometrycznego 
zbudowanego w Japonii. Sam układ pomiarowy 
składa się z układu optycznego z interferometrem, 
układu zliczania prążków interferencyjnych oraz 
układu pomiaru i stabilizacji temperatury badanej 
próbki. Zakres temperaturowy badań obejmuje 
temperatury od 150 do 1370 K, nie ma ograniczeń 
dolnej wartości rozszerzalności badanej próbki, 
zwykle próbki do badań mają długość od 8 do 
20 mm, a pomiary wykonuje się w próżni lub 
w środowisku gazu ochronnego.

Widok zestawu próbki 
ze zwierciadłami przed 
pomiarem (na górze) 
i podczas badań wysoko-
temperaturowych  
(na dole). Wiązka prób-
kująca jest niewidoczna 
w świetle emisji  
własnej próbki

Schemat propagacji wiązek światła pomiędzy w interferometrze

Przykładowe zestawienia interferometru z próbkami  
różnej geometrii do badań
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ANALIZY TEORETYCZNE I BADANIA  
DOŚWIADCZALNE WYMIANY CIEPŁA  

W KONSTRUKCJACH LOTNICZYCH  
W WARUNKACH OBLODZENIOWYCH

Pomimo rozwoju techniki lotniczej, ze względu na nieprzewidywalność możliwych kombinacji 
warunków atmosferycznych, oblodzenie nadal stanowi jedną z głównych przyczyn zagrożenia bez-
pieczeństwa lotu. Dowodzą tego zdarzenia z przełomu XX i XXI wieku, które stały się bezpośrednią 
przyczyną rozpoczęcia szerokiego programu badań teoretycznych i doświadczalnych zjawisk wymiany 
ciepła i masy w warunkach oblodzeniowych w Instytucie Techniki Lotniczej WAT. W ramach badań  
teoretycznych opracowane zostały modele analityczne oraz numeryczne pozwalające na określenie 
zagrożeń oblodzeniowych. Pod kierownictwem ppłk. dr. inż. Zdzisława Wojciechowskiego dokonano 

Zapisy zmian temperatury powierzchni obladzanego płata obrazujące pozornie 
paradoksalny wzrost temperatury uwarunkowany w istocie wydzielanym 

ciepłem krystalizacji

Modelowe badania wpływu oblodzenia na charakterystyki aerodynamiczne 
modelu samolotu Mig-29

Termowizyjny obraz płata wypełnionego przechłodzonym płynem  
modelującym paliwo w początkowej fazie obladzania

również przebudowy tunelu aerodynamicznego 
umożliwiającej badania doświadczalne zjawiska 
obladzania. Dodatkowe zastosowanie technik wielo- 
kanałowego pomiaru szybkozmiennej tempera- 
tury, badań termowizyjnych i pomiaru parametrów 
aerozoli stworzyło unikalne możliwości badań 
procesów oblodzeniowych przy prędkościach do 
40 ms−1, wychłodzeniu do −10°C z dozowaniem 
aerozolu wody. W tunelu przebadano dotychczas 
zjawiska obladzania rurki Prandtla, modelu płata 
samolotu TS-11 Iskra, modeli samolotów oraz 
układów dolotowych turbinowych zespołów na-
pędowych. Podobny jest zakres problemów roz-
wiązywanych metodą modelowania analitycznego  
oraz cieplno-przepływowych obliczeń numerycz-
nych przepływów wielofazowych.
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METODA WYZNACZANIA DYFUZYJNOŚCI  
CIEPLNEJ PRZY WYMUSZENIU SKOKOWYM  

TECHNIKĄ KOMPENSACYJNĄ

Jedną z pierwszych metod pomiaru dyfuzyjności cieplnej jest metoda wymuszenia skokowego 
bazująca na rozwiązaniu analitycznym problemu przewodzenia ciepła Kondratiewa z lat 30. XX w. 
Jej zastosowanie wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednio intensywnego przejmowania 
ciepła na powierzchni próbki umieszczanej w płynie, co przekłada się na relację liczby Biota Bi > 100. 
Ograniczenia związane z tym warunkiem przyczyniły się do zaprzestania stosowania metody w tej 
wersji. W Laboratorium Termodynamiki opracowano alternatywną technikę pomiaru kompensacyj-
nego z zastosowaniem płynów termostatujących różniących się właściwościami. Wymagało to opra-
cowania modelu analitycznego wymiany ciepła do przeprowadzenia analizy wrażliwości oraz obliczeń 
numerycznych sprzężonego problemu wymiany ciepła i przepływu cieczy. W rezultacie pojawiła się 
możliwość uzyskania dokładnych wyników już przy liczbie Bi > 10, co w znaczący sposób rozszerza 
możliwości badań próbek o różnych wymiarach i substancji o różnych właściwościach. Metoda zo-
stała wdrożona między innymi do badania materiałów wrażliwych techniki wojskowej, dla których 
nie można stosować wymuszenia laserowego.

Ilustracja procedury badań Przykładowy zapis sygnałów pomiarowych dla dwóch badanych próbek  
na ekranie rejestratora

Wyniki teoretycznej analizy uwarunkowań metrologicznych  
metody kompensacyjnej

Porównanie wyników otrzymanych metodą kompensacyjną z danymi wzorca 
(słupek zakreskowany bordowy)

PMMA dla 20°C
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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII CYFROWYCH  
I INFORMATYCZNYCH W BADANIACH  

CIEPLNO-FIZYCZNYCH DO UZYSKANIA  
WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI TEMPERATUROWEJ

Dokładność odtworzenia przebiegu zależności temperaturowej każdej właściwości cieplno-fizycz-
nej, np. ciepła właściwego, przewodności cieplnej, dyfuzyjności cieplnej lub rozszerzalności cieplnej, 
zależy od rozdzielczości temperaturowej jej pomiaru. Rozdzielczość to odstęp temperatury pomiędzy 
kolejnymi wartościami danego parametru. Wraz z pojawieniem się technologii przyrządów wirtual-
nych zmieniły się zasadniczo możliwości doskonalenia technik pomiarowych w tym zakresie. W La-
boratorium Termodynamiki WAT opracowano jedne z pierwszych w kraju przyrządów wirtualnych 
i technologie te są nadal rozwijane. Dzięki temu można uzyskać rozdzielczości temperaturowe dużo 
poniżej 1 K. Obrazuje to przykład jednego z prekursorskich rozwiązań – automatyzacja interferometru 
interferencyjnego z początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Do opracowania sterownika 
wykorzystany został pakiet LabWindows/DOS firmy National Instruments. Czułość przemieszcze-
niowa tego systemu wynosi 10 nm. Wcześniej do automatyzacji stosowano kody własne z wstawkami 
„asemblerowymi”, obecnie nowoczesne środowiska programowania, takie jak np. NI LabVIEW.

Wyniki badań przemiany fazowej I rodzaju w próbce Co z rozdzielczością 
temperaturową sięgającą 0,05 K

Schemat wysokorozdzielczego dylatometru interferencyjnego  
z układem automatycznej kontroli Widok obrazu interferencji wiązek pomiarowych i wynik pomiaru zmian 

natężenia światła

Przełączane panele sterownika dylatometru wykonanego w technologii 
przyrządów wirtualnych
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BADANIA WYMIANY CIEPŁA I WŁAŚCIWOŚCI  
CIEPLNO-FIZYCZNYCH STRUKTUR  

TKANEK TWARDYCH

Pomimo istotnej roli, jaką bodźce cieplne, często wywoływane jako efekty uboczne, odgrywają 
w terapiach medycznych, dokładne rozpoznanie ich działania nadal stwarza problemy. Jedną z przy-
czyn jest brak danych materiałowych uwarunkowany trudnością wykonania stosownych pomiarów. 
W Laboratorium Termodynamiki w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wznowiono prowa-
dzone już wcześniej we współpracy z obecnym Wojskowym Instytutem Medycznym badania teore-
tyczne i doświadczalne wymiany ciepła z programem wyznaczania właściwości tkanek twardych zęba 
i materiałów stomatologicznych. W ramach tych badań w Laboratorium Termodynamiki stworzono 
procedury kompleksowych pomiarów cieplno-fizycznych, określono właściwości preparatów tkanko-
wych i materiałowych, a także opracowano modele analityczne i numeryczne do określania skutków 
działania zmiennej temperatury, przepływów i promieniowania. Uzyskane wyniki badań materiało-
wych wyznaczają nowy punkt odniesienia, a rezultaty prac teoretyczno-doświadczalnych pozwoliły 
na zweryfikowanie procedur terapeutycznych. 

Wyniki badań rozszerzalności cieplnej w obciążeniu cyklicznym  
materiału kompozytowego do wypełnień 

Próbki do badań metodą wymuszenia skokowego z kompensacją  
(A.J. Panas) 

Próbki tkanek twardych do badań dyfuzyjności metodą  
powierzchniowego wymuszenia impulsowego (J. Terpiłowski)

Porównanie wyników badań dyfuzyjności cieplnej struktur tkanek 
twardych zęba
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BADANIA WYBRANYCH CHARAKTERYSTYK  
AERODYNAMICZNYCH MODELI  

WIELOWIRNIKOWEGO BEZPILOTOWEGO  
STATKU POWIETRZNEGO

Dron w wersji uderzeniowej („kamikadze”)  
w trakcie badań w tunelu aerodynamicznym

Wielowirnikowe drony to jedne z najbardziej 
rozpowszechnionych tego typu konstrukcji.  Pełnią 
różne role: zarówno obserwacyjno-zwiadowcze, 
jak i uderzeniowe. Obiekty tego typu są sterowane 
przez operatora lub wykonują loty autonomiczne 
po zaprogramowanej trasie. W przypadku projek-
towania dronów mających poruszać się z dużymi 
prędkościami przelotowymi wpływ aerodynamiki 
zarówno wirników, jak i samego obiektu jest bardzo 
istotny, stąd niezbędne okazało się wyznaczenie 
charakterystyk aerodynamicznych takiego obiektu. 
Dane te należy zaimplementować w układzie auto-
pilota drona po to, aby układ potrafił dostosować się 
do często niekorzystnych warunków wykonywania 
misji. Wyznaczenie statycznych charakterystyk 
aerodynamicznych nie stanowi problemu. Naj-
większym wyzwaniem w trakcie realizacji projektu 

Dron w wersji rozpoznawczej w trakcie badań w tunelu aerodynamicznym

okazała się konieczność wyznaczenia charakterystyk aerodynamicznych drona z włączonym napędem  
poruszającego się w strumieniu pod różnymi kątami napływu, czyli odwzorowanie rzeczywistych wa-
runków lotu. Dzięki opracowanej w Zakładzie Aerodynamiki i Termodynamiki metodyce wyznaczono 
charakterystyki aerodynamiczne dronów z włączonym napędem.

Badania wykonano w ramach umowy 06/K/36/19 realizowanej na rzecz Instytutu Technicznego  
Wojsk Lotniczych. Są one elementem projektu pt. „Opracowanie bezzałogowego systemu rozpoznawczo-
uderzeniowego zintegrowanego z systemem dowodzenia do pracy w terenie otwartym i zurbanizowanym 
w oparciu o nawigację inercyjną i algorytmy przetwarzania obrazu” realizowanym w ramach programu 

na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa 
Konkurs Nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017”, 
finansowanym przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju – wartość finansowania projektu wynosi:  
1 161 475 PLN 
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SAMOLOT AKROBACYJNY  
NOWEJ GENERACJI HARNAŚ-3

Model skalowany samolotu akrobacyjnego  
nowej generacji Harnaś-3

Harnaś-3 z uwagi na posiadane niespo-
tykane cechy lotne oraz ponadprzeciętne 
osiągi stanowi przełom w dziedzinie 
akrobacji lotniczej. Daje początek trze-
ciej generacji samolotów akrobacyjnych. 
Innowacyjność tej konstrukcji polega na:
• obniżeniu prędkości wykonywanych 

figur akrobacji lotniczej przez radykal-
ne obniżenie obciążenia powierzchni 
nośnej, co ma poprawić czytelność 
figur dla sędziów i przeciwdziałać 
utracie przytomności przez pilotów 
spowodowanej nadmiernymi przy-
spieszeniami;

• wykorzystaniu układu dwupłata, wol-
nego od wad tego układu poprzez za-
stosowanie wąskich, wysoko rozsta-
wionych skrzydeł;

• połączeniu skrzydeł z kadłubem za 
pośrednictwem pionowego płata, co 
umożliwia wykonanie przez samolot 
nowych figur „na boku”;

• znacznym obniżeniu masy struktury 
wytrzymałościowej, co ułatwia „zawis 
na śmigle”.
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SAMOLOT PATROLOWY  
OSA

OSA jest samolotem zaprojektowanym w kategorii Very Light Aeroplanes. Ze względu na swoją 
uniwersalność może być wykorzystany przez wojsko, Straż Graniczną, Straż Pożarną oraz inne służby 
do patrolowania i monitorowania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. Charakteryzuje 
się lepszymi własnościami niż współczesne samoloty tego typu. Przestronna kabina mieści dwuoso-
bową załogę i zapewnia niemal nieograniczoną widoczność na poziomie śmigłowca.  

Samolot patrolowy 
OSA stanowi platformę 
lotniczą Sieciocentrycz-
nego Systemu Wsparcia, 
Dowodzenia i Rozpozna-
nia (SSWDiR) wiążącego 
w jedną przestrzeń infor-
macyjną sensory, decy-
dentów oraz mechanizmy 
informowania i wspierania 
procesów decyzyjnych.

Cechy wyróżniające 
ten statek powietrzny to:

• przestronna kabina typu śmigłowcowego zapewniająca bardzo dobrą widoczność;
• oryginalny układ aerodynamiczny samolotu;
• zastosowanie lekkich struktur wytrzymałościowych;
• zdolność do operowania z doraźnie przygotowanych lądowisk;
• cechy samolotu STOL (krótkiego startu i lądowania);
• ponadprzeciętne osiągi;
• możliwość przystosowania do wykonywania szerokiego zakresu zadań.
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BEZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY  
WABIK

Bezzałogowy statek powietrzny WABIK to autonomiczny śmigłowiec o maksymalnej masie startowej 
wynoszącej 35 kg. Znaczna wartość masy użytecznej pozwala na zamontowanie na jego pokładzie wielu 
dostosowanych urządzeń pomiarowych i obserwacyjnych, w tym głowicy optoelektronicznej. Cechy 
wyróżniające ten statek powietrzny to:

•  duży zasięg, długotrwałość lotu i znacznie większy udźwig w porównaniu z platformami o na-
pędzie elektrycznym o podobnej masie startowej;

•  układ anten trakujących zapewniających komunikację z jednostką powietrzną nawet na dystansie 
kilkudziesięciu kilometrów;

•  autonomiczny lot – możliwość wykonywania precyzyjnych lotów po wcześniej zdefiniowanej 
trasie z zachowaniem odpowiedniej prędkości i wysokości lotu;

•  dostosowane wyposażenie pomiarowo-obserwacyjne, w tym głowica optoelektroniczna z kamerą 
światła dziennego oraz kamerą termowizyjną;

•  autorski system rozpylania cieczy opryskowej.
BSP WABIK posiada świadectwo zdatności do lotu w kategorii specjalnej wydane przez Urząd Lot-

nictwa Cywilnego.
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STANOWISKO PRZYGOTOWANIA I OBSŁUGI  
MINIATUROWYCH TURBINOWYCH SILNIKÓW  

ODRZUTOWYCH 

W ramach projektu pt. Zestaw odrzuto-
wych celów powietrznych z programowalną 
trasą lotu (DOBR/0065/R/ID1/2012/03) 
finansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, a realizowanego 
przez konsorcjum (Instytut Techniczny 
Wojsk Lotniczych ‒ lider) opracowano 
metodykę sprawdzania zdatności miniatu-
rowych turbinowych silników odrzutowych 
napędzających cele powietrzne. Wynikiem 
prac jest także stanowisko przygotowania 
i obsługi miniaturowych turbinowych 
silników odrzutowych (SPOS), które jest 
przeznaczone do:
• wyznaczania i archiwizacji podstawo-

wych charakterystyk początkowych 
(wzorcowych) nowych miniaturowych 
turbinowych silników odrzutowych 
przed ich zabudową na odrzutowy cel 
powietrzny;

• monitorowania podstawowych charak-
terystyk silników w procesie eksplo-
atacji z uwzględnieniem krytycznych 
obciążeń zewnętrznych wynikających 
z realizacji zadań powietrznych.

Jest to unikalne stanowisko zbudowane 
przy wsparciu firmy JetPol oraz WCBKT. 
Projekt został wyróżniony prestiżową 
nagrodą Defender na XXV edycji Między-
narodowego Salonu Przemysłu Obronnego 
w Kielcach w 2016 r.



– 244 –

TE
CH

NO
LO

GI
E P

RO
DU

KC
JI

NOWOCZESNE STOPY  
NA BAZIE ŻELAZA I MIEDZI

Projekt finansowany przez NCBR w ramach programu TECHMATSTRATEG II i realizowany przez 
konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych (lider), Wojskowa Akademia 
Techniczna, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza, Politechnika Warszawska oraz 
Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. W WAT projekt realizowany jest przez interdyscyplinarny zespół 
naukowy, w skład którego wchodzą pracownicy trzech jednostek: Instytutu Techniki Uzbrojenia (WML), 

Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn 
(WIM) oraz Instytutu Inżynierii Materia-
łowej (WTC).

Celem projektu jest opracowanie nowych 
stopów na bazie Fe i Cu oraz technologii wy-
twarzania z tych stopów materiałów wsadowych 
(w postaci proszków sferoidalnych i drutów), 
które zostaną wykorzystane do produkcji 
metodami przyrostowymi części maszyn pra-
cujących w warunkach udarowych obciążeń.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje opra-
cowanie składów chemicznych oraz technologię 
wytwarzania nowych stopów o składzie che-

micznym umożliwiającym kontrolę przemian fazowych i procesów wydzieleniowych podczas produkcji 
w technologii przyrostowej. Jedną z zalet technologii przyrostowych jest możliwość regulacji parametrów 
procesu kontrolujących bezpośrednio typ powstającej mikrostruktury wyrobu końcowego, a więc pośrednio 
jego właściwości mechaniczne i użytkowe. Wyniki realizacji projektu przyczynią się do pozyskania wiedzy 
z zakresu technologii przyrostowych oraz metod projektowania nowych materiałów przeznaczonych do 
wytwarzania wyrobów dla różnych gałęzi przemysłu. Możliwe będzie rozwinięcie możliwości krajowych 
instytucji naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw w opracowywaniu nowoczesnych addytywnych 
technologii produkcyjnych, zwiększających ich konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. 

Ogólny widok próbek materiałowych wykonanych ze stali Maraging M300 za pomocą 
techniki przyrostowej LENS (Laser Engineered Net Shaping): (a) proces wytwarza-
nia prefabrykatu, (b) gotowe półprodukty wykorzystane do wykonania próbek  

materiałowych (fot. Instytut Inżynierii Materiałowej)

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
Instytut Techniki Uzbrojenia 

Paweł Płatek 
tel. 261 839 657 

e-mail: pawel.platek@wat.edu.pl 

Widok ogólny próbek materiałowych wykonanych ze stali Maraging M300 za pomocą techniki  
przyrostowej SLM (Selective Laser Melting): a) próbki do dynamicznych testów rozciągania, b) próbki 

do dynamicznych testów ściskania oraz ścinania (fot. Instytut Techniki Uzbrojenia)

Ponadto do wdrożenia zostaną 
przygotowane technologie 
produkcji z zastosowaniem 
metod przyrostowych wykorzy-
stujące przeznaczone dla tych 
technologii nowo opracowane 
materiały na bazie Fe i Cu oraz 
technologie wytwarzania ma-
teriałów wsadowych (proszki 
sferoidalne i druty). W projekcie 
powstanie partia demonstra-
cyjna elementów/wyrobów 
wykonanych z zastosowaniem 
opracowanych materiałów 
i technologii przyrostowych.
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TECHNOLOGIA WYTWARZANIA  
PISTOLETOWYCH POCISKÓW  

FRAGMENTUJĄCYCH

Fragmentacja pocisku z kompo-
zytu metalowo-polimerowego 
po zderzeniu z 10 mm blachą 
pancerną (opracowanie własne)

Opracowana technologia wytwarzania pisto-
letowych pocisków fragmentujących umożliwia 
produkcję pocisków do ćwiczebnej amunicji pi-
stoletowej. Jest to rodzaj amunicji podwyższający 
poziom bezpieczeństwa podczas treningu strze-
leckiego, szczególnie realizowanego w strzelnicach 
zamkniętych. 

W Instytucie Techniki Uzbrojenia opracowano 
technologię wytwarzania pocisków z kompozytu 
metalowo-metalowego i metalowo-polimerowe-
go. W obydwu przypadkach technika wytwórcza 
pocisków bazuje na technologii metalurgii prosz-
ków. Do wytwarzania kompozycji proszkowych 
wykorzystuje się uproszczone procesy metalurgii 
proszków, w których konsolidacja składników 
mieszanki proszkowej następuje w fazie prasowania.

Badania strzelaniem dowodzą, że opracowane 
pociski charakteryzują się dużą podatnością na 
fragmentację po zderzeniu z 1 mm blachą stalo-
wą, a w przypadku zderzenia z jakąkolwiek inną 
twardą przeszkodą fragmentują na bardzo drobne 
odłamki niezagrażające zdrowiu osoby strzelającej.

Naboje 9 × 19 mm Parabellum z pociskami fragmentującymi  
(opracowanie własne)

Pociski fragmentujące z kompozytu metalowego Cu-Sn  
(opracowanie własne)

Fragmentacja pocisku 9 mm 
Parabellum po zderzeniu z 10 mm 
blachą pancerną  
(opracowanie własne)
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PRACOWNIA BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI  
MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW  
INŻYNIERSKICH W WARUNKACH  

DYNAMICZNEGO OBCIĄŻENIA

W roku 2007 w Instytucie Techniki Uzbrojenia zapoczątkowano działania mające na celu pozyska-
nie stanowisk laboratoryjnych, które wchodziłyby w skład pracowni dynamicznych badań materiałów 
konstrukcyjnych. Głównym osiągnięciem było zbudowanie oryginalnych układów badawczych re-
alizujących metodykę testu Taylora, elektromagnetycznego testu pierścieniowego oraz techniki Hop-
kinsona. Na wyposażeniu pracowni obecnie jest sześć stanowisk laboratoryjnych, które w połączeniu 
z bazą aparaturową Zakładu Technologii i Eksploatacji Uzbrojenia stanowią unikatową w skali kraju 
pracownię oferującą szeroki zakres badań wytrzymałościowych materiałów inżynierskich w zakresie 
szybkości odkształcenia od 10-3 do 5 × 104 s-1.

Możliwości badawcze pracowni obejmują badania dynamiczne w warunkach jednoosiowego ściska-
nia, rozciągania lub ścinania. Ponadto niektóre układy badawcze przystosowane są do wykonywania 
testów w warunkach temperatury obniżonej (maks. do -100°C) lub podwyższonej (maks. do 800°C).

Wymiernym efektem wieloletniej aktywności zespołu badawczego pracowni jest przeszło sześć 
tysięcy różnorodnych testów, z czego około cztery tysiące przeprowadzono za pomocą stanowiska 
Hopkinsona. Testy wykonywano nie tylko na potrzeby badawcze WAT, lecz także innych krajowych 
i zagranicznych ośrodków badawczych. Realizacja badań zaowocowała nawiązaniem trwałej współ-
pracy, w szczególności z naukowcami z Francji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy oraz Hiszpanii i Chin.

Przykłady testów dynamicznych: a) test Hopkinsona na ściskanie fibrobetonu; b) test Hopkinsona na ścinanie stopu Inconel 718; c) test pierścieniowy 
miedzi; d) test Taylora stopu Al 7075-T6 (Jacek Janiszewski)

Stanowisko badawcze elektromagnetycznego testu pierścieniowego 
(Jacek Janiszewski)

Układy badawcze techniki Hopkinsona (Jacek Janiszewski)

a) b) c) d)
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TECHNOLOGIA WYTWARZANIA WKŁADEK  
KUMULACYJNYCH ZE SPIEKU MIEDZI

W Instytucie Techniki Uzbrojenia już od początku lat 90. były prowadzone intensywne badania 
w zakresie zjawiska kumulacji. Zaowocowały wieloma opracowaniami dotyczącymi technologii wy-
twarzania wkładek kumulacyjnych, wpływu kształtu wkładki kumulacyjnej na charakterystyki stru-
mienia kumulacyjnego oraz dokładności wykonania i poprawności montażu ładunku kumulacyjnego.

Rentgenogram ładunku laboratoryjnego i strumienia kumulacyjnego (Jacek Janiszewski)

Schemat laboratoryjnego układu kumulacyjnego wykorzystywanego w badaniach  
doświadczalnych (Jacek Janiszewski)

Wkładki kumulacyjne ze spieku miedzi  
(Jacek Janiszewski)

Głównym osiągnięciem tych 
prac naukowo-badawczych było 
opracowanie technologii wytwa-
rzania wkładek kumulacyjnych 
ze spieku miedzi. Umożliwia ona 
produkcję wkładek kumulacyjnych 
o pożądanych właściwościach 
fizyko-mechanicznych, ze wzglę-
du na właściwości penetracyjne 
przeciwpancernego ładunku ku-
mulacyjnego.

Przeprowadzone testy dynamiczne w warun-
kach laboratoryjnych z ładunkami zawierającymi 
wkładki spiekane o średnicach z przedziału od  
45 do 105 mm wykazały, że osiągane głębokości 
penetracji bloków stalowych wynoszą 6-7 kalibrów 
dla ładunków standardowych, natomiast w przy-
padku ładunków precyzyjnych 9-10 kalibrów.
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Judyta Sienkiewicz 
tel. 261 837 494 

e-mail: judyta.sienkiewicz@wat.edu.pl

STANOWISKO MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ  
(CYFROWEJ)

W 2018 r. w Zakładzie Technologii i Eksploatacji Uzbrojenia Instytutu Techniki Uzbrojenia Wy-
działu Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT powstało nowoczesne stanowisko mikroskopii 
świetlnej zaopatrzone w mikroskop firmy KEYENCE model VHX-6000. Łączy on obserwację i moż-
liwości pomiarowe na dużym ekranie. Mikroskop wyposażony jest w pięć obiektywów, dzięki czemu 
możliwa jest obserwacja w zakresie powiększeń 0,1-5000 razy, natomiast wysoka rozdzielczość, duża 
głębia ostrości i ruchomy statyw gwarantują obserwację pod dowolnym kątem oraz zaawansowane 
analizy dowolnych próbek. Dodatkowe dozbrojenie w adaptery oświetlenia spolaryzowanego, adaptery 
polaryzacyjne, pryzmat i zestaw filtrów DIC (Differential Interference Contrast), adaptery oświetlenia 
rozproszonego i spolaryzowanego znacznie rozbudowuje możliwości pomiarowe. Ponadto mikroskop 
jest kompatybilny z posiadanymi systemami boroskopowymi do badania przewodów luf. Oprócz 
standardowych funkcji pozwala na kompozycję głębi oraz wyświetlanie 3D, łączenie obrazów, pomiar 
wielkości geometrycznych, pomiar chropowatości i wysokości.

Stanowisko mikroskopii świetlnej (cyfrowej) jest wykorzystywane zarówno w działalności dydak-
tycznej, jak i w działalności badawczej Zakładu Technologii i Eksploatacji Uzbrojenia.

Trójwymiarowy profil chropowatości powierzchni  
(fot. Judyta Sienkiewicz)

Stanowisko mikroskopii świetlnej (fot. Judyta Sienkiewicz) Widok pocisku 9 mm Parabellum (fot. Judyta Sienkiewicz)

Widok przestrzeliny (fot. Judyta Sienkiewicz)
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PASYWNE ŁOŻYSKA  
MAGNETYCZNE

Systemy pasywnych łożysk magnetycznych przeznaczone są do utrzymywania wirników w stanie 
lewitacji magnetycznej. Stosowane są w systemach łożyskowania elektrowni wiatrowych, pompach 
i kinetycznych akumulatorach energii. Systemy tego typu zapewniają wysoką sprawność łożyskowania 
i bezpieczeństwo. Zastosowanie w konstrukcji łożyska wysokosprawnych magnesów połączonych w ta-
blice Halbacha daje dużą sztywność zawieszenia.
Parametry łożyska promieniowego: 

• średnice wirnika: od 10 do 70 mm;
• obroty: do 6000 obr/min;
• obciążenie podpory: do 300 N;
• inne dane: wiele możliwości projektowych 

i dostosowanie konstrukcji do wymagań w za-
kresie wymiarów i przenoszonych obciążeń.
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Instytut Techniki Lotniczej 

Krzysztof Falkowski  
tel. 261 837 619 

e-mail: krzysztof.falkowski@wat.edu.pl

LOTNICZY UKŁAD WYKONAWCZY  
Z LINIOWYM NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

W systemach sterowania statków powietrznych do zamiany elektrycznych sygnałów sterujących 
na przemieszczenie powierzchni sterowych wykorzystuje się układy wykonawcze. W starszych sys-
temach były to elektryczne silniki obrotowe z przekładniami, sprzęgłami i układami do zamiany 
ruchu obrotowego na liniowy. Obecnie stosuje się układy z liniowym silnikiem elektrycznym, który 
bez dodatkowych elementów zamienia elektryczne sygnały sterujące na przemieszczenie siłownika.
Parametry napędu liniowego: 

• obciążenie: do 700 N,
• prędkość liniowa: 5 m/s,
• moc: 2 KW,
• inne dane: liniowy układ wy-

konawczy może być wykorzy-
stany jako siłownik i zastąpić 
stosowane dotychczas układy 
hydrauliczne i pneumatyczne.



– 251 –

TECHNOLOGIE PRODUKCJI

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
Instytut Techniki Lotniczej 

Maciej Henzel 
tel. 261 837 483 

e-mail: maciej.henzel@wat.edu.pl

BEZŁOŻYSKOWY  
NAPĘD ELEKTRYCZNY

Bezłożyskowym napędem elektrycznym określa się maszynę elektryczną, w której pole magnetyczne 
wytwarza oprócz momentu obrotowego siły lewitacji magnetycznej. W napędach takich klasyczne łożyska 
kulkowe zostały zastąpione aktywnym zawieszeniem magnetycznym. Dzięki temu wyeliminowano 
siły tarcia między wirnikiem a statorem silnika, a przez to usunięto negatywne cechy eksploatacyjne, 
tj. nagrzewanie i zużywanie się elementów trących, 
smarowanie, wydzielanie ciepła i hałasu.
Parametry silnika indukcyjnego:

• wirnik klatkowy składa się z nieizolowa-
nych prętów miedzianych;

• średnica wirnika: 48 mm;
• szczelina powietrzna: 1 mm;
• liczba zwojów uzwojenia lewitacyjnego 

wynosi 12, uzwojenia silnikowego 40.
Parametry silnika z magnesami trwałymi:

• liczba par biegunów: 2;
• średnica wirnika: 47 mm;
• szczelina powietrzna: 0,5 m;
• pojedynczy biegun złożony jest z 65 ma-

gnesów neodymowych (10 × 2,5 × 1 mm);
• liczba zwojów uzwojenia lewitacyjnego 

wynosi 40, a uzwojenia silnikowego 70;
• liczba zwojów uzwojenia silnikowego: 70 N.

Do bezłożyskowych maszyn elek-
trycznych zalicza się również prąd-
nico-rozruszniki, prądnice i silniki 
elektryczne. Układy takie mogą być 
wykorzystywane w nowych konstruk-
cjach: zarówno lotniczych (np. silniki 
lotnicze, prądnicowe źródła zasila-
nia), jak i w systemach kosmicznych  
(np. kinetyczne zasobniki energii, 
koła zamachowe satelity).

Technologia ta powinna znaleźć 
zastosowanie w systemach pracu-
jących w warunkach szczególnych, 
takich jak atmosfera wybuchowa, 
próżnia, przemysł spożywczy itp.
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SYSTEMY AKTYWNYCH  
ŁOŻYSK MAGNETYCZNYCH

Systemy aktywnych łożysk magnetycznych są 
przeznaczone do utrzymywania w stanie lewitacji 
magnetycznej elementów szybko wirujących. 
Znajdują zastosowanie w systemach łożyskowa-
nia elektrowrzecion i turbin w elektrowniach, 
układach napędowych okrętów oraz silnikach 
odrzutowych. Zapewniają wysoką sprawność 
łożyskowania i dużą precyzję stabilizacji po-
łożenia elementu wirującego. Zastosowanie 
aktywnego łożyska magnetycznego pozwala na 
maksymalne zmniejszenie siły tarcia, przez co 
uzyskuje się większą sprawność i niezawodność 
układu oraz poprawę bezpieczeństwa jego pracy. 
Przedstawiony system łożyskowania charak-
teryzuje wiele możliwości dostosowania jego 
konstrukcji do wymagań w zakresie geometrii 
łożyskowanych elementów oraz występujących 
w układzie obciążeń.

Parametry prezentowanego łożyska promie-
niowego:

• średnica wirnika 40 mm;
• obroty do 20000 obr/min;
• obciążenie podpory do 400 N.
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STANOWISKO SKANINGOWEJ MIKROSKOPII  
ELEKTRONOWEJ SEM

Stanowisko skaningowej mikroskopii elektronowej SEM (Scanning Electron Microscopy) powstało 
w 2018 r. w Zakładzie Technologii i Eksploatacji Uzbrojenia Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału 
Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT. W skład stanowiska wchodzi skaningowy mikroskop 
elektronowy Phenom ProX, dzięki któremu możliwe jest uzyskiwanie najwyższej jakości obrazów 
elektronowych o powiększeniach do 150 000 x oraz realnej rozdzielczości poniżej 8 nm. Ponieważ 
mikroskop Phenom ProX wyposażony jest w spektrometr EDS (typu SDD), ma możliwość analizy 
pierwiastkowej badanych materiałów.

Mikrostruktura wysokotemperaturowego stopu na bazie niklu – Nimonic 
(fot. Judyta Sienkiewicz)

Stanowisko skaningowej mikroskopii elektronowej (fot. Judyta Sienkiewicz)

Morfologia proszku otrzymanego za pomocą metody atomizacji  
gazowej ze stali martenzytycznej M300 (fot. Judyta Sienkiewicz) 

Stanowisko skanin- 
gowej mikroskopii elek- 
tronowej SEM jest wy-
korzystywane zarów-
no w działalności dy-
daktycznej (ćwiczenia 
laboratoryjne dotyczące 
zaawansowanych metod 
badania materiałów), 
jak i badawczej, w tym 
również podczas reali-
zowania wielu projektów 
badawczych prowadzo-
nych w Zakładzie Tech-
nologii i Eksploatacji 
Uzbrojenia.



– 254 –

TE
CH

NO
LO

GI
E P

RO
DU

KC
JI

Wydział Inżynierii Mechanicznej 
Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn 

Krzysztof Grzelak 
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e-mail: krzysztof.grzelak@wat.edu.pl 

APLIKACJA TECHNIK PRZYROSTOWYCH  
DO WYTWARZANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI  

INŻYNIERSKICH

Elementy wytworzone techniką 
SLS poddane optymalizacji 

topologicznej

Element układu napędowego wytworzony 
techniką SLM

Realizacja procesu wytwarzania 
techniką SLM

Przestrzenne struktury komórkoweBadania odporności balistycznej elementów 
wytworzonych przyrostowo ze stali  

wysokowytrzymałych

Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mecha-
nicznej WAT realizuje badania nowoczesnych materiałów i elementów kon-
strukcyjnych wytworzonych przyrostowo w zakresie badań strukturalnych, 
wytrzymałości statycznej, dynamicznej oraz zmęczeniowej. Duża różnorodność 
posiadanych urządzeń pozwala na wytwarzanie części z materiałów polime-
rowych, kompozytowych, a także metalicznych. Zagadnienia te są szczególnie 
uzasadnione potrzebami przemysłu, który coraz częściej i chętniej wykazuje 
zainteresowanie technikami przyrostowymi z uwagi na rosnące zapotrze-
bowanie na małe serie wyrobów, ich nietypowe geometrie czy konieczność 
zapewnienia posprzedażowej obsługi serwisowej w kolejnych latach. Pełna 
automatyzacja przyrostowych procesów wytwarzania wpisuje się w założenia tzw.  
Przemysłu 4.0, potocznie nazywanego czwartą rewolucją przemysłową,  
i mieści się w zasadniczym nurcie współczesnych kierunków badań inży-
nierskich. W ramach bieżącej działalności zespół Instytutu realizuje liczne 
badania w obszarze technologii przyrostowych, m.in. w zakresie wytwarzania 
mechanicznych elementów układów napędowych, przestrzennych struktur 
komórkowych i optymalizacji topologicznej elementów konstrukcyjnych.  

Doświadczenie kadry badawczej Instytutu, zarówno w zakresie opraco-
wywania technologii wytwarzania, jak i badań nowoczesnych materiałów 
wytworzonych przyrostowo, a także realizacja projektów w obszarze zasto-
sowań o charakterze przemysłowym, pozwala na ciągły rozwój prezentowa-
nego obszaru wiedzy i stwarza możliwości realizacji rozwiązań na potrzeby 
szeroko pojętego przemysłu zbrojeniowego i cywilnego. 
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SPAJANIE STOPÓW LEKKICH TECHNIKĄ  
FRICTION STIR WELDING (FSW)

FSW jest relatywnie nową techniką umożliwiającą spajanie materiałów konstrukcyjnych (głównie 
stopów aluminium) w stanie stałym. Ze względu na wysoką jakość uzyskiwanych połączeń technika 
ta znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, stoczniowym, lotniczym oraz kosmicznym, 
stanowiąc istotny motor postępu cywilizacji technicznej XXI wieku. Zakład Zmęczenia Materiałów 
i Konstrukcji Maszyn prowadzi liczne prace badawcze w zakresie spajania techniką FSW wysokowy-
trzymałych stopów aluminium, magnezu, tytanu, kompozytów wielowarstwowych oraz wytwarzania 
połączeń różnoimiennych typu stop aluminium – stal.

Powierzchnia przełomu próbki połączenia FSW  
(opracowanie własne)

Proces zgrzewania FSW na maszynie ESAB Legio 4UT  
(opracowanie własne)

Makrostruktura jądra zgrzeiny FSW stopu AA2519 o drobnoziarnistej 
budowie (opracowanie własne)

Charakter ystyki rozciągania połączeń FSW stopu AA2519-T62 
i materiału rodzimego. Wyznaczona efektywność złącza wynosi 83%  

(opracowanie własne)

Rozkład odkształceń połączenia FSW zarejestrowanych z wykorzystaniem 
cyfrowej korelacji obrazu. Odpowiadające punkty zaznaczono na krzywej 

rozciągania po lewej stronie (opracowanie własne)
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Marcin Wachowski 
tel. 261 839 245 

e-mail: marcin.wachowski@wat.edu.pl 

LEKKI MATERIAŁ WIELOWARSTWOWY  
O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI  

BALISTYCZNEJ UZYSKIWANY METODĄ  
WYBUCHOWEGO ŁĄCZENIA

Materiał wielowarstwowy AZ31/AA2519/Ti6Al4V po badaniach balistycznych (opracowanie autora)

Materiał wielowarstwowy AA2519/Ti6Al4V w różnych konfiguracjach 
(opracowanie autora)

Rezultatem projektu realizowanego w ramach 
Programu Badań Stosowanych w latach 2013-
2016, finansowanego przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, jest lekki materiał wielowar-
stwowy o zwiększonej odporności balistycznej do  
zastosowań w przemyśle lotniczym, kosmicznym 
i zbrojeniowym, uzyskiwany metodą wybuchowego 
łączenia. Ta niekonwencjonalna technika łączenia 
metali pozwala na uzyskanie materiałów o unikal-
nych właściwościach, zarówno wytrzymałościowych, 
jak i balistycznych. Materiały wytworzone metodą 
wybuchową to połączenie unikalnych właściwości 
metali i materiałów nierównowagowych powstają-
cych w obszarze połączeń. Czynnikiem przewod-
nim jest zastosowanie w laminatach stopów metali 
lekkich w postaci blach i połączenie ich w odpowiedniej konfiguracji. Celem wytworzenia lekkiego 
materiału wielowarstwowego jest podniesienie poziomu ochrony balistycznej bez istotnego wzrostu 
masy w porównaniu do aktualnie stosowanych materiałów.
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LASEROWE KSZTAŁTOWANIE WARSTWY  
POWIERZCHNIOWEJ ELEMENTÓW MASZYN

Laserowe kształtowanie warstwy powierzchniowej elementów maszyn stwarza możliwość polep-
szenia właściwości użytkowych obrabianych części, takich jak: koła zębate, tuleje cylindrowe, zawory 
silników spalinowych, łożyska toczne oraz inne. Uzyskanie tych możliwości następuje przez obróbkę 
laserowego hartowania, ablację lub napawanie. Polepszenie właściwości użytkowych, takich jak trwa-
łość zmęczeniowa, zużycie tribologiczne, żarowytrzymałość, odporność korozyjna następuje przez 
uzyskanie wysokiej twardości powierzchniowej niejednokrotnie przewyższającej twardość otrzymy-
waną w wyniku tradycyjnych metod obróbki cieplnej, rozdrobnienia struktury materiału warstwy 
wierzchniej, możliwości kształtowania składu chemicznego warstwy wierzchniej obrabianych laserowo 
elementów (fot. Z. Bogdanowicz).

 Kulowanie laserowe korpusu silnika lotniczego

 Koło zębate hartowane laserowo: moduł m = 5 mm, szerokość koła  
b = 15 mm

Tuleja cylindrowa silnika 4C90 po hartowaniu laserowym

Zawory wydechowe z laserowo napawaną przylgnią stellitem

Ablacja laserowa mikrozasobników olejowych
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Krzysztof Gocman 
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e-mail: krzysztof.gocman@wat.edu.pl

KOMPLEKSOWA OCENA NANOPOWŁOK  
DO ZASTOSOWAŃ TRIBOLOGICZNYCH

Przeprowadzono kompleksowe badania tribologiczne powłok o nanometrycznej grubości do za-
stosowań tribologicznych. Do najważniejszych osiągnięć pracy zaliczyć można:

• kompleksowe podejście do badań właściwości systemu powłoka – podłoże, ze szczególnym uwzględ-
nieniem parametrów procesu osadzania oraz właściwości mechanicznych podłoży;

• potwierdzenie zasadności zastosowanych procesów modyfikacji podłoży na potrzeby osadzania 
powłok o żądanych właściwościach;

• określenie zależności między parametrami procesu PLD a strukturą i właściwościami powłok osadzo-
nych na poszczególnych rodzajach podłoży, co pozwala na sterowanie m.in. ich składem fazowym;

Testy tribologiczne – opory ruchu, odporność 
na zużycie

• ustalenie relacji między podstawowymi właści-
wościami systemu powłoka – podłoże (właści-
wości mechaniczne, skład chemiczny i fazowy 
powłoki, przyczepność powłoki do podłoża) 
a jego właściwościami tribologicznymi;

• uzyskanie na podłożach stalowych powłok 
o właściwościach korzystnych w aspekcie za-
stosowań tribologicznych – wysoka twardość 
powłok, determinująca znaczną odporność na 
zużycie tribologiczne, połączona z ich bardzo 
dobrą przyczepnością do podłoża.

Mikroskopia optyczna – morfologia  
powierzchni, chropowatość, defekty,  

grubość powłoki

Mikroskopia AFM – 
morfologia  
powierzchni,  
jakościowa analiza 
fazowa

Mikroskopia SEM – morfologia powierzchni, 
chropowatość, defekty

Spektroskopia w podczerwieni FTIR  
– skład fazowy powłok

Nanoscratching – twardość sklerometrycznaMicroscratching – spójność i przyczepność 
powłok, ocena mechanizmów pękania powłok
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MODELOWANIE I SYMULACJE  
NUMERYCZNYCH STRZELAŃ DOŁOWYCH  

W ASPEKCIE OPTYMALIZACJI ROZMIESZCZENIA  
OTWORÓW STRZAŁOWYCH ORAZ ZWIĘKSZENIA  

EFEKTYWNOŚCI METRYK STRZAŁOWYCH

Badania materiałowe oraz korelacja modeli 
konstytutywnych

Badania walidacyjne na próbkach skały

Symulacje fragmentacji  
i pękania skały

Realizowane badania wynikają z potrzeb przemysłu wydo-
bywczego miedzi w Polsce. Zastosowanie metod numerycznych 
pozwala w przewidywalny i efektywny sposób zoptymalizować 
metody wykorzystywane w górnictwie podziemnym i zmniejszyć 
koszt wydobycia przy jednoczesnej maksymalizacji efektów prac. 
W ramach prac badawczych skupiono się przede wszystkim na 
następujących elementach: poprawnym odwzorowaniu materia-
łu skalnego, symulacji jego zachowania w warunkach obciążeń 
dynamicznych pochodzących od detonacji MW oraz odzwiercie-
dleniu takich efektów jak zniszczenie, pękanie i kruszenie skały. 
Proces badawczy obejmuje złożone badania materiałowe i testy 
eksperymentalne w szerokim zakresie szybkości odkształcenia, 
zaawansowane modelowanie i symulacje numeryczne przy 
użyciu m.in. metod bezsiatkowych, a także wieloparametryczne 
optymalizacje numeryczne bazujące na algorytmach genetycz-
nych. Ostatecznym efektem prac jest narzędzie informatyczne 
wspomagające użytkownika w strzelaniach dołowych. 

Badania zrealizowano w ramach projektu finansowanego z NCBR oraz KGHM pt. Projektowanie 
metryk strzałowych z wykorzystaniem narzędzia komputerowego opracowanego dla warunków górniczo-
-geologicznych kopalń rud miedzi LGOM CuBR/III/6/NCBR/2017 – KGHM-BZ-U-0150-2017.

Badania eksperymen-
talne oraz modelowe 
otworów strzałowych
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POROWATE ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE  
NOWEJ GENERACJI

Przykładowe zastosowania porowa-
tych łożysk ślizgowych 

Kompleksowe badania żelaznych porowatych 
łożysk ślizgowych przeprowadzono w ramach 
realizacji projektu rozwojowego OR 00002904 
finansowanego przez MNiSW w latach 2007-2011. 
Przedstawiono nowe koncepcje wytwarzania  
łożysk pozwalające na znaczną poprawę ich 
trwałości i nośności, które zostały potwierdzone 
w szczegółowych badaniach i opisane w monografii 
Porowate łożyska ślizgowe nowej generacji – badania 
i prognozy (ISBN 978-83-62954-78-0). Propozycje 
wytwarzania porowatych łożysk ślizgowych nowej 
generacji zostały zastrzeżone w UP RP w czterech 
patentach w 2017 roku.

Porowate łożysko ślizgowe z mikrosegmentami wykonanymi techniką 
laserową na powierzchni ślizgowej (P-401051) – opracowanie własne
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TECHNOLOGIA LASEROWEGO  
PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI

Nowoczesne technologie ablacyjnej mikroobróbki laserowej w zakresie oczyszczania oraz tekstu-
rowania newralgicznych stref elementów maszyn pracujących w węzłach tarcia (np. elementy silników 
spalinowych), dzięki zastosowaniu nowoczesnych stanowisk laserowych oraz wysokich parametrów 
impulsowego promieniowania laserowego, pozwalają selektywnie, precyzyjnie i powtarzalnie oddziały-
wać na ww. strefy elementów maszyn oraz wprowadzają w ich warstwie wierzchniej bardzo korzystne 
zmiany właściwości użytkowych. 

Łożysko toczne i sworzeń tłokowy silnika spalinowego z powierzchniami teksturowanymi laserowo  
oraz różne rozmieszczenie tekstury na powierzchni 

Wałek rozrządu silnika spalinowego z czopami teksturowanymi laserowo, po lewej tekstura w kształcie rowków,  
po prawej tekstura w postaci mikroczasz

Elementy oczyszczone laserowo (tłok oraz łopatka turbiny) z zaznaczonymi obszarami oczyszczania
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TRIBOLOGICZNE ZASTOSOWANIA  
AZOTKU BORU h-BN

Przeprowadzono kompleksowe badania tribologiczne różnych substancji zawierających azotek 
boru h-BN, wyprodukowany na bazie technologii opracowanej w WAT (patenty: 153588, 155646, 
161930). Wykazano, że stosowanie w technice smarowniczej azotku boru jest możliwe i daje bardzo 
dobre efekty w postaci obniżenia wartości współczynnika tarcia i zmniejszenia zużycia elementów 
maszyn. Wskazano również obszary możliwych zastosowań. Wyniki tych badań obszernie opisano 
w monografii Tribologiczne zastosowanie azotku boru.

Pędnik wodny KTO z łożyskami ślizgowymi

• Porowate łożyska ślizgowe impregnowane olejem zawierającym azotek boru h-BN

• Łożyska toczne smarowane smarem plastycznym zawierającym azotek boru h-BN

• Ciecze technologiczne zawierające azotek boru h-BN  

w procesach obróbki plastycznej metali

• Porowate łożyska ślizgowe z „kieszenią smarowniczą”  

wypełnioną azotkiem boru h-BN

• Porowate łożyska ślizgowe impregnowane smarem  

plastycznym zawierającym azotek boru h-BN

• Antyfrettingowe smary zawierające azotek boru h-BN

• Porowate łożyska ślizgowe zawierające azotek boru h-BN w żelaznym spieku

• Antyzakleszczeniowe pasty smarownicze zawierające azotek boru h-BN

Zawieszenie koła KTO z łożyskami ślizgowymi


