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CZYNNIK INTENSYWNO ŚCI OBCIĄśEŃ EKSPLOATACYJNYCH  
W PROCESIE WYMIAROWANIA TRWAŁO ŚCIOWEGO KONSTRUKCJI 

NOŚNYCH MASZYN GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO NA TLE NORMY  
DIN 22261 

Dokonano, w oparciu o rezultaty otrzymane z systemu akwizycji obciąŜeń – zainstalowanego na koparce KWK 
810, oszacowania zmęczeniowych napręŜeń dopuszczalnych w wybranych węzłach konstrukcji. Porównano je  
z takowymi określonymi wg zasad zawartych w normie DIN 22261. Akwizycja obciąŜeń objęła okres 7876 
godzin uŜytkowania koparki w kopalni TURÓW. 

1. WPROWADZENIE 

Algorytm wymiarowania konstrukcji nośnych maszyn podstawowych górnictwa 
odkrywkowego, prowadzony w obszarze trwałości zmęczeniowej, wynikający z normy DIN 
22261-2 [1] obejmuje podstawowe 4 kroki. 
1. Wyznaczenie wartości zestawu obliczeniowych obciąŜeń zmiennych działających na 

konstrukcję nośną.  
2. Wyznaczenie powodowanych nimi wartości napręŜeń maksymalnych - σmax  

i minimalnych - σmin w analizowanym węźle konstrukcji w oparciu o przyjęte 
skojarzenia obciąŜeń. 

3. Przyporządkowanie analizowanemu węzłowi konstrukcji nośnej odpowiedniego karbu 
wzorcowego złącza spawanego, zawartego w wykazie normy wraz z towarzyszącą mu 
charakterystyką zmęczeniową - krzywą Woehlera (kategorią wytrzymałości). 

4. Sprawdzenie podstawowego warunku wytrzymałościowego w obszarze zmęczenia: 

σmax-σmin=  ∆σd ≤ ∆σR,d  =  η⋅∆σC    (1) 

Tak wyznaczony dopuszczalny zakres zmian napręŜeń ∆σR,d stanowi wartość 
kryterialną   w  procesie   wymiarowania   trwałościowego,  odnoszoną   do:  danego   węzła  
___________________ 
1  SKW Biuro Projektowo-Techniczne – Zgorzelec  
2  Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych - Kobyłka 
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konstrukcyjnego, złącza spawanego w nim występującego i intensywności jego obciąŜeń 
eksploatacyjnych, wyznaczoną wg ustaleń przyjętych w normie poprzez wytrzymałość 
zmęczeniową ∆σC danej kategorii karbu (z uwzględnieniem jakości wykonania złącza) oraz 
współczynnik wytrzymałości eksploatacyjnej (Betriebsfestigkeitfaktor) η. 

Współczynnik wytrzymałości eksploatacyjnej (Betriebsfestigkeitfaktor) η przyjęto  
w normie DIN 22261-2 jako wartość stałą ηE=1,4 niezaleŜnie od rodzaju maszyny, jej 
zespołu bądź elementu, a takŜe warunków eksploatacji. 

W normie dopuszczono jednak przyjmowanie innej wartości współczynnika ηE 
wyznaczanego wtedy na podstawie badań eksploatacyjnych. Taki sposób jego określenia 
budzi uzasadniony niedosyt. W wybranych miejscach tejŜe normy czytamy:  

”Zawarte w normie wartości obciąŜeń i ich kojarzenie zostały ustalone w oparciu  
o wieloletnie doświadczenia eksploatacyjne koparek w Zagłębiu Reńskim i są miarodajne 
do wyznaczenia napręŜeń obliczeniowych w zakresie trwałości zmęczeniowej. Zapewniają 
one wystarczające prawdopodobieństwo przetrwania dla 50 lat eksploatacji. Wymagane jest 
prowadzenie kontroli konstrukcji nośnej zgodne z zasadami podanymi w normie DIN 
22261-1”.  

Zatem naleŜy rozumieć, Ŝe powyŜsze ustalenia dotyczą tylko wymienionego 
środowiska pracy. Ponadto są one przyjmowane dla maszyny, jej konstrukcji nośnej 
traktowanej jako całość. Nie jest jawnie podany sposób wyznaczania współczynnika ηE np. 
w oparciu o dane z badań eksploatacyjnych, podano jedynie jego wartość ηE =1,4. Brak jest 
równieŜ jawnie zdefiniowanego zasobu trwałości zmęczeniowej wynikającego z przyjętych 
załoŜeń projektowych, wyraŜonego w godzinach pracy maszyny - jedynej formie istotnej 
dla uŜytkownika. Dzieje się tak poniekąd dlatego, Ŝe norma DIN 22261-2 posługuje się  
w obszarze trwałości zmęczeniowej wyrazem napręŜeniowym - σ, a nie cyklowym - N 
(przeliczalnym na czas uŜytkowania). Takie podejście jest jednak typowe dla norm 
wymiarowania konstrukcji nośnych w obszarze dźwignic, maszyn do robót ziemnych, 
maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego itp. 

2. WSPÓŁCZYNNIK NAPRĘśEŃ EKSPLOATACYJNYCH. IDEA. 

2.1. ZAKRES STOSOWANIA 

Oto przykład takiego postępowania. UmoŜliwia ono ujmując problem ogólniej: 
- weryfikację załoŜonego na podstawie normy w trakcie procesu projektowania 

współczynnika η i na tej podstawie dokonywanie korekty załoŜeń dotyczących warunku 
trwałości z odniesieniem wnioskowania takŜe na okres uŜytkowania obiektu ; 

- rozpoznanie intensywności obciąŜeń w ramach całego obiektu, ale nie traktowanego 
całościowo, lecz z rozbiciem na zespoły i węzły; 

- gromadzenie danych dla prowadzenia uogólnień na poziomach biura projektowego 
bądź wyŜszym - norm środowiskowych itp. 
Warunek wytrzymałości zmęczeniowej (pośrednio trwałości zmęczeniowej) przyjęty 

na potrzeby niniejszego opracowania ma postać: 
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CEd σησ ∆⋅≤∆     (2) 
 
gdzie: 
∆σd - zakres napręŜeń obliczeniowych,  
∆σC - wytrzymałość zmęczeniowa danej kategorii karbu (złącza spawanego) przyjmowana 

za DIN 22261-2, 
ηE - współczynnik napręŜeń eksploatacyjnych - sposób jego wyznaczania zostanie podany 

niŜej. 
Postępowanie takie, indywidualnego określania intensywności obciąŜeń - za pomocą 

współczynnika napręŜeń eksploatacyjnych, jest szczególnie uzasadnione w przypadku 
projektowania obiektów o jednostkowym charakterze, przeznaczonych do pracy w trudnych 
warunkach, a zarazem przy wyraźnie postawionym wymaganiu w zakresie trwałości 
zmęczeniowej [2],[3],[4]. 

2.2. PODSTAWY WYZNACZANIA 

W procesie określania współczynnika ηE przyjęto opis widma napręŜeń 
eksploatacyjnych w postaci dwukolumnowej tablicy [∆σi; ni] uwzględniając ponadto czas 
eksploatacji (rejestracji) Tr[h] oraz obliczeniową wartość zakresu napręŜeń ∆σd,r w danym 
węźle. Ilustrację graficzną dla tak przygotowanego widma napręŜeń stanowi histogram 
napręŜeń (rys.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Histogramu zakresów napręŜeń eksploatacyjnych zarejestrowanych w czasie eksploatacji Tr=7876h w punkcie 
referencyjnym konstrukcji. Obliczeniowa wartość zakresu napręŜeń w tym punkcie wynosi ∆σd,r= 61MPa. 

Fig. 1. Histogram of operating stress ranges at the structure reference point acquired during Tr = 7876 hours  
of operation. Calculated stress at this location is ∆σd,r = 61MPa 

Widmo napręŜeń scharakteryzowane jest jedną wartością współczynnika ηE 
wyznaczoną dla projektowego, wymaganego przez uŜytkownika, całkowitego czasu pracy 
maszyny Td[h] oraz przyjętej postaci krzywej wytrzymałości S-N.  
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Rys. 2. Przyjęta postać krzywej wytrzymałości zmęczeniowej z zaznaczonymi punktami charakterystycznymi oraz ich 

symbolami 
Fig. 2. Assumed for calculations stress-life curve with characteristic data points and their notation 

Algorytm wyznaczania wartości współczynnika ηE w oparciu o przedstawioną postać 
opisu widma napręŜeń eksploatacyjnych oraz krzywą S-N, przedstawioną na rysunku 2, 
obejmuje następujące kroki: 
1. przyjęcie wymaganego całkowitego czasu pracy maszyny Td[h], 
2. przyjęcie postaci krzywej wytrzymałości S-N określonej poprzez wartość wykładnika m 

oraz liczbę cykli ND odpowiadających punktowi załamania krzywej S-N. W niniejszej 
procedurze jest to krzywa o wykładniku m=3 z punktem załamania ND=1e7, 

3. wyznaczenie wartości ∆σD z poniŜszej zaleŜności: 
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gdzie: 
Td – wymagany całkowity czas pracy maszyny, 
Tr – czas pracy maszyny odpowiadający okresowi rejestracji widma napręŜeń. Klasa p 
odpowiada granicznej wartości zakresu napręŜeń ∆σp>∆σD ≥∆σp+1, 

4. Wyznaczenie kategorii krzywej wytrzymałości ∆σC,r na podstawie ∆σD: 
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5. Wyznaczenie wartości współczynnika napręŜeń eksploatacyjnych: 
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Współczynnik napręŜeń eksploatacyjnych wyznaczony jest na podstawie relacji 
pomiędzy wartością obliczeniową zakresu napręŜeń w danym punkcie referencyjnym ∆σd,r 
a kategorią ∆σC,r krzywej S-N, która skojarzona z opisanym w postaci tablicy [∆σi; ni] 
widmem napręŜeń zarejestrowanym w czasie Tr wyznacza uszkodzenie obliczeniowe Dd po 
całkowitym przewidywanym czasie eksploatacji Td. Oznacza to, Ŝe jeŜeli w punkcie,  
w którym zarejestrowano widmo napręŜeń [∆σi; ni] znajduje się karb zmęczeniowy  
o kategorii ∆σC,r to po czasie eksploatacji Td uszkodzenie obliczeniowe w tym punkcie 
wyniesie Dd.  

Wartość współczynnika ηE określana jest w obniesieniu do przyjętej postaci krzywej 
S-N. Poprzez powiązanie z wartością napręŜeń obliczeniowych ∆σd moŜliwa jest 
bezpośrednia ocena adekwatności zastosowanego wymiarowania trwałościowego do 
występujących w trakcie eksploatacji obciąŜeń, zarówno w zakresie ich wartości  
jak i intensywności. Równocześnie wartość współczynnika ηE jest niezaleŜna od 
bezwzględnego poziomu napręŜeń (wytęŜenia) w miejscu rejestracji widma - zaleŜy 
bowiem jedynie od ich relacji do wartości obliczeniowej zakresu napręŜeń w tym punkcie.  

Zaproponowana koncepcja wyznaczania współczynnika ηE dostosowana jest do 
specyficznej dla maszyn górnictwa odkrywkowego postaci widma napręŜeń (rys.1), 
zawierającego cykle o małej amplitudzie i bardzo duŜej liczności oraz jedynie nieliczne 
cykle o duŜej wartości zakresu napręŜeń wywołane wystąpieniem obciąŜeń ekstremalnych. 
Nie ma więc uzasadnienia normowanie widma napręŜeń względem maksymalnej 
zarejestrowanej wartości zakresu praktykowane w normach dźwignicowych. 

3. OKREŚLENIE INTENSYWNOŚCI OBCIĄśEŃ 

Zapewnienie wymaganej trwałości konstrukcji jest dla projektanta szczególnie trudne 
w przypadku obiektów o unikalnym, jednostkowym charakterze, przeznaczonych do pracy 
w najtrudniejszych warunkach. Takim obiektem jest właśnie koparka KWK-910 
przeznaczona w KWB „Turów” do wydobywania złóŜ trudnourabialnych o ekstremalnych 
jednostkowych oporach urabiania kL<=200kN/m, zaprojektowana przez firmę SKW 
Zgorzelec. Rozpoczęte w 2002 roku prace projektowe nad koparką od początku 
uwzględniały konieczność specjalnego potraktowania warunku trwałości zmęczeniowej 
konstrukcji nośnej poniewaŜ: 

• istniejące normy z zakresu projektowania nie dotyczą bezpośrednio maszyn 
dedykowanych dla tego typu warunków pracy, 

• zgromadzone w toku eksploatacji informacje o zjawiskach towarzyszących pracy 
maszyn w warunkach trudnourabialnych nie mogły odnosić  się do maszyn specjalnie 
projektowanych na takie warunki. 

  Przyjęto zatem, juŜ na etapie projektu wstępnego, Ŝe na koparce zainstalowany 
zostanie system akwizycji obciąŜeń eksploatacyjnych. Akwizycja obciąŜeń prowadzona jest 
w punktach referencyjnych konstrukcji nośnej (PRK) uznanych za potencjalne słabe ogniwa 
trwałościowe - PSOT. Zostały one zlokalizowane w węzłach konstrukcji o zasadniczym 
znaczeniu, w których wystąpienie pęknięcia stanowi zagroŜenie dla integralności całej 
konstrukcji nośnej zatem i maszyny. 
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a) 

 
b)  

 
 

c) 

 

d)   

 

e)  

 

Rys. 3. Elementy składowe systemu akwizycji obciąŜeń. Pierwotne rezultaty zastosowania: 
a) plan punktów referencyjnych PRK - PSOT1..12, b) rozmieszczenie czujników napręŜeń w naroŜu słupa wieŜy 

PSOT1, PSOT2. Czujniki Hottinger SLB700A oraz wzmacniacze Hottinger CLIP AE301 w hermetycznej obudowie. 
Skrzynka Ŝółta to zasilanie, c) czujnik PSOT 7 po 7876 godzinach pracy koparki, d) moduł gromadzenia i wstępnej 

obróbki sygnałów SWIFT MAS-MICRO II RECORDER, e) ilustracja graficzna macierzy danych otrzymana z modułu 
MAS-MICRO II 

Fig. 3. Components of the data acquisition system. Initial results: a) map of reference points location PRK - PSOT1..12,  
b) Location of strain gauges at the edge of the tower PSOT1, PSOT2. Hottinger SLP700A SG and Hottinger CLIP 

AE301 signal conditioner in hermetic box. Yellow box shows power supply, c) SG PSOT 7 after 7876 hours of machine 
operation, d) modules of data acquisition and first signal conditioning SWIFT MAS-MICRO II RECORDER,  

e) graphical illustration of data matrix obtained from the MAS-MICRO II module 
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W punktach referencyjnych zostały zainstalowane czujniki napręŜeń. Na rysunku 3 
przedstawiono symbolicznie podstawowe elementy systemu akwizycji oraz rezultaty 
pierwotne procesu akwizycji. Wykaz punktów pomiarowych zawiera tabela 1. 

Tabela 1. Lokalizacja punktów referencyjnych PSOT 1..12. Podstawowe  kryteria wyboru 
Table 1. Location of reference points PSOT 1 through 12. Basic criteria for selection 

Lokalizacja 
Liczba 

punktów 
Kryteria wyboru 

Połączenie wieŜy 
z platformą 
obrotową 

PSOT 
1,2,3,4 

1. ocena skojarzonego działania wszystkich 
obciąŜeń zmiennych nadwozia w tym drgań całego 
nadwozia 
2. węzeł newralgiczny dla całej konstrukcji 
nadwozia, ulegający częstym awariom w innych 
koparkach w układzie C 

Pas dolny 
wysięgnika koła 
czerpakowego 

PSOT 5,6 

1. ocena skojarzonego działania sił obciąŜających 
układ urabiania we wszystkich kierunkach 
2. element o zasadniczym znaczeniu dla całej 
konstrukcji wysięgnika 

Zastrzały stęŜeń 
górnych 

wysięgnika koła 
czerpakowego 

PSOT 7,8 

1. ocena obciąŜeń skręcających konstrukcję 
wysięgnika pod wpływem zmiennego połoŜenia 
siły bocznej kopania, nierównomiernego obciąŜenia 
lin zawieszenia i drgań skrętnych 

Zastrzały stęŜeń 
dolnych 

wysięgnika 
przeciwwagi 

PSOT 9,10 

1. ocena skojarzonego wpływu siły poziomej 
podwieszenia wysięgnika załadowczego oraz 
pochylenia i drgań poziomych i skrętnych 
2. elementy o istotnym znaczeniu, bardzo silnie 
obciąŜone 

Cięgna przednie 
PSOT 
11,12 

1. ocena skumulowanego działania obciąŜeń od sił 
kopania, drgań wysięgnika koła czerpakowego oraz 
nierównomierności sił w linach 
2. element o zasadniczym znaczeniu dla 
konstrukcji 

Współczynnik napręŜeń eksploatacyjnych ηE stanowi najbardziej syntetyczną formę 
opisu intensywności obciąŜeń eksploatacyjnych. UmoŜliwia zarówno szacowanie tego 
czynnika, w odniesieniu do określonego okresu eksploatacji, jak i proste wprowadzenie do 
procesu wymiarowania konstrukcji nośnej, jedynie modyfikując formę zapisu warunku 
wytrzymałości przyjmowaną przy wymiarowaniu w obszarze wytrzymałości doraźnej. 

4. REZULTATY 

Posługując się procedurą przedstawioną w pkt.2 oraz informacjami pozyskanymi  
w procesie akwizycji określone zostały wartości współczynnika napręŜeń eksploatacyjnych 
ηE w wybranych uprzednio węzłach konstrukcji nośnej PSOT 1- PSOT 12, uznanych za 
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potencjalne słabe ogniwo trwałościowe. Przedstawiono je graficznie na rysunku 4a, a takŜe 
na tle maszyny na rysunku 5. Zawarta na nich informacja dotyczy pierwszego okresu 
eksploatacji koparki - 7876 godzin uŜytkowania tj. ok. 3,5 roku. 

Te same dane uzyskane w procesie akwizycji zostały opisane takŜe w inny sposób, za 
pomocą rozkładu statystycznego BETA. Dla lokalnych PSOT 1..12 przedstawiono je za 
pomocą funkcji gęstości prawdopodobieństwa (rys. 4b) oraz parametrów p i q rozkładu 
statystycznego (rys. 5). 
 

a)  b) 

    
 

Rys. 4. Opis intensywności obciąŜeń eksploatacyjnych: a) za pomocą współczynnika napręŜeń eksploatacyjnych ηE, 
b) za pomocą rozkładu statystycznego BETA  

Fig. 4. Description of the operation loading intensity: a) by means of the operating stress factor, ηE, b) by means  
of a probability distribution BETA 

 
 

 
Rys. 5. Zbiorczy zestaw intensywności obciąŜeń eksploatacyjnych w PSOT 1..12 opisany rozkładem statystycznym 

BETA (parametry p, q) i poprzez współczynnik napręŜeń eksploatacyjnych ηE 
Fig. 5. Complete set of operating loading intensity at PSOT 1 through 12 described by probability distribution BETA 

(parameters p, q) and operating loading factor ηE 
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Z rysunku 5 widać olbrzymie zróŜnicowanie intensywności obciąŜeń poprzez węzły 
konstrukcji. Zatem przyjmowanie jej na tym samym poziomie dla całego obiektu jest 
duŜym uproszczeniem, mogącym prowadzić do zaskakujących i zarazem niebezpiecznych 
sytuacji w trakcie eksploatacji maszyny. Nadto silny wpływ na intensywność obciąŜeń mają 
czynniki określane przez środowisko pracy np. opory urabiania złoŜa, sposób jego 
urabiania, sposób pracy operatora, oddziaływanie atmosfery itp. 

Dlatego w dąŜeniu do uzyskania zoptymalizowanej konstrukcji nośnej spełniającej 
jednocześnie wymagania przydatności uŜytkowej, lekkości, trwałości, pewności działania 
itd., jednocześnie ekonomicznej w procesie wytwarzania i eksploatacji, zwaŜywszy takŜe 
skalę obiektu oraz praktycznie jednostkowość wytwarzania nie moŜna sprowadzić opisu 
intensywności obciąŜeń do jednego, uniwersalnego w swoim rodzaju poziomu. 

Określono dopuszczalny zakres napręŜeń obliczeniowych z uwzględnieniem 
intensywności obciąŜeń uzyskanej z systemu akwizycji. Rezultaty zostały przedstawione 
zbiorczo w tabeli 2. Określenia wytrzymałości zmęczeniowej ∆σC dokonano posługując się 
normą ISO 20332 [5],[6]. Na jej podstawie analizując dokumentację konstrukcji nośnej, 
przyjęte zostały kategorie karbów i odpowiadające im charakterystyki wytrzymałości 
zmęczeniowej dla poziomu jakości wykonania złącza spawanego - C, a następnie określono, 
posługując się zaleŜnością (2) dopuszczalne zakresy napręŜeń obliczeniowych. 

Tabela 2. Zakresy napręŜeń obliczeniowych ∆σR,d wg zarejestrowanej intensywności obciąŜeń ηE i wg DIN 22261-2 
(ηE=1,4) 

Table 2. Calculated stress ranges ∆σR, d for the recorded ηΕ and in the DIN 22261-2 standard proposed loading intensity 
ηE = 1,4  

PSOT ∆σC 

[MPa] 
ηE ∆σR,d(ηE) 

[MPa] 
∆σR,d(1,4) 

[MPa] 
1 80 1,7 136 112 
2 80 1,4 112 112 
3 80 2,8 224 112 
4 80 2,5 200 112 
5 71 2,7 192 140 
6 71 2,8 200 140 
7 112 2,7 302 156 
8 112 1,8 202 156 
9 90 1,2 108 126 
10 90 1,2 108 126 
11 80 1,6 128 112 
12 80 1,0 80 112 

 

 W tabeli 2 widać wyraźnie, Ŝe w ślad za zróŜnicowaniem intensywności obciąŜeń idzie 
istotne zróŜnicowanie zakresu napręŜeń obliczeniowych (dopuszczalnych z warunku 
wytrzymałości - trwałości zmęczeniowej). Dzieje się to w obu kierunkach - "wzmacniania"  
i "osłabiania" w odniesieniu do intensywności ηE=1,4 przyjmowanej generalnie za normą 
DIN 22261-2 w obrębie całej konstrukcji nośnej. Co z tą nową dodatkową porcją informacji 
czynić ? 
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Sytuację dobrze ilustruje rysunek 6 bowiem ukazuje węzły, w których mogą wystąpić 
przedwczesne pęknięcia zmęczeniowe z racji przekroczenia zmęczeniowych napręŜeń 
dopuszczalnych według realizowanej intensywności obciąŜeń. To skłania do 
przeciwdziałania. 

 
Rys. 6. Wartości obliczeniowej wytrzymałości zmęczeniowej ∆σR,d  określone na podstawie intensywności obciąŜeń 

zarejestrowanej - ηE oraz przyjętej na podstawie normy DIN 22261 - 1 
Fig. 6. Calculated values of fatigue strength ∆σR, d determined based on the measured loading intensity – ηE, and the 

assumed according to DIN 22261-1 standard intensity 

MoŜna to realizować na dwa sposoby: 
− od razu, profilaktycznie, nie czekając na zainicjowanie pęknięcia moŜna taki węzeł 

"wzmocnić" zmęczeniowo. Najłatwiej stosować tzw. obróbki pospawalnicze np. 
przetapianie strefy przejścia pomiędzy materiałem rodzimym a spoiną, śrutowanie, 
układanie dodatkowej spoiny itp, 

− czekać, bacznie obserwując w znanych juŜ miejscach, na pojawienie się pęknięć  
i dokonać naprawy węzła. Na przykład przez usuwanie pierwotnej spoiny i połoŜenie 
nowej o wyŜszym poziomie jakości wykonania, zatem i wyŜszej wytrzymałości 
zmęczeniowej, stosując tego samego rodzaju obróbki pospawalnicze. W drastycznych 
sytuacjach moŜliwa jest takŜe wymiana całego węzła konstrukcyjnego. Doprowadza to 
do jednoczesnej poprawy jakości typu i wykonania - najpełniejszego zakresu 
postępowania prowadzącego do złagodzenia karbu - stopnia koncentracji napręŜeń. 
Czynią tak coraz częściej budowniczowie mostów i wiaduktów obiektów, podobnie 

jak maszyny górnictwa odkrywkowego, projektowanych na bardzo długie okresy 
eksploatacyjne i wytwarzanych jednostkowo i zaznających wraz z upływem czasu zmiany 
intensywności obciąŜeń - trudnej do przewidzenia i oszacowania w trakcie projektowania. 
Nadto uszkodzenie i długotrwały postój powoduje zwielokrotnienie strat. 
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PowyŜsze postępowanie wymaga wyposaŜenia maszyny w system akwizycji danych, 
najlepiej na stałe, tak by stanowił integralną część maszyny. Dziś nie jest to problem ani 
techniczny, ani ekonomiczny, łącznie ze spełnieniem wymogu wieloletniej trwałości  
i pewności działania tego systemu. 

Znajomość widma obciąŜeń eksploatacyjnych to takŜe stworzenie moŜliwości 
szacowania zasobu (resursu) eksploatacyjnego konstrukcji nośnej, w miarę jej degradacji 
zaleŜnej właśnie głównie od intensywności obciąŜeń. Resursu wyraŜanego pierwotnie przez 
liczbę cykli napręŜeń, przeliczaną następnie na liczbę godzin uŜytkowania. Jest to 
informacja szczególnie interesująca eksploatatora, z wielu powodów, z ekonomicznym na 
czele, ale takŜe dotyczących bezpieczeństwa uŜytkowania. 

Przykład takiego "resursowego" postępowania wypływającego ze znajomości 
aktualnego widma obciąŜeń przedstawiono w tabeli 3. Jako rezultat otrzymywany jest obraz 
bieŜącej degradacji zmęczeniowej zachodzącej w poszczególnych PSOT. Na tej podstawie 
moŜna szacować trwałość pozostającą Tpoz. 

 
Tabela 3. Trwałość pozostająca. Oszacowanie wg ZASE WC IN 
Table 3. Residual life. ZASE WC IN program based assessments 

 

 

5. PODSUMOWANIE 

Dopiero posiadając system permanentnej akwizycji obciąŜeń eksploatacyjnych,  
a takŜe umiejętności jego wykorzystania, moŜna mówić o projektowaniu wyrobu na 
określony okres czasu, przy jednoczesnym stosowaniu diagnostyki spawanej konstrukcji 
nośnej, nawet przy jednoczesnym zarządzaniu bezpieczeństwem technicznym wynikającym 
z zagroŜenia degradacyjnym procesem zmęczenia.  

Innym waŜkim problemem tkwiącym w procesie wymiarowania wytrzymałościowego 
konstrukcji nośnych jest określenie współczynnika bezpieczeństwa. Dawniej przyjmowany 
był on w wartościach stałych i to zarówno w zakresie wytrzymałości doraźnej jak  
i zmęczeniowej (trwałości). Dziś w zakresie wytrzymałości doraźnej uzaleŜniany jest 
globalnie w odniesieniu do zestawu kojarzonych obciąŜeń - metoda napręŜeń 
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dopuszczalnych, bądź określany jest indywidualnie w odniesieniu do kaŜdego rodzaju 
obciąŜenia - metoda napręŜeń granicznych. w zakresie wytrzymałości (trwałości) 
zmęczeniowej współczynnik bezpieczeństwa uzaleŜniony został od trzech podstawowych 
czynników: 

− przyjętej filozofii wymiarowania: bezpieczna trwałość (safe life), pęknięcie 
bezpieczne (fail safe); 

− dostępność diagnostyczna złącza spawanego; 
− ewentualność zagroŜenia Ŝycia ludzkiego. 

Ogólny układ tego ujęcia ukazuje tabela 4 zaczerpnięta z normy EN 13001 [7]. NaleŜy 
zwrócić uwagę, Ŝe zmęczeniowy współczynnik bezpieczeństwa γMF moŜe powodować 
nawet 35% zmianę zmęczeniowych napręŜeń dopuszczalnych. Tego rodzaju ujęcia brak jest 
jeszcze w normie DIN 22261. 

Tabela 4. Wartości współczynnika γMF w zaleŜności od moŜliwości kontroli, konsekwencji awarii oraz przyjętej 
filozofii wymiarowania trwałościowego konstrukcji wg EN 13001-3-1 

Table 4. Values of factor γMF depending on accessibility, failure consequences and assumed philosophy of structure 
fatigue design according to EN 13001-3-1 standard 

Kontrola 
Dostęp 

Filozofia wymiarowania konstrukcji 

Pęknięcie 
bezpieczne 

Inna niŜ pęknięcie bezpieczne 
brak zagroŜenia ludzi zagroŜenie ludzi 

Kontrola okresowa  
i obsługa. Dogodny dostęp 

1,0 1,15 1,25 

Kontrola okresowa  
i obsługa. Trudny dostęp 

1,15 1,25 1,35 
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INTENSITY OF THE OPERATIONAL LOADING IN FATIGUE DIMENSIONING OF MINING MACHINERY 
STRUCTURES IN RELATION TO THE DIN22261 STANDARD 

Allowable fatigue stresses at selected points of the load carrying structure of the KWK810 open-pit mining excavator 
have been determined based on data from the loading data acquisition system installed on that structure. The allowable 
fatigue stresses have been compared with those determined according to DIN22261 Standard rules. The loading data 
acquisition has been performed during 7876 hours of the excavator’s operation in the Turow open-pit coal mine. 


