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Dotychczas w Polsce by∏y stosowane m∏oty wolno-
spadowe z nap´dami spalinowymi, które cechujà
si´ wysokà emisjà zanieczyszczeƒ do Êrodowiska
naturalnego (nieoczyszczone spaliny, wysoki poziom
ha∏asu zespo∏u nap´dowego). Nie produkowano
natomiast m∏otów wolnospadowych wyposa˝onych
w dynamiczny uk∏ad hydrauliczny. Na rynku dost´p-
ne by∏y jedynie drogie urzàdzenia producentów
zachodnich. W odpowiedzi na sytuacj´ rynkowà
pracownicy Biura Projektowo-Handlowego „BIPRO-
MASZ” Mieczys∏aw Gorzoch we wspó∏pracy z pra-
cownikami Instytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego opracowali i wdro˝yli nowy
typoszereg m∏otów wolnospadowych. Przeprowa-
dzone prace badawcze i rozwojowe pozwoli∏y na

wdro˝enie do produkcji seryjnej typoszeregu m∏o-
tów wolnospadowych wyposa˝onych w dynamicz-
ny uk∏ad hydrauliczny, o masach bijaków 600, 1500
i 2800 kg. M∏oty – jako osprz´ty robocze maszyn
hydraulicznych – sà stosowane do prac zwiàzanych ze
stabilizacjà gruntu, wbijania kszta∏towników i rur
stalowych, jak równie˝ ró˝nego rodzaju pali beto-
nowych, stalowych i drewnianych, a tak˝e przy pra-
cach palowniczych nadbrze˝nych, w groblach, nasy-
pach, szybach itd. Stanowià nowoczesny typoszereg
wyrobów spe∏niajàcych wymagania obowiàzujàce na
terenie Unii Europejskiej.

Analiza pracy m∏ota grawitacyjnego
Opadajàcy z pr´dkoÊcià v1 bijak m∏ota o masie m1

uderza w g∏owic´ pala zabezpieczonà ko∏pakiem.
Zak∏adajàc, ˝e normalna zderzenia przechodzi przez
Êrodek masy bijaka i pala oraz ˝e wektory pr´dkoÊci
punktów zetkni´cia majà kierunek normalnej zde-
rzenia, a wi´c rozpatrujàc zderzenie proste, mo˝na
przyjàç, ˝e prosta okreÊlajàca kierunek wektora
pr´dkoÊci bijaka przechodzi przez Êrodek masy pala
i bijaka. Przypadek taki opisujà powszechnie znane
zale˝noÊci2 :
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gdzie:
v1 – pr´dkoÊç cia∏a o masie m1 przed zderze-

niem,
v2 – pr´dkoÊç cia∏a o masie m2 przed zderze-

niem,
v1 > v2,
u – wspólna pr´dkoÊç cia∏ w chwili wzajem-

nego styku,
v’1, v’2 – pr´dkoÊci tych cia∏ po zderzeniu,
k – wspó∏czynnik restytucji.

W przypadku uderzenia bijaka o wbijany element
zachodzi zale˝noÊç: v2 = 0, zaÊ relacje pomi´dzy
pr´dkoÊciami v’1 i v’2 po zderzeniu zale˝à od stosun-
ku m1/m2 oraz strat energii na odkszta∏cenia, wyra-
˝onej wspó∏czynnikiem restytucji. Uwzgl´dniajàc fakt,
˝e bijak powinien przekazywaç wbijanemu elemen-
towi jak najwi´kszà cz´Êç swojej energii, nie mo˝e po
uderzeniu odbijaç si´ od niego. W praktyce wyra˝a si´
to zaleceniem, ˝e m2  powinno byç mniejsze od 1,5 m1.

Maksymalnà sprawnoÊç m∏ota, wynikajàcà z cha-
rakteru jego pracy (uderzenia), okreÊliç mo˝na nast´-
pujàco:

gdzie:
E1 – energia bijaka w momencie uderzenia,
E2 – energia nadana uderzonemu elementowi.
W celu zilustrowania zagadnienia przeanalizowa-

ny zostanie przyk∏ad dla modelu badawczego m∏ota
wolnospadowego o nast´pujàcych parametrach:

masa czynna bijaka modelu m∏ota – m1 = 150 kg,
masa wbijanego pala – m2 = 225 kg,
wysokoÊç podnoszenia bijaka – h = 1,2 m (wynika

z doÊwiadczeƒ konstrukcyjnych producentów m∏otów
wolnospadowych).

Ze znanych zale˝noÊci wià˝àcych pr´dkoÊç spadku
swobodnego z wysokoÊcià podnoszenia wynika, ˝e
uderzenie bijaka w pal nast´puje (pomijajàc opory
ruchu) z pr´dkoÊcià wynoszàcà v1 = 4,9 m/s, a w chwili
kontaktu pr´dkoÊç pala ma wartoÊç v2 = 0 m/s.
Przyjmujàc, ˝e wspó∏czynnik restytucji k ma w tym
przypadku wartoÊç równà 0,8, otrzymuje si´:

Bilansujàc energi´ kinetycznà poszczególnych
sk∏adników uk∏adu dynamicznego bijak – wbijany pal,
otrzymuje si´:

Zatem:

Z analizy (popartej obliczeniami dla ró˝nych pa-
rametrów) wynika, ˝e nie nale˝y ∏àczyç ramy m∏ota
z wbijanym elementem. W takim bowiem przypadku
wzrasta masa m2, co obni˝a energi´ przekazywanà
wbijanemu elementowi.

Ze wzgl´du na ograniczonà wytrzyma∏oÊç ele-
mentu uderzanego, wartoÊç si∏y chwilowej P(t) nie
mo˝e osiàgaç dowolnie du˝ej wartoÊci. Wynika stàd
koniecznoÊç ograniczenia pr´dkoÊci bijaka w chwili
uderzenia. Dodatkowo du˝a wysokoÊç podrzutu i spa-
du bijaka wp∏ywa na zwi´kszenie wysokoÊci ca∏ego
urzàdzenia. Na podstawie doÊwiadczeƒ konstruk-
torów m∏otów przyjmuje si´ maksymalnà wysokoÊç
podrzutu bijaka nieprzekraczajàcà 1,2 m. Z pow-
szechnie znanych zale˝noÊci wynika wartoÊç maksy-
malnej pr´dkoÊci bijaka w chwili uderzenia, wyno-
szàca 5 m/s. Nie ma przy tym znaczenia, czy pr´dkoÊç
t´ bijak uzyska w wyniku swobodnego spadku, czy te˝
na skutek przyspieszenia dodatkowà si∏à.

Si∏a chwilowa P(t) nadaje przyspieszenie wbijane-
mu elementowi, jeÊli jest wi´ksza od pozosta∏ych
si∏ na niego dzia∏ajàcych. Na pal, czy w ogólnoÊci
element wbijany, dzia∏ajà bowiem si∏y wynikajàce
z oporu stwarzanego przez oÊrodek gruntowy. Jest to
si∏a tarcia pobocznicy pala o czàstki gruntu oraz si∏a
oporu gruntu pod stopà pala. Zjawiska kszta∏tu-
jàce wielkoÊç tych si∏ sà z∏o˝one, zale˝ne od cech
gruntu. Warto jednak przytoczyç kilka podstawo-
wych informacji, które pozwolà lepiej zrozumieç sens
stosowania m∏otów udarowych. Wytrzyma∏oÊç gruntu
okreÊlana jest przez opór Êcinania. Zgodnie ze wzorem
Coulomba opór Êcinania:

t = σntgfφ + c

zale˝y od kàta tarcia wewn´trznego ϕ, oporu spój-
noÊci c oraz od napr´˝enia normalnego, prostopad-
∏ego do p∏aszczyzny poÊlizgu σn. Opór wzd∏u˝ po-
bocznicy ujawnia si´ dopiero przy wyst´powaniu
przemieszczeƒ pala w gruncie.

W gruntach sypkich wbijanie powoduje zag´szcza-
nie gruntu w najbli˝szym sàsiedztwie pala, wzrost
napr´˝eƒ normalnych i si∏ tarcia na pobocznicy.
W takim wypadku noÊnoÊç pala ustala si´ zaraz po
zakoƒczeniu wbijania i mo˝e byç okreÊlona na pod-
stawie energii wbijania i tzw. wp´du pala (zag∏´bie-
nia przy jednym uderzeniu). W gruntach spoistych,
np. w glinach i i∏ach o konsystencji plastycznej,
w czasie wbijania na powierzchni bocznej pala two-
rzy si´ cienka warstwa zawilgoconego gruntu, sta-
nowiàca warstw´ smarnà chwilowo zmniejszajàcà
opór tarcia.

Za∏o˝enia konstrukcyjne
Wyroby wchodzàce w sk∏ad typoszeregu sk∏adajà

si´ z nast´pujàcych zespo∏ów i elementów:
– prowadnicy z elementami mocowania do ma-

szyny, z teleskopowym si∏ownikiem hydraulicznym
umo˝liwiajàcym ustalanie wysokoÊci po∏o˝enia zespo-
∏u udarowego,

– korpusu zespo∏u udarowego,
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– bijaka o masie odpowiedniej do wielkoÊci m∏ota
– 600, 1500 lub 2800 kg,

– wymiennej p∏yty przenoszàcej energi´ uderzenia
bijaka na wbijany pal – dostosowanej do kszta∏tu
koƒcówki wbijanego pala.

Podstawowe parametry techniczne m∏otów gra-
witacyjnych, stanowiàcych najmniejsze i najwi´ksze
urzàdzenia z typoszeregu podano w tab. I.

Wed∏ug wst´pnie przyj´tych za∏o˝eƒ zespó∏ hyd-
rauliczny m∏ota mia∏ byç wyposa˝ony w si∏ownik
szybkiego dzia∏ania, którego zadaniem by∏o pod-
rzucenie bijaka na okreÊlonà wysokoÊç i nast´pnie
wycofanie si´ z odpowiednio du˝à szybkoÊcià, za-
pewniajàcà unikni´cie kolizji ze spadajàcym bija-
kiem. Jednak po przeprowadzeniu analiz i obliczeƒ
przyj´to koncepcj´, wg której dynamiczny uk∏ad
hydrauliczny ma zapewniç mo˝liwoÊç wyniesienia
bijaka na za∏o˝onà wysokoÊç spadku oraz „do∏a-
dowanie” opadania bijaka – w celu uzyskania odpo-
wiedniej pr´dkoÊci uderzenia przy mniejszej wy-
sokoÊci spadku. Przyj´cie tego za∏o˝enia pozwala na
ograniczenie wymiarów m∏ota, co jest istotne z uwagi
na zagadnienia monta˝u na maszynach.

Opis przeprowadzonych badaƒ

Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach
projektu by∏y skoncentrowane na opracowaniu wy-
sokoefektywnego zespo∏u udarowego. Podstawowe
badania – dotyczàce m.in. optymalizacji parametrów
uk∏adu hydraulicznego w celu uzyskania wymaga-
nych parametrów energii podrzutu bijaka – zosta∏y
przeprowadzone na modelu m∏ota wykonanym

TABELA I. Parametry techniczne typoszeregu m∏otów

 Lp.           Nazwa parametru                    WartoÊç uzyskana

1 Typ Typ 600 Typ 2800
2 Masa bijaka, kg 600 2800
3 Masa ca∏kowita, kg do 1400 do 3800
4 Cz´stotliwoÊç uderzeƒ, 1/min 0 ÷ 100 0 ÷ 100
5 Energia uderzenia, J 0 ÷ 7000 0 ÷ 33000

6 Przeliczeniowa wysokoÊç 0 ÷ 1,2 0 ÷ 1,2
podrzutu bijaka, m

7 CiÊnienie robocze, MPa 16 25

8 Zapotrzebowanie oleju 80 100
hydraulicznego, dm3/min

9 Zapotrzebowanie mocy, kW 25 50
10 Maksymalna masa pala, kg 1000 4200

Rys. 1.     Analiza wytrzyma∏oÊciowa bijaka – napr´˝enia zredukowane

Rys. 2.     Miejsca o najwi´kszym nara˝eniu na wystàpienie uszkodzeƒ

w skali (przytoczony w oblicze-
niach m∏ot o masie bijaka 150 kg).
Pozwoli∏o to na rozpoznanie za-
chodzàcych zjawisk przy zminima-
lizowaniu kosztów badaƒ i unik-
ni´ciu znaczàcych b∏´dów kon-
strukcyjnych na etapie projek-
towania prototypów „pe∏nowy-
miarowych” m∏otów wchodzà-
cych w sk∏ad typoszeregu. Ba-
dania obejmowa∏y:

– przeprowadzenie obliczeƒ
wyt´˝onych zespo∏ów i w´z∏ów
za pomocà metody elementów
skoƒczonych MES,

– specjalistyczne badania mo-
delowe w zakresie podstawowych
zespo∏ów konstrukcyjnych,

– badania prototypu, w tym
próby trwa∏oÊciowe i próby prze-
cià˝eniowe,

– badania ucià˝liwoÊci dla Êro-
dowiska, sprawdzenie bezpieczeƒ-
stwa obs∏ugi oraz ergonomii sta-
nowiska roboczego.

Z przedstawionych na rys. 1 i 3
rozk∏adów napr´˝eƒ w konstruk-
cji zespo∏ów roboczych prototy-
pu m∏ota wolnospadowego wy-
nika, ˝e je˝eli konstrukcja zosta∏a
zaprojektowana poprawnie, to ze
wzgl´du na wysokie wartoÊci dzia-
∏ajàcych si∏ oraz uwidocznione
niewielkie obszary o podwy˝szo-
nych napr´˝eniach nale˝y prze-
prowadziç badania trwa∏oÊciowe
obiektów rzeczywistych na etapie
badaƒ rozwiàzania prototypo-
wego.

Z przeprowadzonej analizy wy-
nika, ˝e nawet jeÊli napr´˝enia
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w materiale bijaka m∏ota i w ma-
teriale tzw. podbabnika, czyli na-
k∏adki, nie przekraczajà wartoÊci
krytycznych, to wyst´puje znaczne
obcià˝enie amortyzujàcych prze-
k∏adek teflonowych, zabezpiecza-
jàcych przed bezpoÊrednim ude-
rzaniem bijaka w podbabnik, co
wynika z wysokiej dynamiki pro-
cesu. Na wykresie przebiegu cza-
sowego (rys. 4), który zosta∏ wy-
konany dla jednego z w´z∏ów
elementów skoƒczonych le˝àce-
go na styku przek∏adek teflono-
wych z bijakiem m∏ota, widaç,
˝e maksymalne wartoÊci napr´-
˝eƒ i przemieszczeƒ osiàgane sà
w czasie ok. 530 mikrosekund
od momentu uderzenia. Wykres
przebiegu czasowego przemiesz-
czenia jest niezgodny z rzeczy-
wistoÊcià od momentu osiàgni´-
cia granicy plastycznoÊci w prze-
k∏adkach teflonowych (oprogra-
mowanie nie uwzgl´dnia nieli-
niowoÊci materia∏u). Z analizy wy-
nika wysokie prawdopodobieƒ-
stwo, ˝e podczas pracy urzàdze-
nia przek∏adki teflonowe ulegnà
trwa∏ym odkszta∏ceniom i zostanà
zniszczone, a bijak m∏ota b´dzie
uderzaç bezpoÊrednio w stalowe
elementy konstrukcyjne podbab-
nika.

Wyniki analiz MES zosta∏y pod-
dane weryfikacji na etapie badaƒ

nap´dzanego silnikiem spalinowym o mocy 9,9 kW,
produkowanego przez BPH „BIPROMASZ”. Para-
metry agregatu zosta∏y dobrane w ten sposób, aby
zapewniç 25% zapas mocy uk∏adu hydraulicznego.

Hydrauliczny uk∏ad nap´dowy modelu m∏ota pod-
dano badaniom w zakresie:

– w∏aÊciwoÊci termicznych,
– ciÊnieƒ w uk∏adzie,
– nieszczelnoÊci zewn´trznej.
Zmierzone podczas pracy urzàdzenia maksymalne

wartoÊci ciÊnienia wynosi∏y:

Rys. 3. Wykres napr´˝eƒ zredukowanych (wspó∏praca Êlizgacza z prowadnicà)

Rys. 4. Wykres przebiegu czasowego napr´˝enia

Rys. 5. Model m∏ota o masie bijaka 150 kg (a) oraz uk∏ad zasilania (b) z pneumatycznym systemem wspomagajàcym oraz agre-
gatem hydraulicznym typu HAS-9

modelowych m∏ota o masie bijaka 150 kg, a w dal-
szej kolejnoÊci na etapie badaƒ prototypu. Model
m∏ota o masie bijaka 150 kg poddano badaniom
w zakresie cech eksploatacyjnych i funkcjonalnych,
z wykorzystaniem wózka wid∏owego jako maszyny
zast´pczej. Podczas badaƒ model urzàdzenia zosta∏
podwieszony na wid∏ach wózka, a jako zespó∏ od-
bierajàcy energi´ uderzenia zastosowano p∏yt´ sta-
lowà o gruboÊci 40 mm.

Obiekt badaƒ by∏ zasilany z zewn´trznego dwu-
pompowego agregatu hydraulicznego typu HAS-9,

a) b)
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– w obwodzie niskiego ciÊnienia – 9,92 MPa,
– w obwodzie wysokiego ciÊnienia – 15,44 MPa.
Zakres parametrów roboczych uk∏adu hydraulicz-

nego okaza∏ si´ wystarczajàcy do zasilenia ruchów
si∏owników podczas podrzucania bijaka do góry,
jak równie˝ podczas ruchu powrotnego bijaka
w dó∏. Ruch si∏ownika unoszàcego bijak podczas
ruchu powrotnego by∏ na tyle szybki, ˝e nie stwier-
dzono wyst´powania kolizji zespo∏u unoszàcego
z zespo∏em roboczym bijaka.

Przeprowadzone badania modelu m∏ota wykaza∏y,
˝e – z uwagi na relatywnie ma∏à mas´ bijaka – celo-
we b´dzie zmodyfikowanie zespo∏u hydraulicznego
z uwzgl´dnieniem zwi´kszenia energii kinetycznej
uderzenia. Stwierdzono bowiem przypadki nadmier-

Rys. 6. Schemat uk∏adu hydraulicznego: 1 – rozdzielacz hyd-
rauliczny sterowany elektrycznie cewkami U=24 VDC do
pracy automatycznej, 2 – p∏yta pod rozdzielacz; 3 – rozdzielacz
hydrauliczny elektrycznie sterowany cewkami U=24 VDC do
wst´pnego ustawienia  skoku; 4 – p∏yta pod rozdzielacz, 5 – za-
wór przelewowy sterowany cewkà U=24 VDC z funkcjà
otwórz-zamknij, 6 – zawór odcinajàcy, 7 – hydroakumulator
wysokociÊnieniowy, 8 – hydroakumulator niskociÊnieniowy,
9 – zawór zwrotnod∏awiàcy, 10 – przekaênik ciÊnienia;
11 – si∏owniki m∏ota hydraulicznego; 12, 13 – szybkoz∏àcze

Rys. 7. Prototyp m∏ota wolnospadowego o masie bijaka 2800 kg: a) widok czo∏owy, b) widok z boku, c) czujniki systemu sterowania

nego wyhamowania bijaka na uszczelnieniach zespo-
∏u roboczego. Wyniki uzyskane podczas badaƒ mo-
delu m∏ota mia∏y wp∏yw na rozwiàzania zastosowane
w urzàdzeniach prototypowych. Przyj´to nowà kon-
cepcj´ uk∏adu hydraulicznego m∏ota, przedstawionà
na schemacie (rys. 6).

W rozwiàzaniach prototypowych ruch bijaka na
prowadnicach realizowany jest przy zastosowa-
niu zespo∏u dwóch si∏owników hydraulicznych. Po
osiàgni´ciu górnego po∏o˝enia bijak opada na skutek
dzia∏ania si∏y grawitacji. Opadanie bijaka jest „do∏a-
dowane” przez oddzia∏ywanie zespo∏u si∏owników,
wywo∏ywane ciÊnieniem oleju od ich strony t∏oczys-
kowej. Takie rozwiàzanie pozwala na uzyskanie za∏o-
˝onej energii uderzenia bijaka przy ograniczonej
wysokoÊci jego podnoszenia.

Uk∏ad hydrauliczny prototypu m∏ota wolnospa-
dowego (rys. 6) wyposa˝ono w dwa rozdzielacze.
Rozdzielacz 3 znajdujàcy si´ bezpoÊrednio za pompà
s∏u˝y do wykonywania poczàtkowych powolnych
ruchów bijaka, w celu  ustalenia w∏aÊciwej wyso-
koÊci jego podnoszenia. Po ustaleniu tej wysokoÊci
mo˝e nastàpiç prze∏àczenie na prac´ automatycznà,
sterowanà przez wi´kszy rozdzielacz 1 pomi´dzy
hydroakumulatorami a m∏otem hydraulicznym.

W uk∏adzie hydraulicznym zastosowano dwa hydro-
akumulatory. Hydroakumulator wysokociÊnieniowy
umo˝liwia zmagazynowanie oleju pod ciÊnieniem
w celu utrzymania odpowiedniej szybkoÊci ruchów
roboczych. Hydroakumulator niskociÊnieniowy umo˝-
liwia zmagazynowanie oleju przed sp∏ywem do zbior-
nika.

Uk∏ad zabezpieczony jest zaworem przelewowym 5.
Podczas normalnej pracy zawór jest zamkni´ty.
Otwarcie zaworu umo˝liwia sp∏yw oleju do zbiorni-
ka. Bijak uderza we wbijany pal przez nak∏adk´ (tzw.
podbabnik). W miejscu uderzenia bijaka w podbab-
niku zastosowano pakiet przek∏adek teflonowych.

Na rys. 7 pokazano prototyp m∏ota grawitacyjnego
o masie bijaka 2800 kg. Urzàdzenie prototypowe
poddano badaniom dotyczàcym:

– zakresu wysokoÊci podrzutu bijaka,
– energii uderzenia,
– cz´stotliwoÊci uderzenia,
– wydajnoÊci technicznej,
– trwa∏oÊci w warunkach maksymalnych, jak

równie˝ zwi´kszonych obcià˝eƒ pracy zespo∏ów
roboczych.



61ROK WYD. LXXIII � ZESZYT 7-8/2014

TABELA II. Wyniki pomiarów pr´dkoÊci uderzenia bijaka i obliczone wartoÊci energii uderzenia

WysokoÊç           Zmierzone wartoÊci pr´dkoÊci uderzenia bijaka, Pr´dkoÊç Energia
podrzutu                    m/s Êrednia, uderzenia,
bijaka,  m m/s kJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0,2 2,43 2,44 2,40 2,43 2,41 2,42 2,45 2,40 2,42 8,2
0,4 3,42 3,44 3,43 3,45 3,42 3,44 3,42 3,41 3,43 16,5
0,8 4,87 4,83 4,85 4,86 4,85 4,84 4,86 4,84 4,85 32,9

Na podstawie dokonanych pomiarów stwierdzono,
˝e uk∏ad sterowania m∏ota umo˝liwia regulacj´
wysokoÊci podrzutu bijaka od 200 do maksymalnie
800 mm. Energi´ uderzenia okreÊlono poÊrednio
przez pomiar pr´dkoÊci uderzenia bijaka. W tym celu
w koƒcowym odcinku ruchu bijaka zamontowa-
no oddalone od siebie dwa czujniki, pod∏àczone do
uk∏adu pomiaru czasu przemieszczania si´ koƒca
bijaka pomi´dzy czujnikami. W tab. II zestawiono
wyniki pomiarów pr´dkoÊci koƒcowej bijaka dla
ró˝nych wysokoÊci podrzutu oraz wartoÊci obliczonej
energii uderzenia dla poszczególnych przypadków.

Badany prototyp m∏ota grawitacyjnego wyposa-
˝ony by∏ w uk∏ad sterowania umo˝liwiajàcy bez-
stopniowà regulacj´ cz´stotliwoÊci uderzeƒ bijaka.
Przeprowadzono pomiary maksymalnej cz´stotli-
woÊci uderzenia dla ró˝nych nastaw wysokoÊci
podrzutu, po rozgrzaniu oleju w uk∏adzie hydraulicz-
nym do temperatury roboczej. Przeprowadzone
pomiary wykaza∏y, ˝e maksymalne cz´stotliwoÊci
uderzenia wynoszà:

– 71/min dla wysokoÊci podrzutu 0,2 m
– 58/min dla wysokoÊci podrzutu 0,4 m
– 35/min dla wysokoÊci podrzutu 0,8 m.
W trakcie badaƒ dokonano okreÊlenia wydaj-

noÊci technicznej w zakresie wbijania pali betono-
wych o przekroju 0,4 x 0,4 m. Badania wykonano,
zag∏´biajàc pale w grunt na g∏´bokoÊç 3,0 m. Do-
konano pomiarów czasów wbijania pali w gruntach
o ró˝nej kategorii (od I do IV), przy maksymalnym
skoku bijaka, zale˝nie od cz´stotliwoÊci uderzenia.
Wykonane badania wykaza∏y, ˝e przy stosowaniu
maksymalnej cz´stotliwoÊci udaru 35/min i maksy-
malnej wysokoÊci podrzutu 0,8 m, czas wbijania po-
jedynczego pala waha si´ od ok. 130 s dla gruntów
I kategorii do ok. 340 s dla gruntów kategorii IV. Prace
badawcze prowadzono przy nominalnym ciÊnieniu
w uk∏adzie hydraulicznym m∏ota – nastawy zaworów
przelewowych: 25,0 MPa w sekcji wysokociÊnieniowej
oraz 10,0 MPa w sekcji niskociÊnieniowej.

Przeprowadzono równie˝ próby trwa∏oÊciowe
w warunkach nominalnych, jak równie˝ podwy˝-
szonych obcià˝eƒ pracy zespo∏ów roboczych, uzys-
kanych przez zmian´ nastaw zastosowanych sys-
temów zabezpieczajàcych w uk∏adzie hydraulicz-
nym.

Przeprowadzone badania nie wykaza∏y wyst´-
powania uszkodzeƒ w istotnych podzespo∏ach m∏ota
nara˝onych na wyst´powanie przecià˝eƒ d∏ugo-
trwa∏ych. Zgodnie z obliczeniami wytrzyma∏oÊcio-
wymi wystàpi∏o natomiast uszkodzenie przek∏adek
amortyzujàcych. W rozwiàzaniu docelowym zosta∏y
zastàpione przek∏adkami wykonanymi z wytrzy-
malszych materia∏ów elastomerowych. Stwierdzono
wi´c, ˝e zosta∏y osiàgni´te zak∏adane parametry trwa-
∏oÊciowe i wytrzyma∏oÊciowe prototypu.

Podsumowanie

Wykonane prace badawcze pozwoli∏y na opraco-
wanie nowoczesnego typoszeregu m∏otów wolno-
spadowych wyposa˝onych w dynamiczny uk∏ad hyd-
rauliczny o bezstopniowej regulacji energii uderzenia
oraz o parametrach technicznych umo˝liwiajàcych
konkurowanie z wiodàcymi producentami w tej grupie
wyrobów.

Istotnym efektem prac badawczych by∏o opra-
cowanie wysoko wydajnego dynamicznego uk∏adu
hydraulicznego, nap´dzajàcego zespó∏ si∏owników
o wysokich pr´dkoÊciach ruchów roboczych.

Podstawowe badania – dotyczàce m.in. okreÊlenia
energii uderzenia w funkcji wysokoÊci podrzutu bijaka,
pomiarów rzeczywistej energii uderzenia przekaza-
nej na wbijany element, w zale˝noÊci od kategorii
gruntu, optymalizacji parametrów uk∏adu hydraulicz-
nego w celu uzyskania wymaganej energii podrzutu
bijaka na okreÊlonà wysokoÊç – zosta∏y przeprowa-
dzone na modelu m∏ota wykonanego w skali, jak
równie˝ na urzàdzeniu prototypowym o masie bijaka
2800 kg. Pozwoli∏o to na zminimalizowanie ryzyka
wystàpienia znaczàcych b∏´dów konstrukcyjnych na
etapie wdro˝enia.

Opracowane m∏oty wolnospadowe majà uniwer-
salne zastosowanie – zarówno jako zespó∏ roboczy
konkretnego kafara, jak równie˝ dodatkowy osprz´t
zwi´kszajàcy zakres stosowania innej maszyny hyd-
raulicznej (koparka, ∏adowarka, ˝uraw itp.) – do prac
zwiàzanych ze stabilizacjà gruntu, wbijania kszta∏-
towników i rur stalowych, jak równie˝ ró˝nego rodzaju
pali betonowych, stalowych i drewnianych, tak˝e przy
pracach palowniczych nadbrze˝nych, w groblach,
nasypach oraz szybach.
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