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Wpływ modyfikacji postaci konstrukcyjnej tłoka  
stojaka hydraulicznego na jego podatno��

S t r e s z c z e n i e 

Analizowano wpływ modyfikacji postaci konstrukcyjnej 
tłoka stojaka hydraulicznego, polegaj�cej na 
zwi�kszeniu obj�to�ci przestrzeni podtłokowej, na 
przebieg czasowy ci�nienia cieczy roboczej oraz 
współczynnik spr��ysto�ci układu. W przypadku 
niewielkiego wysuni�cia rdzennika modyfikacja 
postaci konstrukcyjnej tłoka skutkuje znacz�c�
zmian� maksymalnej warto�ci ci�nienia i wydłu�eniem 
okresu jego drga�. 

S u m m a r y 

Impact of design modification of the piston of hydraulic 

leg, consisting in enlarging of annular area of the leg, 

on time curve of working medium pressure and the 

coefficient of elasticity of the mechanical system, were 

analyzed. In case of small advance of upper prop, the 

design modification of the piston causes significant 

change of the maximum working medium pressure and 

extension of pressure oscillation period.
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1. Wprowadzenie 

Jedna z cz�sto stosowanych metod upodatnienia 

stojaka polega na pozostawieniu w przestrzeni 

podtłokowej warstwy cieczy roboczej o okre�lonej 

grubo�ci. Zgodnie z [6], minimalna wysoko�� słupa 

cieczy roboczej pod tłokiem stojaka wynosi 300 mm. 

Warstwa cieczy pod tłokiem dzi�ki swojej �ci�liwo�ci 

powoduje bowiem mniejszy przyrost ci�nienia  

w przestrzeni podtłokowej przy dynamicznym 

obci��eniu zewn�trznym. Wymaganie to jest jednak 

szczególnie trudne do spełnienia w przypadku sekcji 

obudowy zmechanizowanej przeznaczonej do pokładów 

cienkich. Uzyskanie minimalnej wysoko�ci słupa cieczy 

pod tłokiem wi��e si� bowiem z konieczno�ci�
zmniejszenia k�ta nachylenia stojaka przy minimalnej 

wysoko�ci stosowania, co z kolei niekorzystnie wpływa 

na podporno�� sekcji i mo�e ogranicza� wymiary 

przej�cia. 

Wy�ej przedstawione przyczyny sprawiły, �e  

w jednym z biur konstrukcyjnych opracowano 

koncepcj� modyfikacji postaci konstrukcyjnej tłoka 

stojaka, celem zwi�kszenia obj�to�ci cieczy pod 

tłokiem nie zwi�kszaj�c wymaganej długo�ci stojaka 

przy minimalnej wysoko�ci stosowania sekcji. 

Celem artykułu jest analiza wpływu zaproponowa-

nych zmian postaci konstrukcyjnej tłoka stojaka 

hydraulicznego na jego podatno�� oraz wybrane 

parametry techniczne. 

W niniejszej publikacji wyznaczono podatno��
stojaka korzystaj�c z metodyki oceny upodatnienia 

stojaków stosowanej w Głównym Instytucie Górnictwa 

w Katowicach [6]. 

2. Modelowanie obci��enia dynamicznego 
stojaka hydraulicznego zmodyfikowanej 
postaci konstrukcyjnej tłoka

Rozpatrywany model fizyczny stojaka przedstawiono 

na rysunku 1. Buduj�c model matematyczny stojaka 

przyj�to, podobnie jak w [1] nast�puj�ce zało�enia 

upraszczaj�ce: 

− obj�to�� cieczy w przestrzeni podtłokowej, jej 

moduł spr��ysto�ci, g�sto�� i lepko�� nie 

zmieniaj� si� podczas pracy układu, 

− pomini�to wpływ sił ci��ko�ci na działanie układu, 

− pomini�to odkształcenie elementów hydraulicznych,  

− pomini�to uderzenie hydrauliczne, 

− zało�ono, �e w układzie nie wyst�puje kawitacja, 

− zało�ono, �e pomi�dzy powierzchniami ruchomymi 

nie wyst�puje tarcie suche. 

Zastosowano model dyskretny o parametrach 

skupionych, przy czym mas� mt elementów ruchomych 

stojaka wyznaczono z zale�no�ci [1]: 

tłct
mm,m +⋅= 40
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gdzie: 

mt – masa cieczy uczestnicz�cej w drganiach 

tłoka, zredukowana do jego �rodka masy, 

mc – masa cieczy pod tłokiem, 

mtł – masa elementów stojaka bior�cych udział 

w ruchu. 

W modelu pomini�to równie� elementy układu 

hydraulicznego, takie jak: rozdzielacz, zawór zwrotny 

oraz elementy magistrali zasilaj�cej, poniewa� ich  

wpływ na przebieg czasowy ci�nienia w przestrzeni 

podtłokowej stojaka podczas t�pni�cia nie jest znacz�cy. 

2.1. Model matematyczny stojaka hydraulicznego 
[1, 2]

Zwi�zek pomi�dzy siłami działaj�cymi na stojak 

hydrauliczny sekcji obudowy zmechanizowanej ma 

posta� wynikaj�c� z zasady d'Alemberta: 

0=−−−
shstsb

FFF)t(F               (1) 

gdzie: 

F(t) – siła oddziaływania górotworu, 

Fsb – siła bezwładno�ci tłoczyska, 

Fst – siła tarcia lepkiego, 

Fsh – siła wywierana przez ci�nienie na 

powierzchni� tłoka. 

Równanie ró�niczkowe ruchu tłoka przyjmuje 

posta�: 
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gdzie: 

mt – masa cieczy uczestnicz�cej w drganiach, 

zredukowana do �rodka masy tłoka, 

Fd – zewn�trzne obci��enie dynamiczne, 

dc – �rednica cylindra, 

p0 – ci�nienie pocz�tkowe cieczy roboczej pod 

tłokiem, 

p – ci�nienie cieczy roboczej, wywołane 

obci��eniem dynamicznym, 

c – współczynnik tłumienia. 

Zmian� ci�nienia w przestrzeni podtłokowej stojaka 

spowodowan� �ci�liwo�ci� cieczy roboczej okre�la 

wzór [2]: 

)VV(

zdB
p

d

c

+
=

1

2

4

�
�

π
                       (3) 

gdzie: 

B – moduł spr��ysto�ci cieczy, 

V1 – obj�to�� słupa cieczy pod tłokiem, 

Vd – dodatkowa obj�to�� cieczy w tłoku, 

dc – �rednica cylindra. 

Rys.1. Model fizyczny stojaka hydraulicznego [3] 

Przedmiotem oblicze� jest wyznaczenie przebiegu 

czasowego ci�nienia w przestrzeni podtłokowej 

spowodowanego działaniem na stojak obci��enia 

dynamicznego Fd o znanej charakterystyce. Poszukiwany 

przebieg czasowy otrzymuje si� rozwi�zuj�c układ 

równa� (2) i (3). Celem wyznaczenia funkcji p = p(t)

zastosowano pakiet Simulink programu kompute- 

rowego Matlab. 

2.2. Wyznaczenie przebiegu czasowego ci�nienia 
cieczy roboczej

Schemat blokowy rozwi�zania układu równa� (2)  

i (3) w �rodowisku Matlab – Simulink [4] przedstawiono 

na rysunku 2. Sił� dynamiczn� Fd działaj�c� na stojak 

zapisuje si� w przestrzeni roboczej Matlaba w postaci 

dwukolumnowej macierzy, w której pierwsza kolumna 

zawiera czas, podany w sekundach, a druga warto�ci 

siły Fd w chwili czasowej podanej w kolumnie pierwszej. 

W przestrzeni roboczej Matlaba s� one wyznaczane 

zgodnie ze wzorem [6]: 
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gdzie: 

Fdd – siła doci��aj�ca stojak, 

Fw – podporno�� wst�pna stojaka, 

kd – współczynnik obliczeniowy,
g

V
k

d

ω
0=

t – czas, 

� – cz�sto�� układu drgaj�cego górotwór – 

stojak, 

� – współczynnik tłumienia układu 

drgaj�cego, 

� – k�t przesuni�cia fazowego przebiegu siły 

w stojaku wzgl�dem wymuszenia; 

przyj�to: � = 0,45. 

W przestrzeni roboczej Matlaba zadeklarowano 

nast�puj�ce parametry charakteryzuj�ce stojak 

hydrauliczny: 

Fw – podporno�� wst�pna, 

Fr – podporno�� robocza, 

ntz – współczynnik doci��enia, 

dc – �rednica cylindra stojaka, 

l0 – wysoko�� słupa cieczy pod tłokiem, 

B – moduł spr��ysto�ci cieczy, 

Vd – dodatkowa obj�to�� cieczy w tłoku, 

p0 – ci�nienie wst�pne, 

mtl – masa elementów stojaka bior�cych udział 

w ruchu, 

c – współczynnik tłumienia. 

Parametry te słu�� nast�pnie do wyznaczania 

warto�ci zmiennych i parametrów wyst�puj�cych  

w poszczególnych blokach programu Simulink. Taki 

sposób wprowadzania zmiennych do programu umo�li- 

wia łatw� modyfikacj� parametrów modelu w zale�no�ci 

od cech geometrycznych stojaka. Wyniki oblicze�  

w postaci plików z zawieraj�cego przemieszczenia 

tłoka w danej chwili czasu oraz p zawieraj�cego 

warto�ci ci�nienia pod tłokiem w danej chwili czasu 

przekazywane s� do przestrzeni roboczej Matlaba. 

3. Analiza wra�liwo�ci wybranych parametrów 
technicznych stojaka na zmiany postaci 
konstrukcyjnej tłoka

Zagadnienie wpływu zwi�kszonej obj�to�ci cieczy 

pod tłokiem stojaka przedstawiono na przykładzie 

stojaka z obudowy typu A o minimalnej wysoko�ci 

stosowania, wynosz�cej 1,6 m. W tabeli 1 zestawiono 

podstawowe dane techniczne stojaka i parametry 

umo�liwiaj�ce wyznaczenie obci��enia dynamicznego, 

zgodnie ze wzorem (4). 

Na rysunku 3 przedstawiono trzy warianty 

modyfikacji postaci konstrukcyjnej tłoka stojaka 

skutkuj�ce zwi�kszeniem obj�to�ci cieczy pod tłokiem 

od 1 l do 7 l. 

Symulacje komputerowe obci��enia dynamicznego 

stojaka przeprowadzono dla ró�nych wysoko�ci słupa 

cieczy pod tłokiem i zmieniaj�cej si� dodatkowej 

obj�to�ci Vd. Na rysunkach 4 ÷ 7 przedstawiono wykresy 

zmian maksymalnego ci�nienia cieczy roboczej  

w przestrzeni podtłokowej stojaka hydraulicznego 

według wysoko�ci słupa cieczy pod tłokiem oraz 

ró�nych wielko�ci dodatkowej obj�to�ci cieczy Vd. 

Wykresy zmian ci�nienia i przemieszczenia przedsta- 

wiono dla dwóch wysoko�ci słupa cieczy: l0 = 0,953 m, 

wynikaj�cej ze skoku hydraulicznego stojaka oraz dla  

l0 = 0,1 m, wynikaj�cej z dolnego zakresu stosowania 

rozpatrywanej sekcji obudowy zmechanizowanej typu A. 

Rys.2. Schemat blokowy układu w programie Matlab - Simulink [3]
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Dane techniczne stojaka 
Tabela 1 

Parametr Oznaczenie parametru Warto�� parametru 

Masa elementów stojaka bior�cych  
udział w ruchu

mtł 308,8 kg 

Ci�nienie wst�pne p0 30 MPa 

Współczynnik tłumienia c 8000 kgs-1

�rednica cylindra stojaka dc 0,25 m 

Moduł spr��ysto�ci cieczy B 2�109 Pa 

G�sto�� cieczy � 1000 kg/m3

Współczynnik doci��enia ntz 1,09 (wg [7]) 

Podporno�� wst�pna Fw 1,47 MN 

Rys.3. Zmodyfikowana posta� konstrukcyjna tłoka [3] 
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Rys.4. Przebieg czasowy ci�nienia dla wysoko�ci słupa cieczy pod tłokiem 0,953 m [3] 

Rys.5. Przebieg czasowy ci�nienia dla wysoko�ci słupa cieczy pod tłokiem 0,953 m dla 0 < t < 0,03 s [3] 

Rys.6. Przebieg czasowy ci�nienia dla wysoko�ci słupa cieczy pod tłokiem 0,1 m [3] 
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Rys.7. Warto�� maksymalnego ci�nienia w zale�no�ci od dodatkowej obj�to�ci cieczy w tłoku [3] 

Rys.8. Przemieszczenie tłoka stojaka dla wysoko�ci słupa cieczy 0,953 m [3] 

Rys.9. Przemieszczenie tłoka stojaka dla wysoko�ci słupa cieczy 0,1 m [3] 
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Z wykresu przedstawionego na rysunku 7 wynika, 

�e dla du�ych wysoko�ci słupa cieczy pod tłokiem 

wpływ dodatkowej obj�to�ci Vd jest niewielki. Dla 

małych wysoko�ci słupa cieczy jej dodatkowa obj�to��
umo�liwia obni�enie ci�nienia poni�ej dopuszczalnej 

warto�ci pdop, zaznaczonej na rysunku 7 czerwon� lini�, 

bez konieczno�ci zastosowania zaworu upustowego. 

Dodatkowa obj�to�� cieczy Vd wpływa równie� na 

zmian� okresu drga�. 

Na rysunkach 8 i 9 przedstawiono wykresy 

maksymalnego przemieszczenia tłoka stojaka dla 

ró�nych wysoko�ci słupa cieczy pod tłokiem oraz 

trzech wielko�ci dodatkowej obj�to�ci cieczy – Vd. 

Ró�nice w przemieszczeniach statycznych tłoka, 

wyznaczone dla ró�nych warto�ci Vd, wynikaj� ze 

�ci�liwo�ci cieczy. Im wi�ksza obj�to�� cieczy  

w przestrzeni podtłokowej tym wahania przemieszczenia 

tłoka s� wi�ksze. Dodatkowa obj�to�� cieczy zwi�ksza 

równie� amplitud� przemieszczenia tłoka. Z rysunku 9 

wynika jednak, �e nawet przy maksymalnej obj�to�ci 

dodatkowej Vd amplituda przemieszcze� tłoka stojaka 

jest mniejsza od rozpatrywanej wysoko�ci słupa cieczy 

pod tłokiem wynosz�cej l0 = 0,1 m. Tak wi�c nie nast�pi 

zetkni�cie tłoka z dnem cylindra. 

W metodzie doboru upodatnienia opracowanej  

w Głównym Instytucie Górnictwa oceniana jest podatno��
stojaka i zwi�zana z ni� mo�liwo�� zmniejszenia 

maksymalnej warto�ci ci�nienia. Poniewa� obci��enie 

zewn�trzne rozpatrywanego modelu równie� zale�y od 

podatno�ci sekcji to przyj�to w uproszczeniu, �e miar�
tej podatno�ci jest współczynnik – k2 spr��ysto�ci słupa 

cieczy pod tłokiem. Na rysunku 10 przedstawiono 

wykres zale�no�ci współczynnika spr��ysto�ci od 

dodatkowej obj�to�ci cieczy w Vd dla ró�nych 

wysoko�ci słupa cieczy pod tłokiem. 

Analizuj�c rysunek 10 mo�na stwierdzi�, �e dodatkowa 

obj�to�� cieczy Vd jest korzystna w przypadku 

niewielkich wysoko�ci słupa cieczy pod tłokiem, 

poniewa� spr��ysto�� stojaka maleje, a wraz z t�
zmian� ro�nie jego podatno��. Na przykład w stojaku, 

którego wysoko�� l0 = 0,15 m dodatkowa obj�to��
cieczy w tłoku wynosz�ca 0,024 m3 powoduje, �e stojak 

ten charakteryzuje si� takim samym współczynnikiem 

spr��ysto�ci k2 jak stojak o wysoko�ci l0 = 0,2 m. Dla 

du�ych wysoko�ci słupa cieczy pod tłokiem dodatkowa 

obj�to�� cieczy ma nieznaczny wpływ na podatno��
stojaka.

4. Podsumowanie 

Elementem sekcji obudowy zmechanizowanej 

maj�cym decyduj�cy wpływ na jej upodatnienie, czyli 

zdolno�� do przenoszenia obci��enia dynamicznego 

jest stojak hydrauliczny. W stosowanych obecnie 

metodach analizy upodatnienia badania ogranicza si�
wył�cznie do samego stojaka zakładaj�c, �e wpływ 

innych czynników jest pomijalnie mały. 

W polskich przepisach prawnych nie ma dokładnie 

sprecyzowanej procedury oceny upodatnienia sekcji. 

Dlatego te� ró�ne o�rodki naukowo–badawcze 

opracowały własne metody bada�. Jedn� z nich jest 

metoda analityczna opracowana przez K. Stoi�skiego 

w Głównym Instytucie Górnictwa [6]. Analizuj�c wpływ 

dodatkowej obj�to�ci cieczy pod tłokiem na zmian�
ci�nienia i przemieszczenia tłoka stojaka wykorzystano 

metod� analityczn� oceny upodatnienia sekcji opraco- 

wan� w Głównym Instytucie Górnictwa. W metodzie tej 

zewn�trzne obci��enie dynamiczne działaj�ce na stojak 

jest uzale�nione, zarówno od warunków geologiczno– 

górniczych panuj�cych w wyrobisku charakteryzowanych 

przez współczynnik ntz, jak równie� od podatno�ci 

stojaka. Stosuj�c t� metod� nie mo�na wi�c okre�li�
upodatnienia stojaka, zdefiniowanego w [8], jako 

zmiana podatno�ci układu spowodowana zastosowaniem 

danego �rodka technicznego. Do�wiadczaln� metod�
oceny tak zdefiniowanego upodatnienia opisano w [8]. 

W pracy [3], stosuj�c symulacje komputerowe bada�

Rys.10. Zale�no�� współczynnika spr��ysto�ci stojaka od dodatkowej obj�to�ci cieczy w tłoku [3] 
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prowadzonych zgodnie z metod� opisan� w [8], 

wykazano jednak, �e tak rozumianego upodatnienia 

stojaka nie mo�na uzyska� przy zało�eniu stałej 

obj�to�ci cieczy roboczej pod tłokiem. Symulacje 

komputerowe do�wiadczalnej metody oceny upodatnienia 

stojaka b�d� mo�liwe po uzupełnieniu modelu stojaka, 

analizowanego w niniejszej pracy o model zaworu 

upustowego. 

Na podstawie oblicze� wykonanych z zastosowaniem 

modelu matematycznego stojaka przedstawionego  

w niniejszej pracy stwierdzono, �e: 

1. Zastosowanie tłoka o zmodyfikowanej postaci 

konstrukcyjnej jest uzasadnione tylko w przypadku   

niskich wysoko�ci słupa cieczy pod tłokiem. 

Przyj�cie takiego rozwi�zania mo�e przynie��
wymierne korzy�ci w przypadku pracy sekcji 

obudowy zmechanizowanej w pokładach cienkich. 

2. Dodatkowa obj�to�� cieczy w tłoku wpływa tak�e 

na warto�� maksymalnego przemieszczenia tłoka. 

Wraz ze wzrostem ilo�ci cieczy wzrasta 

przemieszczenie tłoka. Jest to zjawisko korzystne 

ze wzgl�du na rozpraszanie energii wstrz�su. 

3. Traktuj�c współczynnik spr��ysto�ci cieczy pod 

tłokiem k2 jako miar� podatno�ci w metodyce 

stosowanej w Głównym Instytucie Górnictwa 

mo�na, korzystaj�c z wykresu  przedstawionego 

na rysunku 10 wyznaczy� dodatkow� obj�to��
cieczy pod tłokiem sprawiaj�c�, �e współczynnik 

spr��ysto�ci stojaka o wysoko�ci słupa cieczy pod 

tłokiem mniejszej ni� wymagana w normie jest 

równy współczynnikowi spr��ysto�ci stojaka  

o minimalnej wysoko�ci słupa cieczy pod tłokiem 

zgodnej z wymaganiami normatywnymi. 
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