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Streszczenie 

W artykule zaprezentowano opis budowy i zasadę działania systemu do ba-
dania parametrów technicznych i trwałości ratowniczych narzędzi hydraulicz-
nych. Składa się on z następujących elementów: urządzenia hydraulicznego 
symulującego rzeczywiste warunki działania narzędzi, manipulatora pneuma-
tycznego i systemu sterowania i akwizycji danych. System pozwala na identyfi-
kację charakterystyk narzędzi stanowiących podstawę do oceny ich przydatności 
w działaniach ratowniczych. 

Wprowadzenie 

Hydrauliczne narzędzia ratownicze znalazły szerokie zastosowanie w dzia-
łaniach służb interwencyjnych, prowadzących akcje ratownictwa technicznego 
w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, sytuacjach kryzysowych, wypadków 
komunikacyjnych, awarii chemicznych itp. Należą do najczęściej stosowanego, 
a jednocześnie skomplikowanego sprzętu używanego przez służby ratownicze. 
Skonstruowane w oparciu o najnowszą wiedzę techniczną do konkretnych, 
szczególnie odpowiedzialnych zadań, zbudowane z nowoczesnych elementów 
oraz wysokiej jakości materiałów konstrukcyjnych są urządzeniami technicz-
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nymi, od których wymaga się odpowiednich funkcji użyteczności, skuteczności 
i niezawodności. W celu zapewnienia gotowości sprzętu do prowadzenia działań 
ratowniczych niezbędne jest wykonywanie badań mających na celu ocenę tech-
nicznych i eksploatacyjnych cech oraz parametrów narzędzi. Są to badania kom-
pletnych zestawów ratowniczych łącznie z zasilaczami hydraulicznymi, prowa-
dzone na stanowiskach badawczych symulujących warunki zbliżone do wystę-
pujących podczas rzeczywistych działań. Jako badania stanowiskowe zapewnia-
ją pełną powtarzalność prób, eliminują wpływ czynnika ludzkiego oraz umożli-
wiają prowadzenie badań w sposób ciągły, co ma szczególne znaczenie przy 
próbach długoterminowych, np. trwałościowych. Wynikiem takich badań jest 
określenie eksploatacyjnych parametrów narzędzi oraz ocena ich niezawodności 
i trwałości. Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i parametrów 
technicznych hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz metody ich weryfika-
cji określone zostały w obowiązującej w tym zakresie normie [1]. Nie przewidu-
je ona prób trwałościowych narzędzi ani prób użytkowych. Jak wykazuje prak-
tyka, narzędzia w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej są intensywnie eks-
ploatowane przez długi okres, co jest spowodowane m.in. wciąż małą liczbą 
sprzętu w stosunku do potrzeb i liczby zdarzeń. Wielokrotnie, w trakcie okreso-
wych badań kwalifikacyjnych, stwierdzano spadek uzyskiwanych parametrów 
lub poważne usterki eliminujące przydatność sprzętu, wynikające np. z niewy-
starczającej wytrzymałości zastosowanych materiałów konstrukcyjnych lub 
wadliwego systemu uszczelnień. 

W skład podstawowego zestawu ratowniczego wchodzą między innymi na-
stępujące narzędzia: rozpieracz szczękowy, narzędzie rozpierająco-tnące „com-
bi”, cylinder rozpierający oraz nożyce. Funkcje robocze rozpierania, ciągnięcia 
lub ściskania realizowane są przez przemieszczanie końcówek roboczych przez 
wysokociśnieniowy siłownik hydrauliczny zasilany z pompy napędzanej silni-
kiem spalinowym i sterowany ręcznym zaworem umieszczonym w rękojeści 
narzędzia.  

Dla tego rodzaju narzędzi w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony 
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie opracowano meto-
dykę badań, których celem jest wszechstronna ocena ich jakości, funkcjonalno-
ści oraz niezawodności [2]. Do realizacji zawartych w metodyce badań procedur 
badawczych w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu zaprojek-
towano i wykonano zestaw urządzeń badawczych do badań funkcjonalnych 
i trwałościowych hydraulicznych narzędzi ratowniczych. 

1.  Urządzenie hydrauliczne do badania charakterystyk roboczych  
i trwałości narzędzi ratowniczych 

Najważniejszym modułem wykonawczym systemu badań funkcjonalnych 
i trwałościowych narzędzi jest urządzenie hydrauliczne pozwalające na długo-
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trwałe, kontrolowane symulowanie rzeczywistych warunków pracy. Badane 
narzędzie uruchamiane z własnego zasilacza jest łączone mechanicznie z prze-
twornikiem pomiarowym siły i tłoczyskiem obciążającego cylindra hydraulicz-
nego. Ilustruje to rys. 1. 

 

 
 

Rys. 1. Urządzenie hydrauliczne do badania narzędzi ratowniczych podczas testowania 
rozpieracza szczękowego: 1 – badany rozpieracz szczękowy, 2 – korpus urządzenia,  
3 – manipulator pneumatyczny, 4 – tłoczysko siłownika obciążającego badane narzędzie 

 

 
Układ hydrauliczny, do którego przyłączony jest cylinder, powoduje, że 

stanowi on bierne lub czynne obciążenie badanego narzędzia. Charakterystyka 
obciążenia może być zmieniana poprzez regulację ciśnienia i prędkości prze-
pływu oleju w przewodach siłownika. Służą do tego sterowane elektrycznie 
hydrauliczne zawory proporcjonalne [3]. Zawór X1 reguluje ciśnienie zasilania 
całego układu i służy do ustawiania siły, z jaką siłownik działa na badane narzę-
dzie – obciążenie czynne. Zawór X2 reguluje ciśnienie oleju wypychanego z si-
łownika wskutek nacisku wywieranego na tłoczysko przez badany obiekt, służy 
więc do regulacji wartości obciążenia biernego. Zawory X3 i X4 służą do ogra-
niczania wydatku oleju wypływającego z siłownika, a tym samym do regulacji 
prędkości liniowej przemieszczania końcówek roboczych narzędzia. Możliwość 
równoczesnej regulacji siły oddziaływania badanego narzędzia i prędkości wy-
konywania ruchów roboczych stwarza warunki do identyfikacji najważniejszych 
z punktu widzenia oceny przydatności charakterystyk roboczych narzędzi. Od-
zwierciedlają one ich zdolność do szybkiego działania z wykorzystaniem mak-
symalnych obciążeń, niezwykle istotną z punktu widzenia skuteczności działań 
ratowniczych. Schemat układu hydraulicznego sterowania obciążeniem badane-
go narzędzia ilustruje rys. 2. 
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Rys. 2. Schemat układu hydraulicznego sterowania obciążeniem badanego narzędzia: X1 i X2 – 

zawory proporcjonalne do regulacji wartości siły obciążającej, X3 i X4 – zawory proporcjonalne 
do regulacji prędkości przemieszczania elementów roboczych badanego narzędzia 

 
 
Możliwość zastosowania różnych elementów przyłączeniowych pomiędzy 

urządzeniem badawczym a badanymi narzędziami oraz regulacji rozstawienia 
tych elementów pozwala na poddawanie testom rozpieraczy szczękowych, na-
rzędzi rozpierająco-tnących, tzw. „combi” oraz cylindrów rozpierających o róż-
nych wymiarach przewidzianych w typoszeregach. Sprzyja temu również duży 
skok cylindra hydraulicznego (wynosi on 1000 mm) i możliwość uzyskiwania 
szerokiego zakresu obciążeń czynnych i biernych (do 400 kN) dzięki jego dużej 
średnicy i znacznemu zakresowi regulacji ciśnienia. 

2. Wykorzystanie pneumatycznego manipulatora do badania narzędzi 

Konieczność zastosowania manipulatora [4] wynika z faktu, iż przeprowa-
dzenie pełnego badania trwałościowego narzędzia wymaga wykonania 160 cykli 
pracy, co powoduje nagrzewanie się powierzchni uchwytu do temperatury  
ok. 60ºC. Również ze względów bezpieczeństwa i higieny pracy badanie to nie 
powinno być wykonywane ręcznie. Ponadto manipulator pozwala na pomiar siły 
potrzebnej do przełączania zaworu narzędzia, a tym samym umożliwia określe-
nie, w którym momencie następuje „zacieranie się” suwaka zaworu, co jest  
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sygnalizowane potrzebą użycia większej siły do jego przesunięcia. Rozpieracze 
różnych firm zaprezentowano na rys. 3 i 4 [5]. 

 

  
 

Rys. 3. Rozpieracz firmy Lukas 
 

Rys. 4. Rozpieracz firmy Weber-Hydraulik 

 
Narzędzia takie jak: rozpieracz hydrauliczny, narzędzie „combi”, nożyce 

hydrauliczne czy cylinder rozpierający, pochodzące od tego samego producenta, 
niezależnie od ich wielkości czy parametrów pracy, posiadają ten sam rodzaj 
rękojeści sterującej. Natomiast narzędzia tego samego rodzaju, nawet o bardzo 
zbliżonych parametrach technicznych, ale pochodzące od różnych producentów, 
mają inną konstrukcję elementów przeznaczonych do sterowania ich pracą.  
W narzędziach firm Holmatro i Lukas przełączanie odbywa się poprzez uchwy-
cenie obrotowego pierścienia (różnią się wymiarami i kształtem) i wykonanie 
ruchu obrotowego w lewo lub prawo (rys. 3), natomiast w narzędziach firmy 
Weber-Hydraulik wciskane są odpowiednie przyciski znajdujące się po prze-
ciwnych stronach rękojeści (rys. 4). Pomimo różnic w konstrukcji zewnętrznych 
– ręcznych elementów przełączających pracą siłownika hydraulicznego w więk-
szości narzędzi steruje hydrauliczny zawór z suwakiem umieszczonym po-
przecznie w rękojeści narzędzia. Z uwagi na to zaprojektowano i wykonano 
uniwersalny manipulator, który jest w stanie obsłużyć różne typy narzędzi  
i umożliwia przeprowadzenie badań wyrobów różnych producentów na jednym 
stanowisku badawczym. 

Konstrukcję nośną manipulatora stanowi monolityczny, specjalnie wyprofi-
lowany korpus (1). W dolnej części korpusu zamocowany jest siłownik doci-
skowy (2), służący do mocowania manipulatora na badanym narzędziu hydrau-
licznym. W celu zabezpieczenia rękojeści narzędzia przed uszkodzeniem koń-
cówka siłownika zaopatrzona jest w wykonaną z tworzywa sztucznego wkładkę 
(3). Po przeciwnej stronie w gniazdach korpusu umieszczone są polimerowe 
wkładki oporowe (4), stanowiące oparcie dla rękojeści. Na pionowej części 
korpusu umieszczono beztłoczyskowy napęd pneumatyczny (5), wyposażony  
w bezstopniowy sygnalizator położenia (6). Z wózkiem napędu połączone jest 
jarzmo (7), przesuwające suwak sterujący obiegiem oleju w hydraulicznym 
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układzie zasilającym narzędzie. Kontakt jarzma z suwakiem realizowany jest za 
pośrednictwem dwóch końcówek (8) ze stożkowymi zagłębieniami ułatwiają-
cymi ich współosiową współpracę z suwakiem. Ślizgowe ułożyskowanie koń-
cówek, w wykonanych z teflonu panewkach (9), pozwala na przeniesienie reak-
cji od przemieszczanego suwaka na jeden z dwóch przetworników siły (10) 
umieszczonych w gniazdach jarzma. Przetworniki siły połączone są ze wzmac-
niaczami z wykorzystaniem złącz (11). W celu wyeliminowania obciążenia ba-
danego narzędzia ciężarem manipulatora zastosowano nastawny balanser (12). 
Zakładanie manipulatora na rękojeść badanego narzędzia ułatwia uchwyt (13). 
Koncepcję manipulatora prezentuje rys. 5. 

 
a) b) 

  

 

Rys. 5. Koncepcja manipulatora: a) widok ogólny, b) widok od strony układu wykonawczego: 1 –
 korpus, 2 – siłownik dociskowy, 3 i 4 – elastyczne wkładki dociskowe, 5 – siłownik 
beztłoczyskowy, 6 – sygnalizator położenia siłownika, 7 – jarzmo, 8 – końcówka oporowa, 
9 – tulejka ślizgowa, 10 – przetwornik siły, 11 – złącze elektryczne przetworników siły, 
12 – balanser, 13 – rękojeść 

 

 

Siły wywierane przez elementy manipulatora i jego ruchy robocze realizo-
wane są za pomocą pneumatycznych elementów wykonawczych, pozostających 
pod kontrolą oprogramowania sterującego pracą całego urządzenia badawczego.  

Manipulator pozwala na sterowanie narzędziami o średnicy rękojeści w za-
kresie 40÷70 mm, z suwakiem sterującym zaworu o długości od 55 do 80 mm 
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i skoku do 25 mm. Umożliwia pomiar siły sterowania zaworem w zakresie od 
1 do 500 N. 

3. System sterowania i akwizycji danych pomiarowych 

Układ sterująco-pomiarowy urządzenia (rys. 6) zbudowany został w opar-
ciu o sterownik PLC wyposażony w moduły wejść i wyjść cyfrowych oraz ana-
logowych, pozwalające na sterowanie pracą stanowiska i dokonywanie pomia-
rów przebiegu sił i przemieszczeń w trakcie prób. W celu umożliwienia zada-
wania parametrów próby oraz obserwacji przebiegu testu opracowano program 
na komputer PC. Program ten pozwala na łączenie się ze sterownikiem PLC 
poprzez łącze szeregowe i dwukierunkową wymianę danych – do sterownika 
PLC przekazywane są informacje o parametrach próby, a dane o przebiegu pró-
by przekazywane są do komputera. Schemat blokowy systemu sterowania  
i akwizycji danych pomiarowych przedstawia rys. 6. 
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Rys. 6. Schemat blokowy systemu sterowania i akwizycji danych pomiarowych 

 
Wyniki pomiarowe podzielono na dwie grupy – wyniki z przebiegów wol-

nozmiennych przekazywane są do komputera PC na bieżąco (ok. 10 pomiarów 
na sekundę), a wyniki z przebiegów szybkozmiennych (ok. 100 pomiarów na 
sekundę) magazynowane są w pamięci sterownika PLC i transmitowane do 
komputera PC po zakończeniu przebiegu. Do grupy pomiarów wolnozmiennych 
należą sygnały pochodzące z toru pomiaru siły wywieranej przez końcówki ro-
bocze badanego narzędzia oraz toru pomiaru ich przemieszczenia. W grupie 
sygnałów wymagających szybkiego zapisu znajdują się pomiary związane ze 
sterowaniem pracą narzędzia: pomiar siły przemieszczającej suwak zaworu ste-
rującego oraz pomiar jego przemieszczenia. 
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Uruchomienie programu nadzorującego pracę urządzenia badawczego po-
zwala na wprowadzenie danych badanego narzędzia lub przejście bezpośrednio 
do realizacji procedur badawczych. Parametry dotyczące skoku końcówek robo-
czych narzędzia oraz prędkość i czas zamykania/otwierania mogą być wprowa-
dzane ręcznie lub zidentyfikowane w trybie automatycznym. 

Po wprowadzeniu parametrów narzędzia i wyborze trybu pracy (ręcz-
ny/automatyczny) wprowadza się dodatkowe wielkości związane z obciążeniami 
badanego obiektu. Należą do nich opór bierny w postaci siły przeciwdziałającej 
ruchowi końcówek narzędzia lub stała, niezależna od obciążenia, prędkość ele-
mentów stanowiska przeciwdziałających ruchowi końcówek narzędzia.  

W trybie pracy ręcznej operator po zakończeniu każdego cyklu badawczego 
może dokonać zapisu danych pomiarowych bądź kontynuować próbę bez ich 
zapisywania. W trybie pracy z manipulatorem zapis pozyskanych danych odby-
wa się automatycznie. Archiwizowane są dane dotyczące parametrów eksplo-
atacyjnych pracy narzędzia (siła, prędkość końcówek roboczych, ciśnienie 
i temperatura oleju) oraz towarzyszące im wielkości charakteryzujące pracę 
zaworu sterującego jego pracą (siła przełączająca, przemieszczenie). 

4. Wyniki badań narzędzi hydraulicznych 

Przeprowadzono szereg badań kilku różnych rozpieraczy szczękowych, któ-
re potwierdziły poprawność działania całego urządzenia badawczego, jak i ma-
nipulatora. Przykładowy wykres zależności sił wywieranych przez końcówki 
robocze rozpieracza i prędkości ich przemieszczania w funkcji położenia 
w przypadku ruchu rozpierającego i ściskającego ilustruje rys. 7. 

 

Rozpieranie

Ściskanie

 
 

Rys. 7. Przykładowy wykres zależności wywieranej siły i prędkości ruchu roboczego rozpieracza 
w funkcji rozwarcia szczęk 
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Z punktu widzenia rzetelnej oceny przydatności narzędzi hydraulicznych 
do zastosowań w ratownictwie najbardziej interesujące są ich charakterystyki 
określające zakres parametrów roboczych, w którym zachowują one pełną zdol-
ność działania, czyli mogą pracować ze znamionowymi siłami i prędkościami 
ruchów roboczych. W tym celu wykonuje się szereg cykli pracy z założonymi 
wartościami prędkości ruchu roboczego, podczas których rejestruje się przebieg 
siły działania narzędzia w funkcji przemieszczenia elementów wykonawczych. 
Wykres zależności siły cylindra rozpierającego od przemieszczenia tłoczyska 
przy stałej prędkości wysuwu prezentuje rys. 8. 
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Rys. 8. Wykres zależności siły cylindra rozpierającego od przemieszczenia tłoczyska przy stałej 

prędkości wysuwu 
 

Wykonanie szeregu takich badań pozwala na graficzne przedstawienie cha-
rakterystyki narzędzia, określającej zależność wywieranej siły od prędkości 
ruchu roboczego. Przedstawia to rys. 9.  
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Rys. 9. Charakterystyka cylindra rozpierającego, określająca zdolność do wywierania siły w funkcji 

prędkości ruchu roboczego 
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Na przykładzie wykresu charakterystyki cylindra rozpierającego można 
stwierdzić, że zachowuje on zdolność wywierania siły zbliżonej do maksymal-
nej w zakresie prędkości nieprzekraczających ok. 37 [mm/s]. Wyraźny spadek 
siły działania przy wyższych prędkościach może wynikać z ograniczonej wydaj-
ności zasilacza hydraulicznego wchodzącego w skład zestawu narzędzia lub 
oporów przepływu oleju w przewodach i elementach sterujących.  

Posługiwanie się takimi wynikami badań narzędzi na etapie kwalifikowania 
ich do wyposażenia służb ratowniczych lub w trakcie przeglądów technicznych 
pozwala na wyeliminowanie sprzętu niespełniającego postawionych wymagań – 
niegwarantującego właściwego wsparcia działań ratowniczych. 

Podsumowanie 

Parametry techniczne narzędzi hydraulicznych stosowanych przez służby 
ratownicze, decydujące o ich funkcjonalności i skuteczności oraz niezawodności 
i trwałości, są kryterium stanowiącym o dopuszczeniu ich do stosowania przez 
jednostki Państwowej Straży Pożarnej i inne służby ratownicze. Instytucje 
udzielające certyfikatów dla tego rodzaju sprzętu muszą mieć możliwość prze-
prowadzenia wszechstronnych badań sprawdzających ich przydatność zgodnie 
z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. 

Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu we współpracy z CNBOP 
w Józefowie wykonał urządzenie symulujące warunki pracy zbliżone do wystę-
pujących podczas rzeczywistych działań, pozwalające na badanie charakterystyk 
technicznych ratowniczych narzędzi hydraulicznych zgodnie z obowiązującymi 
normami. W urządzeniu zastosowano manipulator pneumatyczny uruchamiający 
badane narzędzie, pozwalający na realizację wielokrotnych, powtarzalnych cykli 
badań z możliwością bieżącej kontroli parametrów pracy badanego obiektu. 
Zastosowany w urządzeniu system sterowania i akwizycji danych pozwala na 
automatyczną identyfikację parametrów charakteryzujących właściwości eks-
ploatacyjne narzędzi. 

Wykorzystanie zaprezentowanego systemu i otrzymywanych za jego po-
mocą wyników badań narzędzi hydraulicznych przeznaczonych dla służb ratow-
niczych pozwala na dopuszczanie do użytkowania wyroby spełniające określone 
rzeczywiste wymagania techniczne. 
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Recenzent: 

Sławczo DENCZEW 
 

 

Technical system for testing hydraulic rescue tools 

Key-words 

Hydraulic rescue tools, testing hydraulic rescue tools, tools durability, character-
istics of hydraulic tools. 

Summary 

The article presents the concept, design, and principle of the operation of a 
system for testing technical parameters and durability of hydraulic rescue tools. 
The system includes a hydraulic device that simulates the tools’ actual operating 
conditions, a pneumatic manipulator, and the system of data accumulation and 
control. The system allows identifying the characteristics of the tools, which is 
the basis for the evaluation of their usability in rescue activities. 
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