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1. Wprowadzenie
Występowanie zjawisk dynamicznych 

w postaci wstrząsów górotworu (tąpnię-
cia) jest następstwem prowadzonej eks-
ploatacji górniczej i stanowi zagrożenie 
dla bezpieczeństwa pracujących w kopal-
ni górników i maszyn. Skutkiem działal-
ności górniczej jest naruszenie równo-
wagi ośrodka skalnego, które prowadzi 
do wyzwalania akumulowanej w nim 
energii.

Istotną przyczyną występowania nie-
bezpiecznych zjawisk dynamicznych 
w górotworze są czynniki techniczne, 
wśród których można wyróżnić sys-
tem eksploatacji, koncentrację naprę-
żeń spowodowaną oddziaływaniem za-
szłości eksploatacyjnych, koncentrację 
robót górniczych oraz parametry fron-
tu eksploatacyjnego, takie jak długość 
i wysokość ścian oraz prędkość postę-
pu robót eksploatacyjnych. Określenie 
wpływu tych czynników na aktywność 
sejsmiczną umożliwiła prowadzona od 
wielu lat rejestracja wstrząsów. Aktyw-
ność sejsmiczną opisano za pomocą czte-
rech parametrów: energii sumarycznej, 
energii średniej arytmetycznej, maksy-
malnej energii wstrząsu i liczby wstrzą-
sów. Badania wykazały, że na wartość 
sumarycznej, średniej i maksymalnej 
energii największy wpływ ma objętość 
i powierzchnia zrobów ściany. Istotne są 
także: postęp, wydobycie i długość ściany.

Drugą grupę czynników decydują-
cych o aktywności sejsmicznej ośrodka 
skalnego stanowią czynniki organiza-
cyjne związane bezpośrednio z błędny-
mi działaniami człowieka. W tej grupie 
czynników można wyróżnić błędne 
prowadzenie robót górniczych oraz nie-
podejmowanie działań profilaktycznych, 
które mogłyby zapobiec zagrożeniom.

Modelowanie zjawisk dynamicznych  
zachodzących w dwustopniowych  
stojakach hydraulicznych
Zygmunt Domagała, Jan Marianowski

Rys. 1. Schemat naruszonego górotworu występującego nad eksploatowanymi złożami [9]

Eksploatacja górnicza skutkuje osiada-
niem warstw skalnych, które leżą powy-
żej wyrobiska. Prowadzi to do pękania 
warstw piaskowców. Po przekroczeniu 
rozpiętości granicznej następuje utrata 
nośności i rozpadanie się warstw skal-
nych na bloki. Tego typu procesy zacho-
dzące w warstwach wstrząsogennych 
wyzwalają zjawiska dynamiczne w góro-
tworze. Na rys.1 przedstawiono schemat 
naruszonego górotworu występującego 
nad eksploatowanymi złożami [4].

Tąpnięcie to „zjawisko polegające na 
przekroczeniu granicznego wytężenia 
górotworu”, połączone z gwałtownym 
wyładowaniem uprzednio zakumulo-
wanej energii, w wyniku którego wy-
robisko górnicze lub ich zespół ulegają 
zniszczeniu; zjawisku temu towarzyszą 
gwałtowne drgania górotworu, efekty 
akustyczne oraz podmuch powietrza. 

Tąpnięcia cechuje lokalny charakter. 
Obejmują zazwyczaj jedno wyrobisko. 
Skala zniszczeń powstających w wyniku 
tąpnięcia jest bardzo szeroka. Czasami 
to zjawisko prowadzi tylko do pojawie-
nia się w wyrobisku odprysków skalnych, 
a czasami skutkuje całkowitym zasypa-
niem wyrobiska. Tąpnięcia stanowią 
bardzo duże zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa pracujących w kopalni górników  
i maszyn.

Obudowa zmechanizowana jest istot-
nym elementem zmechanizowanego 
kompleksu ścianowego. Prawidłowy jej 
dobór wpływa na stan utrzymania stro-
pu wyrobiska, który decyduje o bezpie-
czeństwie stanowiskowym oraz efektyw-
ności eksploatacji [9].

Wybór odpowiedniej obudowy ma 
wpływ na przebieg procesu eksploatacji 
oraz na bezpieczeństwo pracowników 
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pracujących na ścianie wydobywczej. 
Głównym zadaniem obudowy zmecha-
nizowanej jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa pracy w wyrobisku. Wykonanie 
tego zadania jest możliwe dzięki speł-
nieniu następujących funkcji [1]: 
zl kierowanie stropem; 
zl osłonięcie wyrobiska przed opada-
niem skał ze stropu; 

zl osłonięcie wyrobiska przed przedosta-
waniem się skał z rumowiska zawało-
wego do przestrzeni roboczej; 

zl osłonięcie wyrobiska przed odpada-
jącymi z czoła ściany kęsami węgla 
w pokładach o grubości powyżej 2,5 m 
lub staczającymi się po przenośniku 
kęsami urobku w pokładach nachylo-
nych powyżej 25°. 
Spełnienie tych wymagań jest możliwe 

dzięki odpowiedniej konstrukcji, która 
zależy od warunków prowadzonej eks-
ploatacji. Eksploatację węgla najczęściej 
prowadzi się z zawałem stropu, więc 
dla tego typu ścian istnieje największy 
wybór obudów [1]. W referacie przy 
analizie zjawisk dynamicznych zacho-
dzących w stojakach hydraulicznych 
skoncentrowano się na obudowie pod-
porowo-osłonowej, którą przedstawiono  
na rys. 2.

Stojaki dwuteleskopowe (podpory hy-
drauliczne) stosuje się zazwyczaj w obu-
dowach pracujących w wyrobiskach 
o zmiennej wysokości pokładu. 

W niniejszym artykule przedstawiono 
metodę analityczną wyznaczania warto-
ści obciążenia stojaka hydraulicznego 
pod obciążeniem dynamicznym w opar-
ciu o dyskretny model matematyczny, 
a następnie zweryfikowano go w oparciu 
o badania eksperymentalne przeprowa-
dzone na prasie hydraulicznej w Hucie 
Stalowa Wola.

2. Model matematyczny
Model matematyczny zbudowano, za-

kładając dyskretny rozkład masy i sprę-
żystości oraz uwzględniając ogranicze-
nia wynikające z użytego do obliczeń 
programu MATLAB-Simulink. Układ 
hydrauliczny ścianowej obudowy zme-
chanizowanej składa się z wielu elemen-
tów (siłowników, przewodów, pom-
py, zbiornika, bloku zaworów). W celu 
uproszczenia modelu matematycznego 
i symulacyjnego dokonano znacznej re-
dukcji liczby elementów układu. Sche-

Rys. 2. Obudowa zmechanizowana 

Rys. 3. Uproszczony schemat modelowanego układu – idea [źródło: opracowanie własne]

mat modelowanego układu hydraulicz-
nego przedstawiono na rys. 3.

Przedstawiony schemat posiada wbu-
dowany w drugim stopniu prototypowy 
zawór upustowy ze sprężyną talerzową.
 
2.1. Założenia upraszczające

Stworzenie modelu matematycznego 
było możliwe dzięki przyjęciu założeń 
upraszczających, pozwalających na re-
prezentację obiektu rzeczywistego z wy-
maganą dokładnością.

Przyjęto następujące założenia: 
zl ciśnienie po stronie zlewowej jest stałe;
zl moduł sprężystości, gęstość oraz lep-
kość cieczy nie zmieniają się podczas 
pracy układu; 

zl siła ciężkości nie ma wpływu na dzia-
łanie układu; 

zl  elementy hydrauliczne są nieodkształ-
calne; 

zl  pominięto wpływ skończonej prędko-
ści rozchodzenia się zaburzeń w ukła-
dzie; 

zl sprężyny w zaworach upustowych po-
siadają liniową charakterystykę; 

zl masa i sprężystość występują jako pa-
rametry skupione; 

zl pominięto tarcie suche występujące 
pomiędzy powierzchniami ruchomy-
mi; 

zl w układzie nie występuje kawitacja; 
zl masy elementów stojaka hydraulicz-
nego przedstawiono w postaci masy 
zredukowanej, uwzględniając, że masę 
zredukowaną elementu traktowanego 
jako sprężyna określa się jako 40% ma-
sy całkowitej. 
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2.2. Model matematyczny stojaka hydraulicznego
Przy formułowaniu równań matematycznych posłużono się 

oznaczeniami, którymi opisano powyższy rys. 4.

Równania sił działających na stojak hydrauliczny
Równania sił oddziałujących na poszczególne stopnie stojaka 

hydraulicznego określone są poniższymi zależnościami:

 F(t) – FsbII – FstII –FshII = 0 (1)

 PII(AII – Ad) – FsbI – FstI – FsfI = 0 (2)

gdzie:
Fsb – siła bezwładności stojaka wraz z masą m;
Fst – siła tarcia lepkiego;
Fsh – siła wywierana przez ciśnienie na powierzchnię tłoka;
F(t) – siła oddziaływania górotworu.

Równania (1) i (2) rozpatrywane są dla następujących wa-
runków początkowych:

x = xgr , z = 0 ,––– = 0 ,
dx
dt

––– = 0 ,
dz
dt

–––– = 0 
d2z
dt2–––– = 0 ,

d2x
dt2

oraz dla następujących warunków brzegowych: 

x = xgr , z = zgr ,––– = 0 ,
dx
dt

––– = 0 ,
dz
dt

–––– = 0 
d2z
dt2–––– = 0 ,

d2x
dt2

Rys. 4. Stojak hydrauliczny  [źródło: opracowanie własne]

Równanie sił działających na grzybek zaworu upustowego I
Na rys. 5 przedstawiono w sposób poglądowy zawór upu-

stowy I stopnia stojaka. Przy formułowaniu równań mate-
matycznych posłużono się oznaczeniami, którymi opisano  
rysunek 5.

Równanie sił działających na grzybek zaworu upustowego 
I ma postać:

 Fzh – Fzb – Fzt – Fzs – Fzd = 0 (3)

gdzie:
Fzh – siła wywierana przez ciśnienie na grzybek zaworu;
Fzb – siła bezwładności;
Fzt – siła tarcia lepkiego;
Fzs – siła pochodząca od ugięcia sprężyny;
Fzd – siła hydrodynamiczna.

Powyższe równania rozpatrywane są dla następujących wa-
runków początkowych:

y = 0 , ––– = 0 ,
dy
dt

–––– = 0 
d2y
dt2

oraz dla następujących warunków brzegowych:

y = ygr , ––– = 0 ,
dy
dt

–––– = 0d2y
dt2
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Równanie natężenia przepływu przez komorę podgrzybkową 
zaworu

 Qgz – Qcp – Qgp – Qw = 0 (4)

gdzie:
Qgz – natężenie strumienia przepływającego przez grzybek za-
woru;
Qcp – natężenie przepływu spowodowane ściśliwością cieczy 
roboczej w komorze podgrzybkowej;
Qgp – natężenie przepływu spowodowane przemieszczeniem 
się grzybka zaworu;
Qw – natężenie przepływu przez komorę podgrzybkową zaworu.

Wraz z przemieszczaniem się grzybka powierzchnie otworów, 
przez które wypływa ciecz, ulegają zmianie. Zależność przed-
stawiona równaniem 5 ilustruje zmianę powierzchni w funkcji 
przemieszczenia się grzybka „y”. 

A0g = ––– [arccos (–––––––––– – 1) – sin (arccos (–––––––––– –1))]2(r1 – y)2 2(r1 – y)2

r1
2 r1

r1
2

2

gdzie: r1 – promień otworu wypływowego w grzybku zaworu.

Równanie sił działających na grzybek drugiego 
prototypowego zaworu upustowego II

Równania sił i natężeń przepływu dla drugiego prototypowe-
go zaworu upustowego są takie same, z tą różnicą, że w zaworze 

upustowym zastosowano sprężynę talerzową, której charakte-
rystyka przedstawiona jest na rys. 6. 

Równanie natężeń przepływu w modelowanym układzie
Rys. 7 przedstawia schemat modelowanego układu hydrau-

licznego wraz z przyjętymi oznaczeniami

 Qs1 – Qgz1 –Qc1 – Qg1 = 0 (6)

 Qs2 – Qgz2 –Qc2 – Qg2 = 0 (7)

Rys. 6. Sztywność sprężyny talerzowej wyznaczona teoretycznie  

i zmierzona doświadczalnie [źródło: opracowanie własne]

Rys. 7. Schemat modelowanego układu wraz z oznaczonymi natężeniami 

przepływu [źródło: opracowanie własne]

Rys. 5. Schemat zaworu  [źródło: opracowanie własne]

(5)
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gdzie: 
Qs – natężenie przepływu cieczy wywołane ruchem rdzennika 
stojaka;
Qc – natężenie przepływu cieczy wywołane jej ściśliwością pod 
tłokiem stojaka;
Qg – natężenie przepływu cieczy spowodowane przemieszcze-
niem się grzybka zaworu;
Qgz – natężenie strumienia przepływającego przez grzybek za-
woru.

3. Model symulacyjny
Do przeprowadzenia badań symulacyjnych wykorzystano 

środowisko programistyczne Matlab firmy MathWorks. Pro-
gram ten umożliwia wykonywanie obliczeń numerycznych, te-
stowanie algorytmów, modelowanie, przeprowadzanie symula-
cji, a także dokonywanie analizy i wizualizacji danych. Matlab 

jest językiem programowania, który pozwala rozwiązywać 
techniczne problemy obliczeniowe szybciej niż tradycyjne ję-
zyki programowania. Ta cecha ma szczególnie duże znaczenie 
w przypadku złożonych układów opisanych wieloma równa-
niami matematycznymi.

3.1. Schemat blokowy układu hydraulicznego 
Moduł Simulink pozwala na zastąpienie skomplikowanych 

schematów blokowych jednym podsystemem z określonymi 
parametrami wejściowymi i wyjściowymi. Stworzone podsys-
temy mogą być elementami składowymi innych schematów blo-
kowych. Uzyskuje się dzięki temu większą przejrzystość two-
rzonych modeli symulacyjnych. Rys. 8 przedstawia kompletny 
model symulacyjny badanego układu hydraulicznego w postaci 
mapy połączeń pomiędzy podsystemami reprezentującymi róż-
ne równania matematyczne opisujące działanie układu.

Rys. 8. Schemat blokowy badanego układu hydraulicznego [źródło: opracowanie własne]
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4. Stanowisko badawcze
4.1. Cel pomiarów

Celem pomiarów było w warunkach zbliżonych do rzeczy-
wistych:
zl sprawdzenie funkcjonowania zaworu upustowego w warun-
kach, w których jest umiejscowiony;

zl określenie wydajności (przepustowości) zaworu upustowego;
zl określenie ciśnień otwierania i zamykania zaworu.
Zmienną zadaną z zewnątrz była prędkość ruchu tłoka rdzen-

nika zewnętrznego, symulująca prędkość obniżania się stro-
pu w kopalni, która po związaniu ze średnicą tłoka rdzenni-
ka zewnętrznego pozwoliła szacować wydajność tego rodzaju 
tłoczenia, a w konsekwencji otrzymać charakterystykę pracy 
sprężynowego zaworu upustowego.

4.2. Zakres pomiarów
Zakres pomiarów przewidywał wykonanie badań wymuszo-

nego prasą procesu ściskania stojaków przy różnych prędko-
ściach opuszczania górnego kowadła prasy. Ściskanie stojaków 
przy zamkniętych w nich przestrzeniach hydraulicznych wy-
muszało pracę zewnętrznego zaworu upustowego. Zakres moż-
liwych do uzyskania prędkości opuszczania górnego kowadła 
prasy wyznaczył jednocześnie zakres możliwych do uzyskania 
przepustowości testowanych zewnętrznych zaworów upusto-
wych.

4.3. Stanowisko badawcze
W skład stanowiska badawczego wchodziły trzy układy:
zl zaadaptowany do celów badań mechaniczny układ prasy kuź-
niczej;

zl hydrauliczny układ odpowietrzania i sterowania pozycjono-
waniem stojaka;

zl układ pomiarowy.

Układ mechaniczny
Do procesu ściskania stojaków zastosowano prasę kuźniczą 

wykorzystywaną w HSW Stalowa Wola do zgniatania i kucia 
wlewków stalowych.

Aby można było prasę taką wykorzystać do celów badaw-
czych, wyposażono ją w odpowiednie do tego celu uchwyty, 
które zajęły miejsce kowadeł: górnego i dolnego i pełniły rolę 
mocowań stojaka w stropnicy i spągnicy obudowy górniczej. 
O ile konstrukcja górnego uchwytu nie przedstawiała żadnych 
trudności, o tyle dolne mocowanie stojaka okazało się być nieco 
złożonym, bowiem musiało spełniać dwa warunki:
zl utrzymywać stojak w pionie podczas zgniatania stojaka 
(gniazda mocujące);

zl utrzymywać stojak w pionie podczas jego wysunięcia spod 
kowadła celem uzupełnienia emulsji w rdzenniku zewnętrz-
nym lub innymi słowy z powrotem wysunąć ze stojaka rdzen-
nik wewnętrzny, co było możliwe tylko wg procedur odpo-
wietrzania stosowanych dla stojaków teleskopowych (rura 
prowadząca z gniazdem mocującym).
Powyższe warunki wynikały z faktu ograniczoności miejsca 

między kowadłami prasy. O ile dolne kowadło mogło zostać 
całkowicie usunięte, o tyle górne stanowiło przeszkodę. Drogą 
wymiany i zastąpienia standardowego kowadła górnego tzw. 

kowadłem włoskim można było uzyskać dodatkową przestrzeń, 
umożliwiającą zrealizowanie podczas pomiarów wsuwania 
rdzennika wewnętrznego na prawie całej jego długości.

Część mechaniczna układu pomiarowego
Część mechaniczna układu pomiarowego obejmowała wy-

posażenie do mocowania czujników pomiarowych oraz proste 
elementy hydrauliki siłowej przeznaczone do kierowania stru-
mienia emulsji do stref nad- lub podtłokowych, czyli wykony-
wania czynności rozpierania lub rabowania stojaka albo też do 
odcinania tego strumienia, umożliwiając obciążenie stojaka. 
Do realizacji procedur hydrauliki został wykorzystany zawór 
zwrotny o specyficznej konstrukcji połączony ze standardowym 
zaworem odcinającym.

Część elektryczna układu pomiarowego
W skład elektrycznej części pomiarowej wchodziły:
zl indukcyjny miernik przemieszczeń z wzmacniaczem;
zl indukcyjny przetwornik ciśnienia z wzmacniaczem;
zl dzielnik napięć;
zl komputer pomiarowy z czasem próbkowania 0,001 [s].
Schemat stosowanego układu pomiarowego przedstawia rys. 9.

4.4. Procedura przygotowania, przeprowadzenia 
i zakończenia prób 

Każdorazowo pomiary związane były ze specyficzną, lecz 
pochłaniającą znaczną część czasu procedurą postępowania. 
Adaptacja prasy wymagała dla każdego okresu przeprowadzania 
prób realizacji prac, jakkolwiek pomocniczych, tym niemniej 
niezbędnych:
zl demontażu kowadeł i uchwytów roboczych;
zl montażu kowadeł i uchwytów dla stojaka;
zl demontażu kowadeł i uchwytów dla stojaka;
zl montażu kowadeł i uchwytów roboczych i przygotowanie 
prasy do pracy.

Rys. 9. Schemat układu pomiarowego zastosowanego w pomiarach wery-

fikacyjnych siłowników teleskopowych [3, 4]
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Ponieważ czas prób badawczych w danym dniu musiał za-
mknąć się w określonym okresie, czyli w zmianie pracy równej 
8 godz., rzeczywistym pomiarom przysługiwał tylko niewielki 
ułamek ogólnie dostępnego czasu.

Pomiary danego stojaka prowadzane były aż do wyczerpania 
ustalonego wcześniej zakresu prędkości ściskania stojaka, które 
zdeterminowane były opuszczaniem górnego kowadła prasy 
z prędkościami równymi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 
80%, 90% i 100% jego maksymalnej możliwości. Na stopnio-
wanie wydajności niższej aniżeli 10% nie pozwoliły układy hy-
drauliczne ustalające dokładność nastaw. Prędkość opuszczania 
kowadła, a tym samym prędkość, z którą wciskany był rdzennik 
zewnętrzny w spodnik (stojak 320 × 250), wypierając z nich 
poprzez zawór upustowy emulsję, ustalano poprzez nastawy 
zaworów przelewowych o skończonej czułości i sterowanych 
ze stanowiska w sterowni prasy. Nastawiane w sterowni zakre-
sy uzgadniane były każdorazowo wcześniej z prowadzącymi 
pomiary.

5. Weryfikacja modelu matematycznego
W celu określenia poprawności wykonanego modelu posłu-

żono się wynikami doświadczalnymi zawartymi w opracowaniu 
[4]. Weryfikacji dokonano poprzez nałożenie na siebie prze-
biegów czasowych ciśnienia w cylindrze drugiego stopnia oraz 
przemieszczenia rdzennika drugiego stopnia, pochodzących 
z danych doświadczalnych oraz wyników symulacji. Dla układu 
zaworem upustowym ze sprężyną talerzową w drugim stopniu 
stojaka przeprowadzono trzy próby pomiarowe: 
zl pierwsza (ciśnienie otwarcia zaworu drugiego stopnia: pró-
ba 31);

zl druga (ciśnienie otwarcia zaworu drugiego stopnia: próba 45);
zl trzecia (ciśnienie otwarcia zaworu drugiego stopnia: próba 39).
Dzięki temu było możliwe zbadanie poprawności stworzo-

nego modelu matematycznego i symulacyjnego dla różnych 
parametrów wejściowych. Poniżej przedstawiono wykresy opi-
sujące przebieg zmian parametrów pracy układu oraz omówio-
no otrzymane wyniki.

Na rys. 10, rys. 11, rys. 12, rys. 13, rys. 14 oraz rys. 15 przed-
stawiono wykresy obrazujące symulacyjny przebieg zmian 
trzech parametrów (przemieszczenia, ciśnienia i natężenia 
przepływu emulsji przez zawór upustowy) dla obu stopni sto-
jaka hydraulicznego. Na rys. 10 i rys. 11 na symulacyjne prze-
biegi ciśnienia i przemieszczenia drugiego stopnia podpory 
nałożono charakterystyki uzyskane doświadczalnie podczas 
pierwszej próby pomiarowej (próba 31). Porównanie wspo-
mnianych przebiegów pozwala na ocenę poprawności stwo-
rzonego modelu matematycznego i symulacyjnego badanego 
układu hydraulicznego.

6. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza porównawcza wyników symulacyj-

nych z wynikami doświadczalnymi wykazała zgodność prze-
biegów przemieszczenia i ciśnienia w drugim stopniu stojaka. 
Rozbieżności wystąpiły w chwilach przyłożenia i odjęcia obcią-
żenia. Główną przyczyną tych rozbieżności jest uproszczenie 
związane z zamodelowaniem działającej na podporę hydrau-
liczną siły obciążającej. W modelu symulacyjnym założono 

Rys. 10. Przemieszczenie rdzennika II stopnia stojaka – dla próby 31   

 [źródło: opracowanie własne]

Rys. 11. Przebieg ciśnienia w II stopniu stojaka – dla próby 31  

 [źródło: opracowanie własne]

Rys. 12. Przemieszczenie rdzennika I stopnia stojaka – dla próby 31  

 [źródło: opracowanie własne]

skokowy przyrost tej siły, co jest niezgodne z jej rzeczywistym 
przebiegiem. 

W wyniku szczegółowej analizy wykazano dużą zgodność 
pomiędzy ubytkiem emulsji hydraulicznej w stojaku i jej obję-
tością odprowadzoną na zewnątrz układu. 

Zaproponowany sposób określania zjawisk dynamicznych 
w stojakach hydraulicznych wyposażonych w zawory upustowe 
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Rys. 13. Przebieg ciśnienia w I stopniu stojaka – dla próby 31  

 [źródło: opracowanie własne]

Rys. 14. Natężenie przepływu przez zawór talerzowy II stopnia stojaka – 

dla próby 31 [źródło: opracowanie własne]

Rys. 15. Natężenie przepływu przez zawór I stopnia stojaka – dla próby 31 

 [źródło: opracowanie własne]

pozwala uzyskać wyniki zbliżone do wyników badań stano-
wiskowych. Modelowanie i badanie na prasach jest znacznie 
tańsze i wygodniejsze w użyciu, gdyż nie wymaga budowania 
kosztownych stanowisk, na których symulowanoby ruchy góro-
tworu. Może być również wykorzystany do oceny przydatności 
stojaków o różnej konstrukcji, przeznaczonych do przejmowa-
nia obciążeń dynamicznych w różnych warunkach eksploata-

cyjnych. Aby wyniki tych obliczeń były wiarygodne, parametry 
techniczne stojaka oraz współpracującego z nim zaworu powin-
ny być ustalone w oparciu o dokumentację techniczną.
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