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 To już po raz trzeci spotykamy się, aby podzielić się problemami swoich badań, 
wynikami przemyśleń. Rozwój nowych technik wymusza analizowanie i rozwiązywanie 
interdyscyplinarnych problemów, które w odniesieniu do węzłów tarcia coraz bardziej stają 
się niekonwencjonalne. Wynika to nie tylko z faktu ich specyficznej budowy, lecz głównie ze 
względu na stawiane im wymagania eksploatacyjne. Wymagania te zmierzające w kierunku 
podniesienia trwałości i niezawodności działania, wymuszają potrzebę pokonywania coraz to 
nowych barier konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych. Coraz trudniej jest 
bowiem sprostać wymaganiom wynikającym z oddziaływań w ekstremalnych warunkach 
obciążeń, które niejednokrotnie decydują o powodzeniu realizacji całego cyklu roboczego.  
 Jak wykazują liczne przykłady, dzięki wnikliwej analizie warunków pracy można 
przewidzieć spodziewane zagrożenia, zaś ich symulacja komputerowa może także wskazać 
sposoby ich przewidywania przed eksploatacją. 
 Zamieszczone w materiałach prace starają się dać w tym zakresie wyprzedzające 
odpowiedzi, dla wybranych zagadnień. Pozwalają także na dobór optymalnych parametrów 
konstrukcyjnych, zastosowanie odpowiednich materiałów i środków smarnych dodatkami 
najbardziej odpowiadającymi określonym warunkom pracy.  
 Część z zamieszczonych opracowań proponuje odpowiednie technologie napraw, 
pozwalające na przywrócenie właściwości użytkowych zużytych powierzchni roboczych, 
zwiększające w konsekwencji żywotność urządzeń. 
 W programie konferencji, już po raz trzeci, znalazło swoje miejsce szereg zagadnień 
związanych z eksploatacją i badaniami naturalnych węzłów przegubowych człowieka, 
konstrukcją i badaniami sztucznych węzłów tarcia, wykorzystywanych w protetyce i innych 
technikach medycznych. 
 Różnorodność zagadnień połączonych wspólnym hasłem Problemy 
niekonwencjonalnych układów łożyskowych, bogata w liczne rozwiązania analityczne 
potwierdza celowość podejmowania takiej, pozornie wąskiej, tematyki badawczej. W 
rzeczywistości problematyka szeroko i bardzo aktualnie ujmuje ważne problemy związane z 
układami łożysk. 
 
 Życząc uczestnikom konferencji owocnej wymiany poglądów wyrażam nadzieję, że 
przyczyni się ona do rozwoju badań i wypracowania praktycznych zaleceń związanych z 
projektowaniem i wytwarzaniem nie tylko niekonwencjonalnych układów łożyskowych. 
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