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W skrócie – A bstracts
Loska A. Exploitation assessment of selected technical objects using
taxonomic methods. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 1–8.

Loska A. Eksploatacyjna ocena wybranych obiektów technicznych z zastosowaniem metod taksonomicznych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance
and Reliability 2013; 15 (1): 1–8.

The article is an attempt to answer the formulated problems in industrial enterprises
problems on practical aspects of use of specific measures to assess exploit of technical
facilities. In this regard, bibliography study has been conducted, including an overview
of opportunities to develop the values of selected exploitation characteristics, as well as
industrial research as a need analysis of technical departments in the assessment of their
performance. As a result of these studies and their conclusions method of preliminary
mutual exploitation evaluation has been developed, based on the values of standardized
and aggregated ranks of technical objects, in the context of exploitation measurements
calculated. This method, as well as an example of its use, relating to a selected network
technical system, are the subject of further sections of this article.

Artykuł jest próbą odpowiedzi na formułowane w przedsiębiorstwach przemysłowych
problemy dotyczące praktycznych aspektów wykorzystania określonych miar do oceny
eksploatowania obiektów technicznych. W tym zakresie, przeprowadzono badania literaturowe obejmujące przegląd możliwości kształtowania wartości wybranych cech eksploatacyjnych, a także badania przemysłowe dotyczące analizy potrzeb służb technicznych
przedsiębiorstw w zakresie oceny ich funkcjonowania. Wynikiem przeprowadzonych
badań i sformułowanych w tym zakresie wniosków, została opracowana metoda wstępnej
wzajemnej oceny eksploatacyjnej w oparciu o wartości normowanych i zagregowanych
rang obiektów technicznych w świetle wyznaczanych miar eksploatacyjnych. Metoda ta,
jak również przykład jej zastosowania, odnoszący się do wybranego sieciowego systemu
technicznego są przedmiotem dalszej treści tego artykułu.

Guo C, Wang W, Guo B, Peng R. Maintenance optimization for systems
with dependent competing risks using a copula function. Eksploatacja i
Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 9–17.

Guo C, Wang W, Guo B, Peng R. Maintenance optimization for systems
with dependent competing risks using a copula function. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 9–17.

This paper develops a joint copula reliability model for systems subjected to dependent
competing risks caused by two degradation processes and random shocks. The two
degradation processes follow gamma processes and the random shocks follow a nonhomogeneous Poisson process (NHPP). Their interdependence relationship is modeled
by a copula function, which is determined by a two-stage method based on simulated
data. It is shown that the proposed model can provide more precise results than the
model without considering the dependent relationship. Through the proposed reliability
model, two maintenance models are studied and compared. It is found that the inspection
cost has significant effects on the choosing of maintenance policy.

W niniejszej pracy opracowano wspólny model niezawodności z użyciem kopuły dla
systemów poddawanych zależnym zagrożeniom konkurującym powodowanym przez
dwa procesy degradacji i zaburzenia losowe. Owe dwa procesy degradacji reprezentują
typ procesu gamma, podczas gdy zaburzenia losowe są typem niejednorodnego procesu
Poissona (non-homogeneous Poisson process - NHPP). Ich związek wzajemnej zależności modelowany jest przy użyciu funkcji kopuły, która jest wyznaczana na podstawie
dwuetapowej metody opartej o dane symulowane. Wykazano, iż proponowany model
może zapewnić bardziej precyzyjne wyniki niż model, w którym nie ujęto związku
zależności. W oparciu o proponowany model niezawodności, badane i porównywane
są dwa modele eksploatacji. Stwierdzono, iż koszt przeglądu ma duży wpływ na wybór
polityki eksploatacyjnej.

Pieniak D, Ogrodnik P, Oszust M, Niewczas A. Reliability of the
thermal treated timber and wood-based materials in high temperatures.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (1):
18–24.

Pieniak D, Ogrodnik P, Oszust M, Niewczas A. Niezawodność
konstrukcyjna drewna modyfikowanego termiczniei materiałów drewnopochodnych w podwyższonych temperaturach. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 18–24.

Existing wood and wood-based materials have had several drawbacks limiting their
use, which in consequence resulted in replacing them by other materials. The most
significant problems were limitations regarding maximum dimensions of the components cross – section and capabilities of manufacturing of the large-scale components.
Durability and flammability of surfaces were the limiting factors as well. Nowadays,
thermally treated wood and wood composites are more and more commonly used in
the engineering constructions, such as: glued laminated timber (GL), laminated veneer
lumber (LVL) and thermally treated timber (TT). The timber undergoes a process of
thermal degradation. In high temperatures timber structure is subject to simultaneous
influence in the form of forces and thermal impacts. These factors influence stress distribution in the wood structure and limit its load capacity, reflecting structure decohesion.
The aim of the presented studies was to determine impact of increased temperatures
on strength of the wood materials and wood-based composites. Additionally, based
on the results of the strength studies, analysis of the probability of survival in high
temperatures was performed. Samples used in the static bending strength studies
were made of the laminated veneer lumber – LVL, glued laminated pine timber – GL,
and thermally treated – TT and non-treated spruce timber - NTT. The samples were
in a cuboidal shape with dimensions of 20x20x300 mm. The evaluation of bending
strength was performed by means of the universal strength device - FPZ 100/1 (VEB
Thuringer Industriewerk Rauenstein, Germany). Fire temperatures conditions were
simulated by blowing hot air (GHG 650 LCE). The studies were conducted in the
following temperature ranges: 20, 50, 100, 150, 200 and 230ºC. Based on the obtained
results a reliability analysis was performed. For the analysis a two-parameter Weibull
distribution was applied. In case of materials with laminated structure – LVL and GL,
an increase in standard deviation of the results of bending strength in the successive
temperature ranges has been observed. Higher values of shape parameter c of Weibull
distribution have been demonstrated for TT spruce timber (the highest c = 5.58) and
NTT (the highest c = 3.31).

Dotychczasowe materiały drewniane i drewnopochodne miały wiele wad ograniczających
ich zastosowanie, co prowadziło do zastępowania ich innymi. Największy problem stanowiły ograniczenia, co do maksymalnych wymiarów przekroju elementów oraz możliwości
wykonywania elementów o znacznych rozpiętościach, również trwałość powierzchni a
także łatwopalność ograniczały zastosowanie. Obecnie w konstrukcjach inżynierskich
coraz częściej wykorzystuje się drewno modyfikowane termicznie oraz materiały drewnopochodne m.in. drewno klejone warstwowo (GL), drewno fornirowane warstwowe
(LVL) oraz drewno modyfikowana termicznie (TT). Drewno jest materiałem ulegającym
termicznej degradacji. W warunkach oddziaływania wysokich temperatur konstrukcja
drewniana jest poddana jednoczesnym wymuszeniom w formie sił oraz oddziaływaniom
termicznym. Oddziaływanie tych dwóch czynników wpływa na rozkład naprężeń w
strukturze drewna oraz ogranicza nośność konstrukcji, powodując de kohezję struktury.
Celem prezentowanych badań było określenie wpływu podwyższonych temperatur na
wytrzymałość materiałów drewnianych i drewnopochodnych. Ponadto, na podstawie
wyników badań wytrzymałości przeprowadzono analizę prawdopodobieństwa przetrwania
w podwyższonych temperaturach. Próbki do badań wytrzymałości na zginanie statyczne
zostały wykonane z drewna fornirowego warstwowego – LVL, drewna sosny pospolitej
klejonego warstwowo – GL oraz drewna świerkowego poddanego – TT i niepoddanego
modyfikacji termicznej – NTT, w formie prostopadłościanów o wymiarach 20x20x300mm.
Oceny wytrzymałości na zginanie dokonano na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej
FPZ 100/1 (VEB Thuringer Industriewerk Rauenstein, Germany). Temperatury środowiska
pożaru symulowano za pomocą nawiewu gorącego powietrza (GHG 650 LCE). Oceny
dokonywano w zakresach temperatur: 20, 50, 100, 150, 200, 230ºC. Uzyskane wyniki
posłużyły ocenie niezawodności. W analizie wykorzystano dwuparametrowy rozkład
Weibulla. W przypadku materiałów o strukturze laminowanej – LVL i GL zaobserwowano wzrost odchylenia standardowego wytrzymałości na zginanie w kolejnych zakresach
temperatur. Wyższe wartości parametru kształtu c Rozkładu Weibulla zostały wykazane
dla świerku TT (najwyższe c = 5.58) i NTT(najwyższe c = 3.31).

Jamroziak K, Kosobudzki M, Ptak J. Assessment of the comfort of
passenger transport in special purpose vehicles. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 25–30

Jamroziak K, Kosobudzki M, Ptak J. Ocena warunków komfortu
transportu osób w pojazdach specjalnego przeznaczenia. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 25–30

The article discusses the issue of comfort, that should characterize a vehicle which has
been designed to work under special conditions. If the criteria of ensuring the proper
comfort of the passengers of special purpose vehicles are not met, it might lead to a
serious disturbances in perception and in other factors that affect the logical behavior.
Performance characteristics generated by the body of the vehicle during tests on the
range can be assessed only through research and then related to the characteristics of
the human body-vehicle system. The presented results concern the assessment of the
ride comfort in the selected vehicles under special conditions and capacity of the crew
to effectively perform tasks after long-lasting ride.

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące komfortu, jakim powinien charakteryzować
się pojazd do pracy w warunkach szczególnych. Nie spełnienie kryteriów właściwego
komfortu u przewożonych osób pojazdami specjalnego przeznaczenia prowadzi do
powstawania poważnych zaburzeń na tle percepcji i innych czynników niezbędnych w
logicznym postępowaniu. Jedynie na drodze badań możemy ocenić charakterystyki generowane przez nadwozie w testach poligonowych i odnieść to do charakterystyk organizm
ludzki-pojazd. Prezentowane wyniki dotyczą oceny charakterystyk komfortu poruszania
się wybranymi pojazdami w warunkach szczególnych i możliwości wykonania zadań
przez przewożony personel po długotrwałej jeździe.
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Krawczyk M. Conditions for unmanned aircraft reliability determination. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013;
15 (1): 31–36

Krawczyk M. Przesłanki determinujące niezawodność samolotów bezpilotowych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013;
15 (1): 31–36

In the paper the required level of reliability is determined for several Unmanned
Aerial Vehicles developed in Poland in order to get an achievement enabling these
vehicles to operate within the Single European Sky. Calculations were made on the
basis of an air crash model as well as the model capable to estimate the number of
casualties resulting from an aircraft catastrophe. The provided examples allow us to
specify Tactical and Technical Conditions pertaining in particular to the area of the
operation of the aforementioned aircraft.

W pracy wyznaczono niezbędną niezawodności kilku opracowanych w Polsce samolotów
bezpilotowych, której osiągnięcie umożliwia ich eksploatację w połączonej przestrzeni
powietrznej. Obliczenia prowadzone były wg modelu katastrofy powietrznej oraz modelu
pozwalającego na oszacowanie liczby ofiar na skutek rozbicia się samolotu. Podane przykłady pozwalają na sprecyzowanie Warunków Taktyczno – Technicznych, w szczególności
dotyczących obszaru eksploatacji tychże samolotów.

Baier A, Zolkiewski S. Initial research of epoxy and polyester warp
laminates testing on abrasive wear used in car sheathing. Eksploatacja i
Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 37–43

Baier A, Zolkiewski S. Badania wstępne ścieralności laminatów o osnowie epoksydowej i poliestrowej do zastosowania w budowie poszycia wagonu
towarowego. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013;
15 (1): 37–43

The subject of the work is to present the preliminary investigations over epoxy
and polyester warp laminates and its abrasion. The exploitation of various types of
containers used in industry is often connected with its usage of composite materials.
The composite materials are exposed to tribological wear. Basing on reality and the
common tribology wear hazard testing on abrasive wear of composite materials is
well-founded and significant in technical and technological point of view. The results
of the experimental part of the work are only the substitute of the widely presented
researches over composite materials used in the structure of the side of the freight
wagons. There are presented the results of the laminates, performed in the laboratory
conditions depicting the real work conditions of freight wagons. There were compared
the exemplified parameters of the geometrical profile of the structure mass losses of
the investigated samples, both the epoxy and polyester and other used hardeners.

Praca dotyczy badań wstępnych ścieralności laminatów o osnowie epoksydowej i poliestrowej. Eksploatacja różnego rodzaju zbiorników do zastosowań przemysłowych często wiąże
się z użyciem materiałów kompozytowych narażonych na zużycie tribologiczne. Zasadne
jest więc podjęcie istotnych z technicznego i technologicznego punktu widzenia badań
ścieralności tych materiałów. Prezentowane w pracy wyniki badań eksperymentalnych są
jedynie częścią szeroko zakrojonych badań materiałów kompozytowych mających zastosowanie w budowie burt wagonów towarowych. Przedstawiono wyniki badań laminatów,
przeprowadzonych na autorskim stanowisku laboratoryjnym do porównawczego badania
zużycia ściernego odzwierciedlającego warunki pracy wagonu towarowego. Zestawiono
przykładowe parametry struktury geometrycznej profilu oraz ubytki masowe badanych
próbek zarówno w przypadku próbek epoksydowych jak i poliestrowych oraz różnych,
zastosowanych utwardzaczy.

Chłopek Z, Lasocki J. Comprehensive environmental impact assessment of the process of preparation of bioethanol fuels of the first
and second generation. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2013; 15 (1): 44–50.

Chłopek Z, Lasocki J. Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko procesu przygotowania paliw bioetanolowych pierwszej i drugiej
generacji. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013;
15 (1): 44–50.

The paper provides some information regarding comprehensive evaluation of the
environmental hazard caused by the operation of automotive vehicles with internal
combustion (IC) engines powered by bioethanol fuel. It presents the assumptions
made for the life cycle assessment (LCA) of the environmental impact of fuel, carried out according to the Well-to-Wheel (WtW) method, where the fuel preparation
stage, including the acquisition of raw materials as well as the production, transport,
and distribution processes, and the vehicle operation stage are taken into account.
The technologies and raw materials used to make bioethanol of the first and second
generation have been presented and compared with each other. Results of research on
greenhouse gas (GHG) emissions and non-renewable energy input in the process of
preparation of bioethanol fuels of the first and second generation have been analysed.
Nine versions of the production process, differing from each other in the process
methods used and the types of the biomass processed, have been examined.

W pracy przedstawiono informacje na temat kompleksowej oceny zagrożenia środowiska przez eksploatację pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi zasilanymi
paliwem bioetanolowym. Przedstawiono założenia analizy ekologicznej cyklu istnienia
paliwa według metody Well–to–Wheel, uwzględniającej etap przygotowania paliwa,
składający się z pozyskiwania surowców, wytwarzania, transportu i dystrybucji, oraz etap
użytkowania pojazdów. Zaprezentowano i porównano technologie oraz surowce stosowane
w wytwarzaniu bioetanolu pierwszej i drugiej generacji. Przeanalizowano wyniki badań
emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych w procesie
przygotowania paliw bioetanolowych pierwszej i drugiej generacji. Rozważono dziewięć
wariantów przebiegu procesu wytwarzania, różniących się zastosowaną technologią i
rodzajem przetwarzanej biomasy.

Markowski T, Mucha J, Witkowski W. FEM analysis of clinching
joint machine’s C-frame rigidity. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 51–57.

Markowski T, Mucha J, Witkowski W. Analiza MES sztywności
C- ramy urządzenia do wytwarzania połączeń przetłoczeniowych. Eksploatacja
i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 51–57.

This paper presents the results of FEM analysis for clinching joint machine’s C-frame.
Several versions of frame geometry were accounted for when analyzing the straining
of material, including the mass reduction. The purpose of this FEM simulation was
to determine the effect of mass reducing material recess on the structure rigidity.
ABAQUS software was used to analyze the frame material straining from both the
qualitative and quantitative point of view.

W artykule przedstawiono wyniki symulacji MES C-kształtnej ramy urządzenia do montażu połączeń konstrukcji blaszanych. Podczas analizy wytężenia materiału ramy wzięto
pod uwagę kilka wariantów wykonania jej geometrii, uwzględniając zmniejszenie masy.
Celem symulacji MES było wykazanie wpływu postaci wybrań materiału zmniejszających
jej masę na sztywność takiej konstrukcji. Do tak postawionego zadania użyto programu
ABAQUS umożliwiającego ilościową i jakościową ocenę wytężenia materiału ramy.

Tor-Świątek A, Samujło B. Use of thermo vision research to analyze the thermal stability of microcellular extrusion process of poly(vinyl
chloride). Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013;
15 (1): 58–61.

Tor-Świątek A, Samujło B. Wykorzystanie badań termowizyjnych
do analizy stabilności procesu wytłaczania mikroporującego poli(chlorku
winylu). Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15
(1): 58–61.

Essential role in polymer processing takes processing conditions i.e. temperature,
pressure, screw rotational speed and time. During the polymer modification in cellular
and microcellular extrusion process significant changes in the process ensue. Influence
of this two factors caused also another changes in properties and physical structure
of obtained extruded products. Because of that, proper selection of processing conditions, specially temperature, machines and equipment parameters is necessary. Is
such a case, process will be effective and stable.

Znaczącą rolę w procesach przetwórstwa tworzyw odgrywają warunki procesu takie jak
temperatura, ciśnienie, szybkość obrotowa ślimaka, czas. Podczas modyfikacji tworzywa
polimerowego w procesie wytłaczania porującego oraz mikroporującego na skutek działania podwyższonej temperatury oraz jednocześnie działania poroforu następują istotne
zmiany w przebiegu procesu wytłaczania. Kolejną zmianą, jaką niesie za sobą wpływ obu
czynników jest zmiana właściwości oraz struktury fizycznej otrzymanych wytworów. Z
tego względu konieczny staje się taki dobór poszczególnych warunków przetwórstwa,
w tym szczególnie temperatury oraz parametrów maszyn i urządzeń przetwórczych, aby
proces mógł być prowadzony efektywnie i stabilnie.
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KRÓLCZYK G, GAJEK M, LEGUTKO S. Predicting the tool life in the dry
machining of duplex stainless steel. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 62–65.

KRÓLCZYK G, GAJEK M, LEGUTKO S. Prognozowanie okresu trwałości
ostrza w obróbce na sucho stali nierdzewnej duplex. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 62–65.

This paper examines the influence of cutting parameters, namely cutting speed, feed
and depth of cut onto tool life in DSS turning process. The study included developing a
mathematical model to determine the tool life. Verification research has been carried out
on CNC lathe, hence the test plan has been adjusted to the possibility of programmable
machines controlling GE Fanuc series 0 - T. The comparison of results obtained by
given experimental plan was performed in industrial company.

W artykule przedstawiono wpływ parametrów obróbki, a mianowicie prędkości skrawania, posuwu i głębokości skrawania na okres trwałości ostrza w procesie toczenia stali
duplex. Badania obejmowały opracowanie modelu matematycznego dla określenia okresu
trwałości ostrza skrawającego. Badania weryfikacyjne wykonywano na tokarce sterowanej numerycznie, stąd plan badań dostosowany został do możliwości programowych
maszyny ze sterowaniem GE Fanuc seria 0 – T. Porównanie wyników przeprowadzono
w warunkach produkcyjnych.

Tanasijević M, Ivezić D, Jovančić P, Ignjatović D, Bugarić U.
Dependability assesment of open-pit mines equpment – study on the bases
of fuzzy algebra rules. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2013; 15 (1): 66–74.

Tanasijević M, Ivezić D, Jovančić P, Ignjatović D, Bugarić U.
Ocena niezawodności sprzętu wykorzystywanego w kopalniach odkrywkowych – badania oparte na regułach rozmytej algebry. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 66–74.

This article aims to present a new approach for assessing of maintenance support and
model for its introduction into dependability concept. Process of expertise judgment
is used directly for assessing the organization of maintenance support and it is shown
in the form of linguistic variables as appropriate fuzzy sets. For the introduction of
maintenance support into dependability, fuzzy composition is used. Since reliability
and maintainability are also influential indicators of dependability, it was necessary to
develop a methodology for fuzzification of corresponding reliability and maintainability probability functions. This methodology is developed by using empirical scaling.
The proposed approach has been applied to different types of bulldozers, as a usual
technical system that operates at open pit mine.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie nowej metody oceny wspomagania obsługi
oraz modelu opisującego jej zastosowanie w odniesieniu do pojęcia niezawodności. Proces
wydawania opinii eksperckiej wykorzystano bezpośrednio do oceny organizacji wspomagania obsługi i przedstawiono go w postaci zmiennych lingwistycznych jako odpowiednie
zbiory rozmyte. W celu odniesienia wspomagania obsługi do niezawodności, posłużono
się kompozycją zbiorów rozmytych. Ponieważ nieuszkadzalność i obsługiwalność są
również ważnymi wskaźnikami niezawodności, konieczne było opracowanie metodologii
rozmywania odpowiednich funkcji prawdopodobieństwa działania i obsługi. Niniejsza
metodologia została opracowana przy użyciu skalowania empirycznego. Proponowane
podejście zastosowano w odniesieniu do różnych typów spychaczy, składających się na
przeciętny układ techniczny funkcjonujący w obrębie kopalni odkrywkowej.

Chłopek Z. Research on energy consumption by an electrically driven
automotive vehicle in simulated urban conditions. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 75–82.

Chłopek Z. Badania zużycia energii przez samochód elektryczny w warunkach symulujących jazdę w mieście. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance
and Reliability 2013; 15 (1): 75–82.

In recent years, dynamic development of electric drives in automotive applications
has been taking place. Electrically driven vehicles are considered to offer a possibility
of solving the most important ecological problems posed by motorisation. The paper
presents results of testing the energy consumption by an electric car in conditions
corresponding to actual operation of such vehicles, i.e. at drive tests where urban, extra
–urban, and traffic jam conditions were simulated. The disitance energy consumption
and total vehicle efficiency were determined at drive tests. An energy consumption
characteristic was determined in pseudorandom conditions of urban operation of the
car, with employing the Monte Carlo method for this purpose.

W ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój napędów elektrycznych w motoryzacji.
W samochodach elektrycznych upatruje się możliwości rozwiązania najważniejszych problemów ekologicznych motoryzacji. W pracy przedstawiono wyniki badań zużycia energii
przez samochód elektryczny w warunkach odpowiadających rzeczywistej eksploatacji
takich pojazdów, mianowicie w testach jezdnych symulujących ruch w miastach, poza
miastami, a także w zatorach drogowych. Wyznaczono drogowe zużycie energii i sprawność ogólną pojazdu w testach jezdnych. Wyznaczono charakterystykę zużycia energii
w warunkach pseudoprzypadkowych użytkowania samochodu w mieście. Wykorzystano
do tego celu metodę Monte Carlo.

Kulinowski P. Simulation studies as the part of an integrated design
process dealing with belt conveyor operation. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 83–88.

Kulinowski P. Badania symulacyjne jako element zintegrowanego procesu
projektowania w aspekcie eksploatacji przenośników taśmowych. Eksploatacja
i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 83–88.

This article presents simulation studies of transient working states of a conveyor as an
indispensable, important part of the integrated process of its design. Simplified block
diagrams and equations describe the structure of a dynamic model of a belt conveyor
and a gravity take-up system. Results of simulation studies on the belt conveyor model
have been compared to results of industrial tests carried out at the site of the conveyor
operation using a mobile measurement system. The results of verifying the dynamic
model have confirmed its utility for analysing dynamic phenomena occurring when
the conveyor is operated, and demonstrated the complete suitability of simulation
studies in the integrated process of designing belt conveyors.

W niniejszym artykule przedstawiono badania symulacyjne nieustalonych stanów pracy
przenośnika, jako nieodłączną i istotną część zintegrowanego procesu jego projektowania.
Za pomocą uproszczonych schematów blokowych i równań, opisano budowę dynamicznego modelu przenośnika taśmowego oraz grawitacyjnego urządzenia napinającego taśmę.
Wyniki testów symulacyjnych modelu przenośnika taśmowego porównano z wynikami
badań przemysłowych, przeprowadzonych w miejscu eksploatacji przenośnika z wykorzystaniem mobilnego systemu pomiarowego. Wyniki weryfikacji modelu dynamicznego
potwierdziły jego użyteczność w analizie zjawisk dynamicznych występujących podczas
pracy przenośnika oraz wykazały pełną przydatność badań symulacyjnych w zintegrowanym procesie projektowania przenośników taśmowych.
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Exploitation assessment of selected technical objects
using taxonomic methods
Eksploatacyjna ocena wybranych obiektów technicznych
z zastosowaniem metod taksonomicznych*
The article is an attempt to answer the formulated problems in industrial enterprises problems on practical aspects of use of
specific measures to assess exploit of technical facilities. In this regard, bibliography study has been conducted, including an
overview of opportunities to develop the values of selected exploitation characteristics, as well as industrial research as a need
analysis of technical departments in the assessment of their performance. As a result of these studies and their conclusions method
of preliminary mutual exploitation evaluation has been developed, based on the values of standardized and aggregated ranks of
technical objects, in the context of exploitation measurements calculated. This method, as well as an example of its use, relating to
a selected network technical system, are the subject of further sections of this article.
Keywords: exploitation assessment, numerical taxonomy, rank.
Artykuł jest próbą odpowiedzi na formułowane w przedsiębiorstwach przemysłowych problemy dotyczące praktycznych aspektów
wykorzystania określonych miar do oceny eksploatowania obiektów technicznych. W tym zakresie, przeprowadzono badania literaturowe obejmujące przegląd możliwości kształtowania wartości wybranych cech eksploatacyjnych, a także badania przemysłowe dotyczące analizy potrzeb służb technicznych przedsiębiorstw w zakresie oceny ich funkcjonowania. Wynikiem przeprowadzonych badań i sformułowanych w tym zakresie wniosków, została opracowana metoda wstępnej wzajemnej oceny eksploatacyjnej
w oparciu o wartości normowanych i zagregowanych rang obiektów technicznych w świetle wyznaczanych miar eksploatacyjnych.
Metoda ta, jak również przykład jej zastosowania, odnoszący się do wybranego sieciowego systemu technicznego są przedmiotem
dalszej treści tego artykułu.
Słowa kluczowe: ocena eksploatacyjna, taksonomia numeryczna, rangowanie.

Introduction
Reliable valuation of maintenance tasks is one of key criteria of
the proper functioning of the maintenance departments in any industrial enterprise. It means the necessity of determining the values
of selected features, and consequently the possibility of shaping the
decision-making processes relating to implementation of maintenance
work.
In industrial practice, it is used exploitation measures (indicators)
in a wide variety. Their values refer to the individual technical objects,
as well as to maintenance organization’s activities. This variety can
significantly influence the choice of particular set of features, in specific individual organizational and technical circumstances: in a positive way – by a clear reflection of assessment of exploitation policies,
in a negative way – by too much emphasizing less important trends,
and active “shaping” value of certain measures.

From a mathematical point of view, the exploitation problems of
identified and formulated in industrial enterprises should be considered in the category of complex phenomena and processes, that require implementation of the works of technical, organizational and
economic nature in time and spatial environment. This complexity
is characterized by many features that translate into measures with
different titers and scale rows, which means that they are mutually
incomparable. Such comparability seems to be possible after reducing key measures to the so-called. ”common denominator” based on
standardization methods, and then their synthesis with the use of aggregation methods.
This article is an attempt to solve such the problem through the
elaboration of rank method of technical objects in terms of the exploitation features. The resulting exploitation assessing method is one of
the key elements of research, conducted by the author of this article,
in the use of scenario techniques in modelling exploitation events and
processes.

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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2. Classification and characteristics of selected exploitation assessment models

2.2. The computable Overall Equipment Effectiveness model (OEE)

There are several mathematical models underlying the quantitative assessment of exploit of technical objects and functioning of the
maintenance organization. The individual sets of measurements are
the subject of many publications, in the form:
• separate bibliography items, mostly in the form of sheet workbooks, containing an ordered list and description of specific
measures, including in [26, 27, 32, 34, 36],
• parts of methods and techniques of maintenance management,
as addition to the description of maintenance strategies and
maintenance management systems, including in [2, 4, 9, 12,
14, 17, 22, 23, 33],
• parts of maintenance strategies and systems applications into
certain industrial enterprises, including in [7, 11, 18],
• modes of interpretation (usually mathematical) and attempts
to apply selected exploitation measures, including in [1, 3, 15,
31].
From a practical industrial point of view, developments and studies assigned to groups third and fourth are becoming especially importance. These include the concepts and practical solutions for the use
of well-known mathematical models in practical applications. This is
a direct and most important subject of the needs and expectations the
majority of industrial centres.
Based on the diagnosis results presented in [20] review and analysis has led to the distinguish of these models which are most important, both in theoretical aspects – bibliography, and practical - the
industrial. There are three general models in thisarea:
a) reliability model [5, 10, 12, 23, 28],
b) Overall Equipment Effectiveness (OEE) model [22, 33, 34],
c) Key Performance Indicators model (KPI) [27, 32].

The Overall Equipment Effectiveness model is the most important component of quantitative evaluation of TPM. Due to the high
flexibility, this model is also used in these companies that have not
implemented this strategy. It expresses the overall efficiency of maintenance by three main factors(Tab. 1).
It should be noted that due to the method of OEE calculating
(product of the sub-indices), it is important not so much the absolute value of the OEE, but the conclusions resulting from the way
of obtaining it.Mathematical interpretation of the OEE should have
a geometric character. In particular, OEE can be presented in three
dimensions, where the axes represent individual sub-indices. In this
approach, presenting OEE as a vector, you can make conclusions and
decisions arising from this model, which should relate to:
• absolute valueof OEE,
• influence of individual factors on the value of OEE,
• direction and value of changeof OEE.

2.1. The computable reliability model
The reliability model allows us to determine exploitation measures
in statistical approach. In industrial practice, it is the result of these
maintenance strategies, in which decisions concerning the possibility of use technical objects and the dates and scopes of maintenance
tasks are directly related to the time analysis of the statistical sight of
technical objects functioning, described by group models.Reliability
model is reflected by the measures, that relate to:
a) exploitation objects in terms of technical – measures that are the
result of identification of the technical condition (in the form of
probability) referenced to particular classes (for example, the
reliability function in terms of the exponential distribution [10,
28], failure intensity [5], or technical availability ratio [12]),
b) exploitation objects in terms of both – organizational and technical – measures which result from the identification of the
technical condition, as well as organizational and economic activities of exploitation departments (eg. defined by [23] MTBF,
MTTR or MFOT).

2.3. The computable Key Performance Indicators model
(KPI)
The Key Performance Indicators model includes a set of measures
of productivity and efficiency. These measures allow for a comprehensive assessment of the implementation of the maintenance organization’s objectives, meaning that in practice they must be closely related
to the maintenance strategy of the company.From the examinations
made, we can conclude that there are many varieties of KPI model,
which are related to specific application. Therefore, for several years
there has been a need to harmonize both the measures included in
this model, as well as the interpretation of particular indicators and
the general model of KPI. On this basis standard EN 15341:2007
(Maintenance – Maintenance Key Performance Indicators) has been
developed, which contains a unified set of measures as part of the KPI
model [27].
The standard contains 72 indicators, along with a detailed interpretation of the constituent components. These indicators may be subject to interpretation and comparison with the values obtained in other
companies of the industry. Selected examples of indicators are:
E1 – total relative maintenance cost for technical object:
E1 =

total maintenance cost
asset replacement value

(4)

T7 – availability of objects for preventive maintenance:
T7 =

total operating time
total operating time + downtime related to planned and scheduled maintenance

(5)

Table 1. Indicators of Overall Equipment Effectiveness OEE [22]
Availability

D=

td − t p

td - loading time
tp - downtime

td

Performance efficiency
(1)

E=

tc ⋅ n
to

tc - theoretical cycle time
n - processed amount
to - operatingtime

Rate of quality products
(2)

J=

n−d
n

n - processed amount
d - defect amount

OEE=D∙E∙J

2
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3. The concept of exploitation assessment of technical
objects
For complex organizational and technical conditions of exploitation systems and not very detailed explicit expectations of potential
managers, variety of measures, can lead to:
• ambiguity of measures interpretation of the impact of individual factors on the exploitation efficiency of the objects understood in a broad sense,
• substantively unreasonable emphasize of selected aspects in
contrast to other in the context of maintenance policy of the
company.
In other words, for each maintenance indicator, there must be reasonably necessary to its determination, and also position and weight
of each of the measures under consideration in terms of technical,
organizational or economic are important.
Described factors generate the need to develop, verify and practical application of such assessment models, which include the necessary but also sufficient number and range of measures, in specific organizational and technical conditions Their importance shall be more
appropriate for the purpose of company, and less to the particular interests of individual persons or organizational units.
The conclusions resulting from the bibliographic analysis and industrial studies are the starting point to develop a method of exploitation assessment based on recognized and defined theoretical (model)
conditions and limitations as well as observations and practical experience (industrial).
Proposed by the author method uses elements of taxonomic methods that are known and applied in the field of socio-economic sciences
[8, 16, 25]. In this case they are helpful in selecting, organizing, and
grouping of the analyzed phenomena and events in the fields: space,
essential and timing. Effect of these is transformation of diagnostic
variables describing the various parts of the analyzed phenomena in
a dispersed way in a synthetic variable (aggregated), which is kind of
resultant considered events and exploitation processes. In this view,
the construction of the exploitation assessment procedure consists of
three key aspects:
• selection and hierarchization of diagnostic features (diagnostic
feature is here assumed broader than the typical terms of exploitation and reliability, so by [25] it is the potential and the
initial feature that allows to explain a particular phenomenon),
• standardization of dissimilar diagnostic variables, in order to
achieve uniform titers,
• aggregation of standardized variables, to output a synthetic
variable (aggregated) for the determining the values of rank of
comparable technical objects.
Selection allows you to isolate those features describing the technical objects and exploitation processes that can have a significant
role in the assessment process. The second criterion for features selection is the availability of measurement. In the aspect of practical
use of measures to evaluate exploitation of technical object and exploitation processes, there can be distinguished a set of several key
features, that would be the basis for the selection. Such features, that
have been characterized in detail [12, 19] and systematized in [38],
should include: condition, reliability, quality, functionality, efficiency,
maintainability diagnosis. These features should be rather treated as a
groups, than a single elements. Within each group, there can be localized measures (indicators) describing and evaluating some exploitation aspects of technical objects as well as maintenance departments
functioning.
Hierarchization is a part of the arrangement of selected features
in order to determine explicit diagnostic variables and to specify their
nature. In the exploitation area, nature of the diagnostic variables allows you to organize the attributes into three groups (by [8]):

• stimulants, for which high values of characteristics are desired
(eg. mean time between failures – MTBF),
• destimulants, for which low values of characteristics are desired (eg. cost of emergency work),
• nominants, for which “normal” values of characteristics are
desired (eg. costs of corrective work as a result of preventive
tasks).
Action in relation to the harmonization of the nature of the variables should be carried out according to the postulate of uniform preference, which is to extract and assign attributes to one of the above
categories, choice of the trend and to make so called the inverse transformation of those features which have been classified into groups
with opposing trends. In other words, destimulants can be converted
to stimulants based on established limits (for example, the theoretical
values or minimum and maximum values collected in the entire history of measurements made). In relation to nominant, we can assume
that any deviation from the values of normal level is an unfavuorable
phenomenon. Therefore, such a transformation is necessary to establish their level of “normal” and then involves two steps: transformations in destymulants, which are features of absolute deviation from
the level of “normal” and then in the stimulants.
The next step, after the selection and ordering of diagnostic variables, is the normalization of features, that results from the dissimilar
values of the variables. This process should proceed according to the
additivity postulate [16], which means that it is necessary to transform
the original diagnostic variables to get a value-free titers and standardized in term of magnitude order. According to [16] such a process can
be carried by the following general relation:
p

 x − A
xi' =  i
 (i = 1,…, n)
 B 

(6)

where:

x'i – output normalized value of the i-th realization of
the variable,
xi – unnormalized value of the i-th realization of the
variable,
n – number of observations,
A, B, p – parameters with values depended on the method
of normalization.
Adequate normalization methods, including standardization, unitarization or quotient transformation with a reference value, were discussed in detail in the, including [8, 16].
The last step is the aggregation. This is process, which leads directly to obtain a synthetic variable. In the approach considered here,
it is rank describing the value of the individual technical objects, in
terms of analyzed events and exploitation processes. Aggregation is
usually carried out on the basis of the so-called additive formulas [16].
They represent different forms of sum of the products of standardized
features and corresponding weights. Typical procedure of aggregation
consist of looking for the numerical values of following vector of the
aggregate:
 Q1 
Q 
 2
Q
=
[ i ]    i = (1, 2,…, n)
 
Qn 
 
 

(7)

where:

Qi – aggregate value of the function determined for
the i-th object.
A typical form of aggregation is the correlation function [37]:
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s

Qi = ∑ zijω j i = (1, 2,…, n ) , ω j R+

(8)

j =1

where:

zij
ωj

–
–

value of the i-th assessment of the j-th variant,
weight value.

Another example of the aggregation function is its weighted value
referenced to the arithmetic mean [24]:
s

Qi =

∑ j =1zijω j
i = (1, 2,…, n ) , ω j R+
s
∑ j =1ω j

(9)

The equations (8) and (9) show, that important role in the aggregation process fulfills the weights system, which can be based on expert
opinion – on the one hand, as well as statistical procedures with the
use of collected information on the variables – on the other hand.

4. The rank method of technical objects in view of their
exploitation characteristics
The methodological and conceptual assumptions about the possibilities and needs of the exploitation assessment became the basis
for a rank process of selected technical objects. The purpose of rank
process is exploitation ordering of equivalent technical objects based
on the history of events and processes with all their circumstances.
There have been specified following initial conditions:
• the basis of rank method includes broad set of measures,as a
determinant of a comprehensive exploitation assessment of the
technical objects and maintenance organization functioning,
• proposed rank method is based on general assumptions of taxonomic methods (described earlier),
• all weights assigned to each measurement and decision-making levels and the way of measures organizing in the assessment table, have been defined in a subjective manner, based on
expertise and consultation,
• rank method subjects to peer evaluation (peer comparison),
equivalent technical objects (in terms of maintenance manage-

ment) for analysis therefore, itself rank value is not important
but it is important its relation to the ranks of other objects.
The first step is selection of measures (indicators) representing
a quantitative basis for assessing the exploitation technical objects.
Based on recognition made, it should be noted clearly, that a certain
set of measures is individual in each specific case, depending on the
detailed technical and organizational conditions of the company and
its maintenance department. Independently of selection of specific
measures, classification is a key aspect of the method. At this point,
the measures arrangement was made in three main categories:
• economic measures (indicators), which express the cost value
of the selected exploitation aspects,
• technical measures (indicators), which express the time value
of the selected exploitation aspects,
• organizational measures (indicators), which express the nontechnical (around of exploitation) value of the selected exploitation aspects.
The collection of sample measures, that have been selected based on
[27] and arranged according to the above system, is shown in Tab. 2.
The selected measures of performance describe in a quantitative
manner the various aspects, and thus, they are expressed in different
units, mutually not comparable. According to the basic assumptions
of the method, it is equivalence of all the necessary measures, in other
words, these measures must be reduced to the same rating scale. In
addition, we are dealing here with both stimulants and destimulants.
It is therefore proposed to perform a normalization process, including
unification of values, taking into account:
• express the value of assessment in relative terms (related to
the maximum and minimum measure values obtained in the
entire history of measuring in the organizational and technical
system),
• express the value of assessmentin the range <0 , 10>, which
will allow to reduce individual measures from the appointed
form (eg. zł/m3) to the not appointed form in one range (od 0
do 10), thus possible to compare,
• establish a uniform trend of the indicators (according to the
author, a better solution is a positive trend - stimulants - greater
value is better).
Based on the above criteria, you can determine the value of assessment for exploitation measures:
1. For the measures of a positive trend – stimulants:

Table 2. Sample exploitation measures (own ellaboratoin based on [27])

Economic measures

Technical measures

Organizational measures

The measure (indicator) of operation costs related
to the production quantity
The measure (indicator) of operation costs and
lack of service and production quantity
The measure (indicator) of personnel costs related to
the total maintenance costs
The measure (indicator) of material resources use cost
The measure (indicator) of specialized tools and
equipment use cost
The measure (indicator) of sharing corrective tasks
costs in the total maintenance costs
The measure (indicator) of sharing preventive tasks
costs in the total maintenance costs
The measure (indicator) of sharing diagnosis tasks
costs in the total maintenance costs
The measure (indicator) of sharing breakdown tasks
costs in the total maintenance costs

The measure (indicator) of the breakdown actions
time
The measure (indicator) of the corrective actions time
The measure (indicator) of the preventive actions time
The measure (indicator) of the diagnosis actions time
The measure (indicator) of mean time between
failures (MTBF)
The measure (indicator) of mean time to repear (MTTR)
The measure (indicator) of mean force outage time
(MFOT)
The measure (indicator) of the technical object
availability
The measure (indicator) of the maintenance tasks
effectiveness
The measure (indicator) of the effectiveness of
maintenance tasks planning

The measure (indicator) of maintenance employees participation rate in a total amount of company’s own staff
The measure (indicator) of maintenance indirect
employees participation rate in the total amount
of maintenance employees
Potential ratio of staff in the planning process
The measure (indicator) of number of maintenance activities with accidents
The measure (indicator) of number of maintenance activities with maintenance hazards
The measure (indicator) of number of maintenance activities with environmental events
The measure (indicator) of number of maintenance activities with environmental hazards
Potential ratio of staff in the preventive tasks
Potential ratio of staff in the corrective tasks
Potential ratio of staff in the diagnosis tasks
Potential ratio of staff in the breakdown tasks
The measure (indicator) of maintenance employees overtime

4
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OCis =

10 ⋅ M i
M imax − M imin

(10)

OCi – selected (i-th) exploitation assessment,
Mi – selected (i-th) exploitation measure,
Mimax– maximum value of exploitation measure in the
whole history measuring in the given organizational and
technical system,
Mimin – minimum value of exploitation measure in the
whole history measuring in the given organizational and
technical system.
It is assumed that for all measures considered here, the minimum
value Mimin = 0, so:

From the data included in the assessment table (Tab. 3), it should
be determined:
1. Exploitation assessment matrix:
 a11 a12
W =  a21 a22
 a31 a32

where:

10 ⋅ M i
OCis =
M imax

(11)

2. For the measures of a negative trend - stimulants- destimulants:
OCid = 10 −

10 ⋅ M i
M imax − M imin

where:

N

aij = ∑OCij ⋅ gi

(14)

(15)

i =1

N

∑gi = 1

(16)

i =1

aij – standarized weighted sum of exploitation
assessment calculated for the object,
OCij – exploitation assessment,
gi – weight value referred to the single assessment.
2. Vector of tasks category:
 k1 
K =  k2  		
 k3 

(12)

for Mimin = 0:

a13 
a23 
a33 

(17)

where:

K – the set of weight related to the category
(economic, technical, organizational),
(13)
ki – weight of the i-th category.
Vector of category enables you to define weights for certain types
of assessments. This allows the proper definition of the imporDetermined values can be ordered in the table of exploitation
tance of company maintenance. For example:
measures (Tab. 3).
•
high value of economic category weight at
lower
value
of technical and organizational category
Table 3. Exploitation assessment table
weight may point to carry out maintenance activities
Economic measures
Technical measures
Organizational
with particular emphasis on the resulting cost,
weight k1
weight k2
measures
•
high value of technical category weight at
weight k3
lower value of economic and organizational category
Level 1
a11
a12
a13
weight means the implementation of maintenance acweight p1
tivities, reliability and efficiency improvement with
OCE1,...,OCEm
OCT1,...,OCTm
OCO1,...,OCOm
less emphasis on cost and number of man hours.
(sum of the weights is 1) (sum of the weights is 1) (sum of the weights is 1)
OCid = 10 −

Level 2
weight p2
Level 3
weight p3

10 ⋅ M i
M imax

a21

a22

a23

OCEm+1,...,OCEn
(sum of the weights is 1)

OCTm+1,...,OCTn
(sum of the weights is 1)

OCOm+1,...,OCOn
(sum of the weights is 1)

a31

a32

a33

OCEn+1,...,OCEp
(sum of the weights is 1)

OCTn+1,...,OCTp
(sum of the weights is 1)

OCOn+1,...,OCOp
(sum of the weights is 1)

where:
OCEi - exploitation assessment of an economic type,
OCTi - exploitation assessment of an technicaltype,
OCOi - exploitation assessment of an organizational type
This table includes:
• types of exploitation assessments (economic, technical, organizational), the sum of the weights must be equal to one(k1
+ k2 + k3 = 1),
• decision-making levels, the weights have the following values:
p1 = 4, p2 = 2, p3 = 1.

The values of the category vector can be shaped in
any way, with the assumption that:
N

∑ki = 1

		

(18)

i =1

3. Vector of decision-making levels:
 p1 
P =  p2 
 p3 

(19)

where:

pi – weight of the i-th level of the organizing company:
		 p1 – weight of company level,
		 p2 – weight of technical departmentlevel,
		 p3 - weight of maintenance department level.
Vector of decision-making levels allows you to emphasize these
assessments that in the decision making process have a specific meaning in relation to company maintenance policy This role results main-
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ly from maintenance strategy as well as organizational and decisionmaking structures, that are built on the basis. In particular, the vector
includes:
• weight of company level (p1) - taking into account the strategic
decisions and the associated assessment, taking into account
the strategic decisions and the associated assessment directly
related to operational policy and the functioning of the maintenance department as a whole,
• weight of technical department level - taking into accountdecisions and the related assessment of the planning and implementation of maintenance activities,
• weight of maintenance department level - taking into account
operating decisions and the related assessment of the specific
ways of implementing of maintenance tasks.
The hierarchical nature of the levels of decision-making and responsibility for specific maintenance tasks allow to determine the
value of vector of decision-making levels, applying the principle
that the weight of the higher level is a multiple of the weight directly to a lower level:
p3 = 1,
p2 = 2,
p1 = 4.
The values of the vector of decision-making levels are contractual
in nature and can be differently shaped in relation to another company.
Based on pre-defined and determined matrices and vectors, rank
of the object is calculated, as a result of aggregation:

 a11 ⋅ k1 + a12 ⋅ k2 + a13 ⋅ k3   p1 
R =  a21 ⋅ k1 + a22 ⋅ k2 + a23 ⋅ k3  ⋅  p2 
 a31 ⋅ k1 + a32 ⋅ k2 + a333 ⋅ k3   p3 

T

(22)

R = [(a11 ⋅ k1 + a12 ⋅ k2 + a13 ⋅ k3 ) ⋅ p1 + (a21 ⋅ k1 + a22 ⋅ k2 + a23 ⋅ k3 ) ⋅ p2 + (a31 ⋅ k1 + a32 ⋅ k2 + a33 ⋅ k3 ) ⋅ p3 ]

(23)
Determined rank is the value of the object in relation to other
ranked objects.

5. Example of ranks calculating for objects of the selected network technical system

Presented rank method can be applied in many cases of technical
systems exploing under the following terms:
• it is necessary to extract the equivalent of comparable objects
or parts of technical systems,
• it is necessary to prepare complete data resources on all exploitation events that occurred within the object.
Taking into account above guidelines, it is assumed that the subject of example is a water supply system - typical network technical
system. The system functions as a collective water supply which consists of the recognition, treatment and water supply to its customers.
The exploitation specificity of water supply system is determined by
three aspects [13]:
• vast majority of the water supply system components operate
in difficult to access location (such as underground), which
(20)
R = (W ⋅ K ) ⋅ PT
makes it difficult or impossible to carry out such preventive
work, which are typical for manufacturing companies (eg, reIn particular:
view),
T
•
proper functioning of the water supply system is required to
  a11 a12 a13   k1    p1 
ensure continuity and quality of facilities within an extensive

  



(21)
R =   a21 a22 a23  ⋅  k2   ⋅  p2 
technical infrastructure geographically dispersed over a large


area,
  a31 a32 a33   k3    p3 
Table 4. Table of exploitation assessment for an example network technical system
• specificity of construction and location
of the water supply system causes, that The
Technical measures
Organizational measures
Economic measures
largestsharehavethe works carried outwithin
weight k2 = 0,3
weight k3 = 0,2
weight k1 = 0,5
the breakdown maintenance strategy, and the
Level 1
a11
a12
a13
lowest numberof objects issupportedunder the
Assessment Weight (gi) Assessment Weight (gi) Assessment Weight (gi)
predictive maintenance strategy.
weight p1 = 4
For this example it was assumed that ob0,35
OCT9
0,2
OCO1
0,4
OCE1
jects, that are the basis for decision making
OCE2
0,25
OCT10
0,15
OCO2
0,35
and subject of analysis, are fragments of pipeOCE3
0,2
OCT14
0,2
OCO3
0,25
line assigned to particular streets, assigned to
OCE14
0,2
OCT15
0,25
OCT16
0,1
particular streets, with all the technical comOCT17
0,1
ponents. An ordered set of weights and assessments are shown in Tab. 4.
Level 2
a21
a22
a23
OCij values have been designated on the
Assessment Weight (gi) Assessment Weight (gi) Assessment Weight (gi)
basis of:
weight p2 = 2
• mathematical formulas of indicators pre0,35
OCT11
0,45
OCO4
0,6
OCE4
sented in Tab. 2. and included in [27],
OCE5
0,25
OCT12
0,25
OCO9
0,4
OCE6
0,2
OCT13
0,3
• formulas (10) – (13).
OCE7
0,1
Part of a set measure values and the correOCE8
0,1
sponding assessments for the selected of technical objects (streets) are shown Tab. 5. The taa31
a32
a33
Level 3
ble includes the results of the analysis of six of
Assessment Weight (gi) Assessment Weight (gi) Assessment Weight (gi)
weight p3 = 1
the nearly one hundred objects, which allows
0,3
OCT3
0,25
OCO5
0,35
OCE9
to show the idea and possibility of practical reOCE10
0,25
OCT14
0,2
OCO6
0,25
alization of the proposed method, as well as a
OCE11
0,2
OCT5
0,2
OCO7
0,15
practical way to restrict the presentation area.
OCE12
OCT6
OCO8
0,15
0,15
0,25
As a result of the calculation, according to
OCE13
OCT7
0,1
0,15
equations (15) – (16), matrix values have been
OCT8
0,05
designated for individual objects (Tab. 6).
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Next, rank vector of objects (streets) was calculated, based on the (20) – (23).

Table 5. Part of a set measure values and the corresponding assessments for the selected of technical
objects (streets)
Object (street)

E1

OCE1

T11

OCT11

O6

OCO6

Object (street)

R

Object 1

152,8236

Object 1

0,3493

9,7049

0,0004

0,2278

0,0251

9,9094

Object 2

159,8538

Object 2

3,7983

6,7916

0,0006

0,2941

0,0709

9,7439

Object 3

162,3891

Object 3

5,1721

5,6312

0,0006

0,3448

0,1270

9,5411

Object 4

163,4277

Object 4

0,0335

9,9716

0,0004

10,000

0,0098

9,9646

Object 5

171,5911

Object 5

0,2591

9,7811

0,0004

5,0000

0,1807

9,3468

Object 6

177,6439

Object 6

0,098

9,9171

0,0002

0,2564

0,0521

9,9812

Table 6. The set of matrix elements of the exploitation assessments W for selected technical objects
a11

a12

a13

a21

a22

a23

a31

a32

a33

Object 1

7,5390

7,0727

10

8,9896

5,2279

9,3259

9,1634

6,9476

9,9463

Object 2

5,8716

7,0509

10

9,1802

4,9882

9,5678

9,1657

5,5745

10,000

Object 3

5,3614

5,6458

10

8,6021

5,1581

9,7208

7,1919

5,0159

9,7836

Object 4

7,4951

8,0000

10

6,0269

9,6029

8,3353

9,9798

6,1449

9,5250

Object 5

7,9525

7,5000

10

7,3498

7,3529

9,7100

9,9798

7,4237

9,6677

Object 6

7,3723

7,6213

10

9,1224

3,8801

8,6855

9,8824

7,4913

9,9073

Object (street)

6. Conclusions
According to the author, the article is part of the discussion on
ways and effects of the operational assessment, on-going among employees of the maintenance departments of industrial companies. Presented here, rank method of technical objects can be an attempt to
answer to the constantly present question in this area:
• which measures are most adequate in the considered organizational and technical system?
• what would be the importance (weight) of a particular measure
in the considered organizational and technical system?
• which criteria (measures) should be the basis for comparing
objects and/or maintenance departments?
It should be noted that the prepared method is a developmental. At
the current stage industrial research is being conducted. They depend
on verifying the correctness and effectiveness of the rank method
based on data from the real working environment - the activities of

maintenance departments – water and sewage, production companies.
Verification will allow to make parameterization and positioning of
the rank method, which relates to certain ambiguities of the method
and its weak points, which concern:
• measures selection,
• ways of determining the weights,
• full use of the objects rank in company strategic planning.
In terms of optimizing of weights and measures selection, author
is going to use the methods from the area of Analytic Network Process, whose precursor is T. Saaty [29, 30] and which are developed in
different areas by many other authors, such as [6, 35].
The developed rank method is a part of research conducted by the
author at the Institute of Production Engineering of the Silesian University of Technology. These studies concern the ways of modelling
events and exploitation processes using the scenario methods.

Bibliography
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Adamkiewicz A, Burnos A. The maintenance of the ship turbines with the application of the key performance indicators. Journal of POLISH
CIMAC “Diagnosis, Reliability and Safety” 2010; Vol. 5 No. 2: 7-16.
Brown M. Managing Shutdowns, Turnarounds & Outages. Hoboken: Wiley Publishing Inc., 2004.
Burnos A. Universal maintenance performance indicator for technical objects operated on floating units. Szczecin: Zeszyty Naukowe
Akademii Morskiej 2011; 27 (99) z. 1: 34-39.
Campbell J, Jardine A, McGlynn J. Asset Management Excellence. Optimizing Equipment Life – Cycle Decisions. Boca Raton: CRC Press,
2011.
Chmurawa M, Bińkowski W. Podstawy niezawodności i eksploatacji maszyn roboczych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1980.
Downarowicz O. Wybrane metody ergonomii i nauki o eksploatacji. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2000.
Drożyner P., Mikołajczak P. Assessment of the effectiveness of machine and device operation. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance
and Reliability 2007; 3 (35): 72–75.
Grabiński T, Wydymus S, Zeliaś A. Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN,
1989.
Grenčík J, Legát V. Maintenance audit and benchmarking – search for evaluation criteria on global scale. Eksploatacja i Niezawodnosc –
Maintenance and Reliability 2007; 3 (35): 34-39.
Hebda M. Elementy teorii eksploatacji systemów technicznych. Radom: MCNEMT, 1990.
Jasiulewicz-Kaczmarek M. Participatory Ergonomics as a Method of Quality Improvement in Maintenance. Ergonomics and Health Aspects
of Work with Computers 2009; Vol. 5624: 153–161.
Kaźmierczak J. Eksploatacja systemów technicznych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2000.
Kaźmierczak J, Loska A, Dąbrowski M. Use of geospatial information for supporting maintenance management in a technical network

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.15, No. 1, 2013

7

S cience and Technology
system. Belgrade: Proceedings of International Conference “Euromaintenance 2012”, 2012.
14. Kelly A. Strategic Maintenance Planning. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2006.
15. Kornacki A, Sokołowska E. The estimation of smooth operation time until failure with the application of the Akaike Information Criterion
(AIC). Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2010; 1 (45): 69–76.
16. Kukuła K. Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
17. Levitt J. The Handbook of Maintenance Management (second edition). New York: Industrial Press Inc., 2009.
18. Loska A. (red.): Przeprowadzenie dla potrzeb Pionu TR oceny wydajności wykonawstwa własnego do identyfikacji przyczyn złej jakości
prac i umożliwienia doskonalenia jakości usług wykonywanych przez pracowników pionu TR. Zabrze-Rybnik: Praca badawcza wykonana
na zlecenie Elektrowni Rybnik S.A. Politechnika Śląska, 2009.
19. Loska A. Przegląd metod modelowania jako podstawa budowy scenariuszy eksploatacyjnych. Opole: Konferencja Komputerowo
Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją 2010; t. 2: 152–161.
20. Loska A. Przegląd modeli ocen eksploatacyjnych systemów technicznych. Opole: Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie,
Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją 2011; t. 2: 37–46.
21. Loska A. Remarks about modelling of maintenance processess with the use of scenario techniques. Eksploatacja i Niezawodnosc –
Maintenance and Reliability 2012; 14 (2): 92–98.
22. Nakajima S. Introduction to TPM. Total Productive Maintenance. Portland: Productivity Press, 1988.
23. Niebel W.B. Engineering Maintenance Management. Second edition. New York: Marcel Dekker Inc., 1994.
24. Pahl G., Beitz W. Nauka konstruowania. Warszawa: WNT, 1984.
25. Pawłowski Z. Ekonometria. Warszawa: PWN, 1980.
26. Peters R.W. Maintenance Benchmarking and Best Practices: A Profit - and Customer - Centered Approach. Ney York: McGraw-Hill, 2006.
27. Polska Norma PN-EN 15341:2007 – Maintenance – Maintenance Key Performance Indicators. Warszawa, Polski Komitet Normalizacyjny,
2007.
28. Radkowski S. Podstawy bezpiecznej techniki.Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003.
29. Saaty T. How to make a decision. The Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research 1990; 48 (1): 9–26.
30. Saaty T. Theory and Applications of the Analytic Network Process. Decision making with benefits, opportunities, costs and risks. Pittsbourgh:
RWS Publications, 2009.
31. Skotnicka-Zasadzień B, Biały W. An analysis of possibilities to use Pareto chart for evaluating minimgmachines’failure frequency.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2011; 3 (51): 51–55.
32. Smith J. The KPI Book. Stoubridge: Insight Training & Development Limited, 2001.
33. Suzuki T. TPM in Process Industries. Portland: Productivity Press, 1994.
34. The Productivity Development Team. OEE for Operators. New York: Productivity Press Inc., 1999.
35. Triantaphyllou E. Using the analytic hierarchy process for decision making in engineering applications some challenges, International
Journal of Industrial Engineering: Applications and Practice 1995; Vol. 2 No. 1: 35–44.
36. Wiremann T. Developing Performance Indicators for Managing Maintenance (second edition). New York: Industrial Press, 2005.
37. Zeliaś A. Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Krakowie, 1993.
38. Żółtowski B. Podstawy diagnostyki maszyn. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, 1996.

Andrzej Loska, Ph.D. (Eng.)
Institute of Production Engineering
Silesian University of Technology
ul. Roosevelta nr 26, 41-800 Zabrze, Poland
E-mail: Andrzej.Loska@polsl.pl

8

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.15, No. 1, 2013

Article citation info:
Guo C, Wang W, Guo B, Peng R. Maintenance Optimization for SystemsWith Dependent Competing Risks Using a Copula Function.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 9–17.

Chiming Guo
Wenbin Wang
Bo Guo
Rui Peng

Maintenance Optimization for Systems
With Dependent Competing Risks Using a Copula Function
Optymalizacja eksploatacji dla systemów z zależnymi
zagrożeniami konkurującymi przy wykorzystaniu funkcji kopuły
This paper develops a joint copula reliability model for systems subjected to dependent competing risks caused by two degradation
processes and random shocks. The two degradation processes follow gamma processes and the random shocks follow a non-homogeneous Poisson process (NHPP). Their interdependence relationship is modeled by a copula function, which is determined by
a two-stage method based on simulated data. It is shown that the proposed model can provide more precise results than the model
without considering the dependent relationship. Through the proposed reliability model, two maintenance models are studied and
compared. It is found that the inspection cost has significant effects on the choosing of maintenance policy.
Keywords: dependent competing risks, copula function, simulated data, degradation, random shocks, maintenance optimization.
W niniejszej pracy opracowano wspólny model niezawodności z użyciem kopuły dla systemów poddawanych zależnym zagrożeniom konkurującym powodowanym przez dwa procesy degradacji i zaburzenia losowe. Owe dwa procesy degradacji reprezentują
typ procesu gamma, podczas gdy zaburzenia losowe są typem niejednorodnego procesu Poissona (non-homogeneous Poisson process - NHPP). Ich związek wzajemnej zależności modelowany jest przy użyciu funkcji kopuły, która jest wyznaczana na podstawie
dwuetapowej metody opartej o dane symulowane. Wykazano, iż proponowany model może zapewnić bardziej precyzyjne wyniki
niż model, w którym nie ujęto związku zależności. W oparciu o proponowany model niezawodności, badane i porównywane są dwa
modele eksploatacji. Stwierdzono, iż koszt przeglądu ma duży wpływ na wybór polityki eksploatacyjnej.
Słowa kluczowe: zależne ryzyka konkurujące, funkcja kopuły, dane symulowane, degradacja, zaburzenia losowe,
optymalizacja eksploatacji.

1. Introduction
Competing risks are quite common situations in industry for systems or components which can be subjected to more than one causes
of failure at the same time and fail due to one of them [17,19]. Therefore, it is beneficial to consider the competing risks for the maintenance scheduling.
Many studies treat the competing risks as independent failure
processes. Lehman [17] investigated a class of degradation-thresholdshock models in which the failure is caused by the competing risks
of degradation and trauma. Bocchetti et al. [2] proposed a model to
describe the competing risks caused by wear degradation and thermal
cracking for the cylinder liners in marine diesel engine. Due to the
complex features of lifetime data, Jiang [13] developed a competing risk model involving a geometric distribution and an exponential
Poisson distribution to model bus-motor failure data. Li and Pham
[18] presented an inspection-maintenance model for systems subjected to two degradation processes and random shocks. Zhu et al. [34]
presented a maintenance model that maximizes the unit availability
by determining the degradation threshold level and the time to perform preventive maintenance (PM). Kharoufeh et al. [14] derived the
system lifetime distribution and the limiting average availability for a
periodically inspected system, which is subjected to degradation and
random shocks modulated by a homogeneous Poisson process. Wang
et al. [30] studied the impact of shocks on the product and found that
the shocks had a significant impact on the product reliability.

The assumption of s-independence between competing risks may cause underestimation or overestimation of
the system reliability and has substantial impacts on maintenance optimization [3]. Therefore, it is essential to take
account of the dependent relationship in order to model
the reliability more accurately and make more appropriate
maintenance strategy.
Some recent papers have incorporated the dependent
relationship into the reliability modeling process. Su and
Zhang [26] studied the reliability assessment for GaAs lasers based on competing risk model. The results show that
the dependence between the traumatic failure and degradation has a great influence on the accuracy of reliability assessment. Considering the dependency between wear failure
and shock failure, Jiang and Coit [12] developed reliability
models with two classes of shock processes and a linear degradation process. The arrival of each shock impacts both the
soft failure process and the hard failure process. Pan and
Balakrishnan [21] proposed to use a bivariate BrinbaunSaunders distribution to describe the dependent relationship
between the two gamma degradation processes and developed an inferential method for the corresponding model
parameters. Singpurwalla [25] proposed a general framework for an appreciation of competing risks and degradation involving interdependent stochastic processes under the
notion of a hazard potential. Pan and Zhao [22] treated the
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problem of accelerated failure with competing causes of a degradation
failure mode and multiple traumatic failure modes. Abbring and van
den Berg [1] studied the dependent competing risks models with a
mixed proportional hazard for each risk. Wang and Coit [27] proposed
a general modeling and analysis approach for reliability prediction
based on multiple degradation measures and illustrated the approach
with multivariate Normal distributions.
There has also been a growing interest in considering the maintenance optimization with dependent competing risks in recent years.
Klutke and Yang [15] studied the average availability of maintained
systems subject to shocks and graceful degradation with hidden failures. Huynh et al. [10] developed a dependent competing risk model
by assuming the arrival rate of shocks as a function of the degradation
level, and proved the value of condition monitoring to the maintenance decision-making. Later Huynh et al. [11] developed age-based
maintenance strategies with minimal repairs for systems based on the
same competing risk model. Wang and Pham [28] studied a multiobjective optimization problem of imperfect preventive maintenance
policy for a single-unit system subjected to the dependent competing
risks, by simultaneously maximizing the system asymptotic availability and minimizing the system cost rate. It is assumed that fatal shocks
will cause the system to fail immediately, whereas nonfatal shocks
will increase the system degradation level by a certain cumulative
shock amount. In order to give a more explicit dependent relationship, Chen [7] used the degradation level as a variable of the arrival
rate function of the fatal shock, and an inspection/replacement policy
is discussed based on the proposed model. Castro [4] developed a
dependent relationship for two competing failure modes in which
the non-maintainable failure number affects the maintainable failure
rate. The optimal number of PMs and the interval between successive
PMs are determined with the objective of minimizing the expected
cost rate. Zequeira and Bérenguer [32] studied the imperfect maintenance policies with the consideration of two competing failure modes,
where the hazard rate of the maintainable failure mode depends on the
hazard rate of the non-maintainable failure mode. Deloux et al. [9]
considered a system with two failure mechanisms due to an excessive
deterioration level and a shock. The optimal maintenance strategy is
studied in an approach which combines statistical process control and
condition-based maintenance. Peng et al. [23] presented a preventive maintenance policy for systems subjected to multiple competing
failures where the external random shocks contribute to the internal
degradation.
Previous researches have mainly investigated the dependence relationships among degradation processes by multivariate normal distribution, and modeled the failure rate with covariates etc. Though the
system reliability functions can be deduced directly, these approaches
are insufficient to cope with the complexity of the modern system in
reality [29, 33].
Copula is a powerful tool to model the dependence of random
variables, and the copula based models allow for flexible specification
of the dependence structure between competing random variables [3,
24]. Zhou [33] proposed a bivariate degradation modeling framework
based on gamma processes and copula function is used to describe
the dependence between performance characteristics. Wang and
Pham [29] developed a flexible s-dependent competing risk model
to describe the dependence between random shocks and the degradation process by employing time-varying copulas. Lo and Wilke [20]
extended the copula graphic estimator to model multiple dependent
competing risks and applied the model to the unemployment duration data from Germany. However, copula function has seldom been
applied to model the dependence structure in maintenance optimization.
In practice, systems are usually subjected to competing risks
involving both degradation and shocks, as investigated by many
researchers [6, 10, 12, 15 and 30]. In this paper, a system suffering
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dependent competing risks caused by two degradation processes and
random shocks is studied. With the dependence structure modeled by
copula function, a joint reliability function is developed based on the
simulated data and the maintenance optimization is investigated.
The remaining paper is organized as follows. Section 2 investigates the system failure process and deduces the marginal reliability
function for the system suffering two degradation failure processes
and random shocks. Section 3 develops the system reliability model
based on a copula function and provides a parameter estimation procedure based on simulated data. Section 4 presents two maintenance
models based on the joint copula reliability function. In Section 5,
a numerical example is presented to illustrate the procedure to determine the joint reliability function and investigate the maintenance
optimization for the two maintenance policies.

2. Dependent competing risks
Consider a system subjected to competing risks due to two degradation processes and random shocks. The two degradation processes
have a dependent relationship with each other as each shock causes a
sudden increment jump to both degradation processes simultaneously.
The system fails if the cumulative deterioration of any degradation
process exceeds a certain critical failure threshold.

2.1. Degradation processes without random shocks
Gamma processes have been extensively adopted to describe the
gradual degradation phenomena e.g. corrosion [16], crack growth [5].
Let X i (t ) , ( i = 1, 2 ) denote the accumulated deterioration for the i
th degradation process at time t , where the initial state of the system
is perfect with X i (0) = 0 . Assume that {X i (t ), t ≥ 0} , ( i = 1, 2 ) is a
stationary gamma process where X i (t ) − X i ( s ) is gamma distributed
for all 0 ≤ s < t . Without considering the influences of the shock
process, X i (t ) − X i ( s ) , 0 ≤ s < t has a gamma probability density
function (pdf) with shape parameter α i (t − s ) > 0 and scale parameter

βi > 0 :
fαi (t − s ),βi ( xi ) =

βiαi (t − s ) xiαi (t − s )−1e− βi x
I{ xi ≥0} ,
Γ(α i (t − s ))

(1)

∞
0

where Γ(α ) = ∫ uα −1e −u du is the gamma function. I{ xi ≥ 0} = 1 if
xi ≥ 0 and I{ xi ≥ 0} = 0 otherwise.

The average deterioration rate is ui = α i / βi , and its variance is

σ i2 = α i / βi2 . Though the constant deterioration rate may be unsuitable for the realistic degradation process, a monotonic transformation
of the time scale can make the real deterioration rate constant [31].
With the choice of α i and βi , such a process can be very flexible to
model various deterioration behaviors of the system.
The stochastic process { X i (t ), t ≥ 0} is time continuous and monotonically increasing, and the system fails once X i (t ) exceeds a
predetermined failure threshold Li . Though the system may be still
functioning after crossing the failure threshold, it cannot perform its
function as required and is regarded as “failed” for economical or security reasons. The time to failure (TTF) of the i th degradation process can be expressed as TLi = inf{t | X i (t ) ≥ Li } , and its cumulative
distribution function (cdf) can be obtained as:
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FTLi (t ) = P (TLi ≤ t ) = P ( X i (t ) ≥ Li ) =

∞

∫

Li

fαit ,βi ( x)dx =

Γ(α it , βi Li )
, (2)
Γ(α it )

N (t )

P ( Z i (t ) ≤ z ) = P ( ∑ Sik ≤ z )
k =1

∞

j =1

j =1

= P( N (t ) = 0) + ∑ G ( j ) ( z ) P( N (t ) = j ) = e −W (t ) + ∑ Φ (

∞

∫

where Γ(a, x) = t a −1e − t dt .
x

αi ∞
∂
FTLi (t ) =
(ln(u ) −ψ (α it ))uαit −1e −u du ,
Γ(α it ) L∫β
∂t

z − j µi (W (t )) j −W (t )
)
e
,
j!
jσ 2

(8)

i

where G ( j ) ( z ) is the j-fold convolution with itself.

The pdf for TTF of the i th degradation process is
fTLi (t ) =

∞

(3)

i i

Γ′(a ) ∂
= ln Γ(a ) is called the digamma function.
where ψ (a ) =
Γ(a ) ∂a
The reliability function corresponding to the i th degradation
process is
Γ(α it , βi Li )
RTLi (t ) = 1 − FTLi (t ) = 1 −
.
(4)
Γ(α it )

2.2. Shock process

2.3. Degradation processes with random shocks
Section 2.1 investigated the reliability of the system subjected to
the degradation process, without considering the influences induced
by the shock process. In practical applications, the random shocks
may exist and have impacts on the degradation processes. [29]
In this paper, the random shocks will induce a sudden increment
to the degradation process. Considering the dependent relationship of
degradation processes and random shocks, the i th degradation process state Yi (t ) includes two parts: the wear caused by the system aging and the sudden increments induced by the random shocks. The
i th degradation at time t can be expressed as Yi (t ) = X i (t ) + Z i (t ) .
Denote the TTF for the i th degradation by Ti . The reliability function

Shocks may be generated internally within components or introduced externally from the environment outside. Most shocks are
harmful to the system operation, and can reduce the system residual
useful life. In this paper, a cumulative shock model is employed to
describe the shock process. The probabilities for the shock damages to
occur in different time intervals are assumed to be independent.
The log-linear process (LLP) is very flexible and has been widely
used to describe the occurrence of random events, such as the wear
of cylinder liner [2]. Here the shock process is described by the LLP,
and the random shocks are assumed to occur in a non-homogeneous
Poisson process (NHPP) with intensity function

λ (t ) = r ect , r ∈ (0, ∞) , c ∈ (−∞, +∞) .

(5)

for the i th degradation process with random shock damages is given
by
Ri (t ) = P(Ti > t ) = P (Yi (t ) < Li ) = P ( X i (t ) + Z i (t ) < Li )
∞

= ∑ P( X i (t ) + Z i (t ) < Li | N (t ) = k ) P( N (t ) = k )
k =0

k =1

L

=e

−W ( t )

The pdf of TTF for the ith degradation process with random
shocks can be expressed as

f i (t ) = −

pected number of shocks until time t, denoted by W (t ) , is given by
(6)

dRi (t )
.
dt

(10)

3. System reliability analysis
The system failure occurs if any of the degradation processes

Yi (t ) reaches the failure threshold Li . Therefore, the system reliabil-

ity at time t is

Further, the probability distribution of N (t ) is

(W (t )) n −W ( t )
.
P ( N (t ) = n) =
e
n!

0

∞
Γ(a i t , bi Li )
Γ(a i t , bi ( Li − z ))
(W (t )) k −W (t ) i
(1 −
)+∑
e
(1 −
)dG ( k ) ( z ).
∫
k
!
Γ(a i t )
Γ(a i t )
k =1
0

Let N (t ) denote the number of shocks until time t, then the ex-

 r ct
t
 (e − 1), c ≠ 0
.
W (t ) = E[ N (t )] = ∫ recs ds =  c
 rt ,
0
c=0

(9)

Li

∞

= P( N (t ) = 0) P( X i (t ) < Li ) + ∑ P( N (t ) = k ) ∫ P( X i (t ) + z < Li )dG ( k ) ( z )

R (t ) = P (Y1 (t ) < L1 , Y2 (t ) < L2 ) = P ( X 1 (t ) + Z1 (t ) < L1 , X 2 (t ) + Z 2 (t ) < L2 )

(7)

(11)

The amount of damage caused by the k th shock to the i th deg-

If the two degradation processes are independent, the system reliability function can be written as

radation process is denoted by Sik and Sik  N ( µi ,σ i2 ) . Furthermore,
the accumulated shock damages to the i th degradation process until
time t is expressed as Z i (t ) =

N (t )

∑S
k =1

ik

.

Consider G (l ) = P ( Sik ≤ l ) as the cdf for all Sik . The cdf for the accumulative shock damage to the i th degradation process incurred by
the shock process is

R (t ) = R1 (t ) R2 (t ) .

(12)

However, Eq. (12) is unable to provide the accurate system reliability estimation for our case, as there is dependency between the
two degradation processes due to the random shocks. It is difficult to
calculate R (t ) by Eq. (11) directly, so we need to find another way
to predict the reliability of the system subject to dependent competing
failures.
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Similarly, f (t ) for Eq. (16) is given as

3.1. A Copula approach
A Copula function is a powerful tool to model the dependence
structure of the competing failure processes. One advantage of the
copula function is that the joint reliability function can be modeled
directly through the univariate marginal reliability functions of the
individual failure processes, (i.e. F1 (t ) , F2 (t ) ) and the copula has no
constraints on the univariate marginal distribution.
The cdf of TTF for the two degradation processes can be expressed as Fi (t ) = 1 − Ri (t ) ( i = 1, 2 ), and the joint cdf of T1 and T2
is denoted by H (t1 , t2 ) . According to Sklar’s theorem, there exists a
unique copula C such that
P (T1 ≤ t1, T2 ≤ t2 ) = H (t1, t2 ) = C ( F1 (t1 ), F2 (t2 ), Θ) ,

(13)

where Θ is the parameter vector of the copula function.
Meanwhile, the joint reliability function of the system with t1 and
t2 can be expressed as
H (t1 , t2 ) = P (T1 > t1 , T2 > t2 ) .

(14)

f (t ) = f (t1, t2 ) |t1 =t2 =t = −c( R1 (t1 ), R2 (t2 ), Θ) f1 (t1 ) f 2 (t2 ) |t1 =t2 =t , (18)
where c( R1 (t1 ), R2 (t2 ), Θ) =

∂2
C ( R1 (t1 ), R2 (t2 ), Θ) .
∂R1 (t1 )∂R2 (t2 )

In this paper, the simulated data are used to estimate the parameters of the copula function and validate the effectiveness of the copula
method. The proposed method can be divided into two stages.
In the first stage, we need to simulate the competing failure processes to obtain the system marginal reliability sample with the underlying dependent relationship between the degradation processes and
the shock process at discrete times. The procedures are described as
follows:
• Compute the degradation increment X i (t ) (i = 1, 2) of each
degradation process at t = m∆t ( m =1,2,…), where ∆t is the
time step for the degradation process simulation.
• Generate the shock arrival times following NHPP {t1 , t2 ,...., tn } ,
( tn ≤ t ) and the corresponding shock damages to each degradation process {si1 , si 2 ,..., sin } .

Because R1 (t ) and R2 (t ) are decreasing functions, the system
reliability at time t ( t1 = t2 = t ) can be expressed with the survival
copula function as [8, 24]

• Compute the accumulated shock damage at time t as
n

Z i (t ) = ∑ sik for each degradation process.
k =1

• Compute the system reliability   	

Rˆ (t ) =

R (t ) = H (t1, t2 ) |t1 =t2 =t
= R1 (t1 ) + R2 (t2 ) − 1 + C ( F1 (t1 ), F2 (t2 ), Θ) |t1 =t2 =t

(15)

= R1 (t ) + R2 (t ) − 1 + C ( F1 (t ), F2 (t ), Θ).
There is another approach to construct the system reliability with
a copula function, as shown in [29]. The joint reliability function can
be directly modeled by a copula function and can be written as
R (t ) = H (t1, t2 ) |t1 =t2 =t = C ( R1 (t1 ), R2 (t2 ), Θ) |t1 =t2 =t = C ( R1 (t ), R2 (t ), Θ) . (16)

The results of Eq. (15) and (16) may be different, and we will
compare the two approaches in Section 5.

∑

j = Num

I{ X i (t j ) + Zi ( t j ) ≤ Li } / Num ,where I is an indicator

function. I = 1 , if X i (t ) + Z i (t ) ≥ Li and I = 0 otherwise.
Num is the total number of simulations.
In the second stage, the Maximum likelihood estimator (MLE) is
used to estimate the copula function parameters based on the simulated marginal reliability sample. Below are the procedures:
Consider N1 simulated results for the degradation processes,
. With Eq. (17) and (18),
which are denoted by F1 (t j ), F2 (t j )

{

}

j =1, N1

the log-likelihood function for the bivariate copula can be expressed
respectively as
N1

ln L(Θ) = ∑ ln c( F1 (t j ), F2 (t j ), Θ) ,

3.2. Parameter estimation

j =1

Assume that the parameters of the marginal reliability functions
for the degradation processes are already given. In order to predict the
system reliability, we need to estimate the copula parameters based on
the known marginal distributions. The pdf of the joint distribution
H (t1 , t2 ) can be denoted as f (t ) as t1 = t2 = t . Further, we can obtain f (t ) from Eq. (15) as

(19)

N1

ln L(Θ) = ∑ ln c( R1 (t j ), R2 (t j ), Θ)
j =1

.

Using MLE, the copula parameters can be estimated as

Θ = ArgMax{ln L(Θ)} .

(20)

(21)

f (t ) = f (t1, t2 ) |t1 =t2 =t
∂2
( R1 (t1 ) + R2 (t2 ) − 1 + C ( F1 (t1 ), F2 (t2 ), Θ)) |t1 =t2 =t
∂t1∂t2
(17)
=f1 (t1 ) + f 2 (t2 ) − c( F1 (t1 ), F2 (t2 ), Θ) f1 (t1 ) f 2 (t2 ) |t1 =t2 =t
=−

= f1 (t ) + f 2 (t ) − c( F1 (t ), F2 (t ), Θ) f1 (t ) f 2 (t ),
where c( F1 (t1 ), F2 (t2 ), Θ) =
copula density function.

12

∂2
C ( F1 (t1 ), F2 (t2 ), Θ) is the
∂F1 (t1 )∂F2 (t2 )

4. Maintenance models
This section presents two kinds of maintenance policies based
on the joint copula reliability function for a non-repairable system.
The first policy is a periodic inspection/replacement policy and the
decision variable for maintenance decision maker is the inspection
interval. The second policy is an age-based maintenance policy and
the decision variable is the replacement age to be specified. For both
maintenance policies, the objective is to minimize the average maintenance cost rate in long run.
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4.1. Periodic inspection/replacement policy
Due to cost reasons and other practical issues, the system is inspected at a periodic interval τ. The inspection is perfect and instantaneous with a cost CI incurred. When any of the two degradation
processes with the underlying shock damages exceeds the pre-set
threshold, the system is deemed as failed though it still runs until the
failure is identified at the next inspection. In case when a system failure is identified at an inspection, it is replaced instantly with a new
one and the replacement time is negligible. The replacement can be
seen as a renewal.
Denote the accumulative maintenance cost until time t as C (t ) .
According to the renewal theory, we have


∞
∞  iτ
CI ∑ i ( FT (iτ ) − FT ((i − 1)τ )) + CD ∑  ∫ (iτ − t ) dFT (t )  + CR

i =1 
i =1

 (i −1)τ
AVC (τ ) =
∞
−
−
τ
(
(
τ
)
((
1
)
τ
))
i
F
i
F
i
∑ T
T

.(27)

i =1

To minimize the average maintenance cost rate in long run, we
can calculate the derivative of AVC(τ ) , as detailed in Appendix 1. By
setting AVC '(τ ) = 0 , the optimal interval τ can be obtained for the
periodic inspection policy.

4.2. Age-based replacement policy

(22)

Under this maintenance policy, the system is replaced at a specified age Ψ without any inspection. When the system fails before Ψ ,
there will be a period of delay time for the system until Ψ at a cost
rate CD , and the system will be correctively replaced with a cost CR .

where E[CR ] is the expected total maintenance cost in a renewal

Otherwise, the system will be preventively replaced with a cost CP at

cycle, E[TR ] is the expected length of a renewal cycle.

Ψ . Both the preventive replacement and the corrective replacement
restore the system to as-good-as new state.
In this case, the expected cost rate in long run is given by

C (t ) E[CR ]
,
lim
=
t →∞
t
E[TR ]

The maintenance costs in a renewal cycle are composed of inspection cost, replacement cost and the delay time cost during system
failure period. The delay time cost is incurred by the loss of system
performance during the system failure period. The expected total cost
in a renewal cycle can be expressed as
E[CR ] = CI E[ N I ] + CD E[ξ ] + CR ,

Ψ

AVC (Ψ ) =

CR FT (Ψ ) + CP (1 − FT (Ψ )) + CD ∫ FT (t )dt

(23)

where CI is the cost associated with each inspection, CD is the delay
time cost rate for the system failure duration, CR is the replacement
cost after the system failure, E[ N I ] is the expected inspection
number in a renewal cycle, E[ξ ] is the expected time that the system
spends in failed state in a renewal cycle.
Denote the failure time of the system as T = min(T1 , T2 ) . If there
are i inspections in a renewal cycle, then we have
{N I = i} = {(i − 1)τ < T ≤ iτ } . Therefore, the expected number of inspections in a renewal cycle is given as

0

Ψ

, Ψ > 0 .(28)

When Ψ is very large, the cost rate will be large due to the high
probability of failure and long delay time. On the other hand, when Ψ
is very small, the cost rate will also be large due to the high frequency
of preventive replacement. Therefore there exists an optimal Ψ to
achieve the minimum expected cost rate. The derivation of Eq. (28) is
given by
Ψ

AVC '(Ψ ) =

(CR fT (Ψ ) − CP fT (Ψ ) + CD FT (Ψ ))Ψ − (CR FT (Ψ ) + CP (1 − FT (Ψ )) + CD ∫ FT (t )dt )
Ψ2

0

.

(29)
By setting AVC '(Ψ ) = 0 , the optimal Ψ can be obtained for the

∞

∞

∞

i =1

i =1

i=1

E[ N I ] = ∑ iP ( N I = i ) = ∑ iP ((i − 1)τ < T ≤ iτ ) = ∑ i ( FT (iτ ) − FT ((i − 1)τ )) ,(24)

where FT (t ) is the cdf of the TTF of the system, which can be calculated by 1 − R(t ) based on Eq. (15) and (16).
If the system is identified as failed at the i th inspection, then the
delay time is ξ = iτ − T . Therefore, the expected delay time of the
system in a renewal cycle is

age-based maintenance policy.

5. Numerical example
In this section, the joint copula reliability model is constructed
and the two maintenance policies are studied for a system subjected to
two degradation processes and random shocks. The two degradation
processes are governed by gamma processes with parameters α1 = 0.2
, β1 = 2 , α 2 = 0.3 , β 2 = 2 . The failure thresholds for the two degradation processes are L1 = 6 , L2 = 8 . The random shocks follow a


∞
∞  iτ
E[ξ ] = ∑ E[ξ | N I = i ]P ( N I = i ) = ∑  ∫ (iτ − t )dFT (t )  . (25)

i =1
i =1  (i −1)τ

The expected length of a renewal cycle can be expressed as
∞

∞

i =1

i =1

E[TR ] = ∑ iτ P ( N I = i ) = ∑ iτ ( FT (iτ ) − FT ((i − 1)τ )) .

NHPP process with r = 0.1 , c = 0.01 . The random shock damages to
2

the two degradation processes follow S1, k  N (0.2, 0.1 ) and

S 2, k  N (0.5, 0.22 ) , respectively. The cost parameters are assumed
as follows: CI =1 per inspection, CP =180 per PM, CR =200 per replacement, CD =100 per unit time.

(26)

Based on Eq. (22)-(26), the average maintenance cost rate in long
run is given as a function of τ as

5.1 Copula function selection
According to the copula function properties, we can use the marginal reliability function in Eq. (9) to construct the joint reliability
function with the underlying dependent relationship. With the given
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Table 1. Simulated marginal reliability data with dependent relationship
Time

75

80

85

90

95

100

105

110

115

R1(t)

0.9999

0.9999

0.9999

0.9970

0.9880

0.9590

0.9180

0.8700

0.8300

R2(t)

0.9999

0.9999

0.9980

0.9890

0.9390

0.8780

0.7450

0.6130

0.4630

R(t)

0.9999

0.9999

0.9980

0.9860

0.9270

0.8370

0.6630

0.4830

0.2930

Time

120

125

130

135

140

145

150

155

160

R1(t)

0.7680

0.7580

0.7410

0.7440

0.7650

0.7460

0.7500

0.7480

0.7350

R2(t)

0.3960

0.3050

0.2960

0.2750

0.2500

0.2670

0.2590

0.2570

0.2760

R(t)

0.1640

0.0063

0.0037

0.0019

0.0015

0.0130

0.0090

0.0050

0.0110

Table 3. Results of copula fitting for Type II reliability function

Table. 2 Results of copula fitting for Type I reliability function
Copula
type

Parameter
(Θ)

LL

AIC

BIC

ARE

Copula
type

Parameter (Θ)

LL

AIC

BIC

ARE

Gumbel

1.9902

15.2297

-28.4593

-27.5689

0.4242

Gumbel

1.3195

25.6364

-49.2728

-48.3824

0.4912

Clayton

0.6376

25.8857

-49.7713

-48.8809

0.4994

Clayton

0.94423

2.1686

-2.33719

-1.44682

0.4433

Frank

2.9086

3.0513

-4.1027

-3.2123

0.4823

Frank

2.9086

3.05135

-4.1027

-3.2123

0.4823

Gaussian

0.9816

20.8389

-39.6779

-38.7875

0.4053

Gaussian

0.9832

20.8389

-39.6779

-38.7875

0.4053

Student’s t

0.6103

22.2799

-42.5598

-41.6694

0.4945

Student’s
t

0.3226

22.2799

-42.5598

-41.6694

0.4816

parameters, we can simulate the competing failure processes for the
system to obtain the marginal reliability functions and the joint reliability function with dependent competing risks (see table 1). In this
paper, Gumbel copula, Clayton copula, Frank copula, Gaussian copula and t-copula are employed to fit the joint reliability distribution.
Based on the simulated marginal reliability data in table 1, we can use
MLE to estimate the parameters of the copula functions.
Denote the joint reliability function in Eq. (15) by Type I reliability function, and the joint reliability function in Eq. (16) by Type
II reliability function.
The results for Type I reliability function are given in table 2. The
criteria, Log-likelihood (LL), Akaike information criterion (AIC) and
Bayesian information criterion (BIC) are used to show the goodness
of fit. AIC and BIC are two criterion functions with the difference that
the BIC also takes account of the sample size. Besides, the average
relative error (ARE) criterion is used to judge the relative error between the fitted reliability data and the simulated reliability data, and
determine which copula function has the highest precision to estimate
the system reliability. The ARE is computed as
1 N Rsim (ti ) − Rcopula (ti )
, where Rsim is the simulated reliARE= ∑
N i =1
Rsim (ti )

(a) Type I reliability function

ability result, Rcopula is the reliability computed with the copula function, ti corresponds to the time in table 1 and N1 =18 in this case.
The results for Type II reliability function are given in table 3.
From the results in table 1 and 2, it can be seen that the Clayton
Copula is the most suitable copula function for fitting Type I reliability function, the Gumbel Copula is the most suitable copula function
for fitting Type II reliability function, but Gaussian copula has the
highest precision for the system reliability estimation with Type I or
Type II reliability function. The comparisons of the joint copula reliability functions are shown in Fig.1.
Through the comparison in Fig.1, we can see that the Gaussian
copula is obviously better than other copula functions. Therefore,
Gaussian copula is chosen to model the joint reliability of the sys-

14

(b) Type II reliability function
Fig.1. Comparison between the copula reliability with the simulated system
reliability data
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tem with dependent competing risks and Type II reliability function is
chosen as the system reliability function for simplicity.
Fig. 2 shows the comparison between the reliability computed by
Gaussian copula reliability function in Eq. (16) and the independent
reliability function in Eq. (12). It is shown that the proposed joint
reliability function provides more precise results than the independent
reliability function.

Fig.2. Gaussian copula reliability versus independent reliability

5.2. Maintenance optimization
Based on the Gaussian copula reliability function, we can use Eq.

policy will not show superiority over the age-based maintenance policy. Fig.5 shows the maintenance cost rate versus the inspection interval with CI =20. The optimal cost rate AVC(τ * ) =60>16.17 is
achieved at t * =0.2. This proves that the inspection cost is an important factor for choosing the maintenance policy.

Fig.4. Evolution of expected cost rate versus

6. Conclusions

long run as a function of τ.

In this paper, we developed a joint copula reliability model for
dependent competing risks with two degradation processes and random shocks. The random shocks can cause additional shock damages
to the two degradation processes. A two-stage estimation method is
proposed to estimate the parameters of the copula function based on

Fig.3. Average long-run maintenance cost rate versus inspection interval τ
with CI=1

Fig.5. Average long-run maintenance cost rate versus inspection interval τ with
CI=20

(27) to obtain the optimal inspection interval τ * =0.2 with minimum
AVC(τ * ) =15. Fig.3 illustrates the average maintenance cost rate in

For the age-based maintenance policy, we can use Eq. (29) to
obtain the optimal replacement interval Ψ * =28 with the minimum
expected cost rate achieved as 16.17. Fig.4 depicts the expected cost
rate in long run as a function of Ψ .
By comparing the optimal results of the two maintenance policies,
it is found that the periodic inspection/replacement policy is more
profitable than the age-based replacement policy (15<16.17). Actually, appropriate inspection plan can effectively reduce the maintenance
cost when the inspection cost is not very high. However, when the
inspection action costs too much, the periodic inspection/replacement

simulated data. Gaussian copula function is chosen to model the system reliability with multiple dependent competing risks judging by
the evaluation criteria. Based on the copula reliability model, we studied two maintenance policies for a non-repairable system. Through
comparison, we find that the periodic inspection/replacement policy
is superior over the age-based maintenance policy when the inspection cost is low. But when the inspection cost is high, the age-based
maintenance policy will be more profitable than the periodic inspection/replacement policy.

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.15, No. 1, 2013

15

S cience and Technology
Acknowledgement: This work is partially supported by NSFC under grant numbers 60904002, 71231001, 71071097 and by the Fundamental
Research Funds for the Central Universities of China, FRF-SD-12-020A.

Appendix 1
AVC ′(τ ) =

uv′ − u′v
u2

∞

u = ∑ iτ ( FT (iτ ) − FT ((i − 1)τ ))
i =1

,

∞

u′ = ∑ [i ( FT (iτ ) − FT ((i − 1)τ )) + i 2τ fT (iτ ) − i (i − 1)τ fT ((i − 1)τ )]
i =1

,

 iτ
v = CI ∑ i ( FT (iτ ) − FT ((i − 1)τ )) + CD ∑  ∫ (iτ − t )dFT (t )  + CR

i =1  (i −1)τ
i =1

,
∞

∞


∞
∞  iτ
v′ = CI ∑ (i 2 fT (iτ ) − i (i − 1) fT ((i − 1)τ )) + CD ∑  i ∫ fT (t )dt + (1 − i )τ fT ((i − 1)τ ) 

i =1
i =1  (i −1)τ
.
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Reliability of the thermal treated timber and wood-based materials
in high temperatures
Niezawodność konstrukcyjna drewna modyfikowanego termicznie
i materiałów drewnopochodnych w podwyższonych temperaturach*
Existing wood and wood-based materials have had several drawbacks limiting their use, which in consequence resulted in replacing them by other materials. The most significant problems were limitations regarding maximum dimensions of the components
cross – section and capabilities of manufacturing of the large-scale components. Durability and flammability of surfaces were the
limiting factors as well. Nowadays, thermally treated wood and wood composites are more and more commonly used in the engineering constructions, such as: glued laminated timber (GL), laminated veneer lumber (LVL) and thermally treated timber (TT).
The timber undergoes a process of thermal degradation. In high temperatures timber structure is subject to simultaneous influence
in the form of forces and thermal impacts. These factors influence stress distribution in the wood structure and limit its load capacity, reflecting structure decohesion. The aim of the presented studies was to determine impact of increased temperatures on strength
of the wood materials and wood-based composites. Additionally, based on the results of the strength studies, analysis of the probability of survival in high temperatures was performed. Samples used in the static bending strength studies were made of the laminated veneer lumber – LVL, glued laminated pine timber – GL, and thermally treated – TT and non-treated spruce timber - NTT.
The samples were in a cuboidal shape with dimensions of 20x20x300 mm. The evaluation of bending strength was performed by
means of the universal strength device - FPZ 100/1 (VEB Thuringer Industriewerk Rauenstein, Germany). Fire temperatures conditions were simulated by blowing hot air (GHG 650 LCE). The studies were conducted in the following temperature ranges: 20,
50, 100, 150, 200 and 230ºC. Based on the obtained results a reliability analysis was performed. For the analysis a two-parameter
Weibull distribution was applied. In case of materials with laminated structure – LVL and GL, an increase in standard deviation
of the results of bending strength in the successive temperature ranges has been observed. Higher values of shape parameter c of
Weibull distribution have been demonstrated for TT spruce timber (the highest c = 5.58) and NTT (the highest c = 3.31).
Keywords: Fire temperatures, thermally treated timber (TT), glued laminated timber (GL), laminated veneer
lumber (LVL), reliability, bending strength.
Dotychczasowe materiały drewniane i drewnopochodne miały wiele wad ograniczających ich zastosowanie, co prowadziło do
zastępowania ich innymi. Największy problem stanowiły ograniczenia, co do maksymalnych wymiarów przekroju elementów oraz
możliwości wykonywania elementów o znacznych rozpiętościach, również trwałość powierzchni a także łatwopalność ograniczały
zastosowanie. Obecnie w konstrukcjach inżynierskich coraz częściej wykorzystuje się drewno modyfikowane termicznie oraz materiały drewnopochodne m.in. drewno klejone warstwowo (GL), drewno fornirowane warstwowe (LVL) oraz drewno modyfikowana
termicznie (TT). Drewno jest materiałem ulegającym termicznej degradacji. W warunkach oddziaływania wysokich temperatur
konstrukcja drewniana jest poddana jednoczesnym wymuszeniom w formie sił oraz oddziaływaniom termicznym. Oddziaływanie
tych dwóch czynników wpływa na rozkład naprężeń w strukturze drewna oraz ogranicza nośność konstrukcji, powodując de kohezję struktury. Celem prezentowanych badań było określenie wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość materiałów
drewnianych i drewnopochodnych. Ponadto, na podstawie wyników badań wytrzymałości przeprowadzono analizę prawdopodobieństwa przetrwania w podwyższonych temperaturach. Próbki do badań wytrzymałości na zginanie statyczne zostały wykonane
z drewna fornirowego warstwowego – LVL, drewna sosny pospolitej klejonego warstwowo – GL oraz drewna świerkowego poddanego – TT i niepoddanego modyfikacji termicznej – NTT, w formie prostopadłościanów o wymiarach 20x20x300mm. Oceny
wytrzymałości na zginanie dokonano na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej FPZ 100/1 (VEB Thuringer Industriewerk
Rauenstein, Germany). Temperatury środowiska pożaru symulowano za pomocą nawiewu gorącego powietrza (GHG 650 LCE).
Oceny dokonywano w zakresach temperatur: 20, 50, 100, 150, 200, 230ºC. Uzyskane wyniki posłużyły ocenie niezawodności.
W analizie wykorzystano dwuparametrowy rozkład Weibulla. W przypadku materiałów o strukturze laminowanej – LVL i GL
zaobserwowano wzrost odchylenia standardowego wytrzymałości na zginanie w kolejnych zakresach temperatur. Wyższe wartości
parametru kształtu c Rozkładu Weibulla zostały wykazane dla świerku TT (najwyższe c = 5.58) i NTT(najwyższe c = 3.31).
Słowa kluczowe: Temperatury pożarowe, drewno klejone warstwowo (GL), drewno fornirowane warstwowe
(LVL), drewno modyfikowane termicznie (TT), niezawodność, wytrzymałość na zginanie.

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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1 Introduction
Wood next to the stone and soil, is the oldest building material
used by humans, and still one of the main raw materials applied in the
engineering constructions. Increasing demands concerning the constructions result in necessity of improvement of mechanical – functional wood properties. Undoubtedly, new technologies of production
of wood and wood- based structural components, as well as new types
of bolts, contribute to the development of the constructions made of
these materials. The wood is a flammable material undergoing thermal degradation. In the fire conditions a wooden structure is subject to
the simultaneous influence in the form of forces and thermal impacts.
Simultaneous interactions of these two factors influence stress distribution in the timber structure and cause a reduction of the load capacity of the construction. High temperatures occurring during the fire
cause decohesion of the structure. The observable strength reduction
of the timber, takes place already at temperatures above 65ºC [40].
At a micro-structural level the wood is a non-homogeneous cell composite, composed of cellulose, hemicellulose, lignin and other minor
constituents [44].Cellulose is the largest part of volume of the timber.
It consists of the long carbon chains, which are crucial for its strength.
The hemicellulose consisting of branched amorphous polymers fills
in the gap between the cellulose and lignin in the timber structure. The
lignin is an amorphous polymer responsible for cohesion of timber
structure, and it is a “bonding” factor [20]. Degradation of the dried
cellulose occurs at temperature of about 300ºC, while degradation
of hemicellulose occurs in the temperature range of 150 to 200ºC.
Additionally, decomposition of the lignin, determining the cohesiveness of timber structure, takes place in the range between 220 and
250ºC [3, 17], while dehydration of lignin occurs at 200ºC. Construction timber has advantageous physical and technological properties,
such as high strength and low deadweight. Till now, there have been
some drawbacks due to limitations connected with maximum dimensions of the components cross-sections and manufacturing abilities
of the large scale components. Nowadays, a woodworking technology, development of the treatment methods, shaping of such type of
materials as well as their aesthetic properties, favor production of this
kind of constructions. Possibilities of application of the special agents
protecting wooden structures against a negative impact of the environmental conditions are being continuously developed, resulting in
larger applications range of timber materials [8]. An application of
water-resistant adhesives based on the synthetic resins together with
a simple method of longitudinal joining by means of wedge joints,
turned out to be especially important. It enabled much faster building
method with the use of glued structural components with dimensions
larger than the natural input product [25]. Joining of the wooden components by means of steel rod connectors gives more possibilities in
the wood construction design and enables their local renovation with
preservation of the overall structure [11]. Due to necessity to obtain
high aesthetics of the interiors, in the public utility buildings wood
and wood-based structures of large span are applied. In the buildings
with compartments with high humidity (swimming halls), the timber
proves to be a very advantageous constructional material. One of the
most interesting large – scale constructions based on the timber materials is a sports hall in Hamar – “The Viking Ship” – 260 m long, 96
m wide, and 35 m high [38], or footbridge in Sromowce Niżne, which
length and width together with ground ramps are 149.95 m and 3.5 m,
respectively [5].
New types of timber are getting more and more popular, due to
both strength as well as fire parameters, which have not been used
in Europe till now. The timber from tropical countries is an alternative for the domestic brands and certainly its further investigations are
to be continued [26]. In order to fulfill requirements of the modern
architecture, where the most important is a freedom in the implementation of the architectural concepts, high fire resistance, necessity to

obtain large structural spans, low maintenance, costs reduction and
chemical resistance, the most commonly used materials are wood and
wood-based composites, such as: glued timber (GL), laminated veneer lumber (LVL) and thermally modified timber (TT). However, it
should be noticed that the above materials perform different functions
in the constructions. The glued laminated timber composites (GL) are
used in single family houses and apartment houses, as well as largescale buildings such as production halls, market halls, sports halls,
swimming pools or footbridges and bridges. The most commonly
used type of timber for the production of glued components in Poland
is pine or spruce, and rarely larch. A main adhesive used to produce
this type of timber is a melamine adhesive, which is resistant to water
and fire impact. The alternative solution is resorcinol adhesive, which
is especially resistant to humidity. Both types of adhesives do not release any harmful substances, even during the fire [30]. The results of
investigations have revealed that behaviour of GL in the conditions
of higher temperatures strongly depends on the adhesive behaviour
that bonds individual layers of the component [13]. The comparative
studies of different types of timber, conducted with the use of conical
calorimeter measuring heat release rate, have indicated that the charring rate of the glued timber samples decreases with the increase of
timber density [42]. On the basis of specific bending strength a glued
timber was divided into 5 classes: from GL24 to GL40. Grading of the
sawn wood was carried out according to the standard requirements,
based on the visual evaluation (for GL24 and GL28) and mechanically for the higher classes (GL32 and GL36). Due to such method
of grading the classes GL24 and GL28 are the most available. The
laminated glued timber after providing appropriate conditions such
as chamfered edges and planed surface is resistant to fire. According
to the guidelines of the Institute of Building, this type of components
with a width below 12cm, are classified as low flame spread materials. The components with the width above 12cm or below 12cm with
additional fire-proofing agent are classified as fire retardants. Fire resistance of the glued timber in a range of R15 to R60 can be achieved
at the design stage by the proper statistical analysis and proper selection of the cross-sections.
Nowadays, laminated veneer lumber is used in many ways, starting
from the ceiling beams, and bridge engineering, ending with window
and door components [28]. Thanks to a laminar structure of the composite, constructional components based on LVL are very rigid, have
a high resistance to fire and aesthetic appearance. Such components
due to their homogeneity have an excellent dimensional stability, and
nowadays they are available in a wide range of dimensions [29]. The
adhesive resins bonding wood layers have a significant influence on
the composite properties by decreasing adsorption of humidity, reducing impact of the acidic environment, and reducing curb weight [15].
Most often for the production of glued veneers phenol-formaldehyde
adhesives are applied, while for bonding the external veneers melamine adhesives can be used as well [39]. In LVL composites the layers
of the cut veneers of about 3–4 mm (most often 3.2mm) are applied
[8]. The physical-mechanical parameters of LVL composite are mostly
dependent on the type of the trees, from which the material originates,
the type of adhesive, as well as a thickness of particular layers [1, 16].
Veneer layers in one structural component can be made of different
species of wood. It has been studied and found that the sequence of
the particular veneer layers made of different wood species influences
the bending strength and modulus of elasticity [7]. A quality of timber
used for the composite production and veneer species plays a significant role as well [37]. During a fairly long LVL composites strength
studies [36], slightly higher LVL composite strength (a few percents)
made of I class quality veneer comparing to II and III class veneers
has been demonstrated. Number of knots and their location in the material structure [41], as well as consistency of the fibers direction with
the direction of the force vector, have been proved to have an impact
on the strength [33].
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Thermal treatment of the timber is one of the new technologies
aiming at improvement of its properties. A thermally treated timber
(TT) is widely used also in Poland. Most of the thermally treated timbers available on the market are the exotic types. Thermally treated
domestic timber such as spruce timber can become an alternative for
the exotic timber in the longer time horizon. Modification of the timber structure improves some of its physical – mechanical properties,
mostly hardness and wear resistance [21], it also improves dimensional stability of the timber components and its biological resistance,
as well as reduces the amount of moisture absorbed by the wood [18,
27]. The improvement of this property occurs as a result of chemical
composition, mainly due to degradation of hemicellulose [14]. This
process also improves resistance to the aggressive environment and
wood decay, and what is important from the aesthetic point of view
– enables obtaining dark decorative colour [19]. Timber thermal treatment is usually performed in a range of temperatures between 160 and
280ºC [12], while exposure time depends on the size of the treated
timber components as well as their humidity, and ranges between 15
and 24 hours. It is known that thermal treatment of timber in some
cases, conducted at the specific temperatures and exposure times can
lead to the reduction of the ultimate wood strength.
On the basis of the obtained results from the conducted strength
studies, a reliability analysis of the above mentioned wood-based
composites and thermally treated timber in high temperatures was performed. In case of static structures a reliability evaluation is possible
based on the probability of not exceeding of the limit state of the load
capacity or failure of the construction [24]. Probability of failure or
in other words probability of not survival can be determined based on
the distribution of the random variable of material strength and distribution of this variable as a function of temperature in which the object
is present. The above assumption brings reliability of the construction
to the strength reliability and its components. The strength reliability
specifies in both a synthetic and correct way, the essence of all studies
and strength investigations as well as their final purpose [2]. In this
case failure is equal to probability of not survival of the engineering
object or its component, while reliability is a probability of survival.
The crucial issue in the construction reliability analysis is a level of
reliability analysis. The analysis can be conducted in a scope of deterministic static-strength evaluations and probabilistic safety evaluation
of the constructions. Three levels of the analysis can be distinguished:
point level – more strictly, level of the construction material particle,
section level – cross-section of the construction component, object
level – structural building layout. This paper presents the analysis performed on the first level, based on the results of the ultimate strength
studies conducted in high temperatures conditions.

2. Materials and methods
2.1. Studied material
Samples for static bending strength investigations were in a shape
of cuboids with dimensions of 20x20x300 mm, according to PN-72/C-04907 standard [45]. In the studies four types of samples were
used: glued timber composite (GL), composite of laminated veneer
lumber (LVL), treated spruce sawn (TT) and non-treated spruce sawn
(NTT). In order to obtain GL samples a melamine adhesive and pine
sawn were used. The samples were made by combining two components of identical dimensions to obtain a standard sample as described
above. The ultimate strength of the studied material was at the level of
GL28 class. Material used for LVL sample originated from the manufacturers of such materials. The standard samples were made of seven
layers of spruce veneer of the equal thickness and the same direction
of fibres. The fibres direction in all studied samples was consistent
with the long axis of the sample. Before starting investigations the

20

samples had been stored at 20°C for a period of 6 months, after this
time humidity of the samples was about 8%.
Thermal treatment of the pine samples (TT) was performed in
three stages, as shown in the first figure (Fig.1). First stage consisted
in a placement of the samples in the drier and heating to 100°C for 30
minutes. Next, temperature was raised successively to 120°C for 60
minutes. During that time a process of drying of the timber took place,
humidity decreased to around zero.

Fig. 1. Process of thermal timber treatment [authors’ work]

The second stage consisted in the extensive heating. This phase
had a significant impact on the final effect of the treatment. At this
stage the temperature was raised to 160°C in 20 minutes and samples
were stored in such temperature for 6 hours. The third stage included
cooling and conditioning. At this stage temperature in the drier was
reduced to 80-90°C, which lasted for 60 minutes. The samples were
gradually cooled down. Afterwards they were wrapped in aluminium
foil.
The same spruce sawn was used for both thermally treated (TT)
and non-treated samples (NTT).
Investigations were performed on the group of 204 samples (66
- LVL, 54 – GL, 42 – NTT and 42 – TT), in equal quantities in each
group, specified by the temperature level.

2.2. Strength investigations
Strength tests have been carried out by the three-point bending
method. Strength investigations were conducted with the use of universal resistance device FPZ 100/1 (VEB Thuringer Industriewerk
Rauenstein, Germany), which enabled static loading and maintaining
it in a vertical position at the specified level. The maximum static
force produced by the device was 100 kN. The device had four velocity ranges of traverse. During the studies I/III traverse velocity range
was used, corresponding to velocities range of 0.021÷0.84 mm/min.
The traverse velocity range was established by a potentiometer placed
in a centre of velocities range.
In order to determine the bending strength a following equation
was applied:
Rbw =

3Pmax ⋅ l
2b ⋅ h 2

where:

(1)

Pmax – force breaking the sample [N]
l – sample length [mm]
b – sample width [mm]
h – sample height [mm]
Strength investigations were carried out in high temperatures until
sample failure.
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2.3. Simulation of fire temperatures
Before the main strength studies, some preliminary studies were
conducted in order to determine temperature ranges for the experiment
and exposure times up to the temperature equalization in the whole
sample volume. During the preliminary studies some openings were
made in the samples, in which thermocouples, type K, were placed to
measure temperature in the geometric centre of each sample. A heating time was determined as the time after which the temperature foreseen in the schedule was measured with the thermocouple.
As the initial the ambient temperature of 20°C was assumed. The
limit temperature was 230°C, which is close to ignition temperature
of the wood surface. Additionally, the studies were conducted for the
following temperature ranges: 50°C, 100°C, 150°C and 200°C.
During the main studies temperature was measured at the surface
of the sample by means of two thermocouples being in contact with
a side surface of the sample. Loading of the sample was performed
after reaching a specified temperature value and maintaining it for a
period of time established during the preliminary studies. Value of the
breaking force and temperature were recorded in a real time. Temperature increase in a chamber was obtained by blowing with hot air
(GHG 650 LCE, Bosch, Germany). Temperature range at the outlet of
the nozzle was 50-560°C, and a hot air flux was adjustable in a range
between 250 and 500 l/min.

2.4. Reliability analysis
Reliability analysis was performed based on the results obtained
during a three-point bending strength test. In highest temperature the
reliability was analysed on the basis of Weibull model.
For the analysis a two-parameter Weibull distribution was applied.
Weibull cumulative distribution function (with positive σ0, c, and σu
parameters), is described by the following relationship [22]:
  σ − σ c 
u
Pf = 1 − exp  −V 
 
  σ0  




  σ c  
1 − Pf = 1 − 1 − exp  −    

  σ0   




(4)

The above equation can be simplified by using the logarithm to
the form of y = ax + b by:
  1 
ln ln    = c ln(σ ) − c ln(σ 0 )
  Ps  
where:

(5)

Ps – survival probability (equals 1 – Pf).

An intersection of Y axis depends on −c ln(σ 0 ) , a slope of the
curve is a shape parameter of Weibull distribution - c. Sample size has
an influence on the determination coefficient R2, which decides on
the quality of prediction of the Weibull distribution parameters [31].
Thus, the higher it is the better selection quality of the shape parameter (R2 values are shown in Figure 2).

3. Results of the studies
Descriptive statistics of the bending strength results are shown in
table 1.
Logarithmic distribution of non-failure wood samples probability
in high temperatures is shown in Figure 2.

(2)

where:

σ – breaking load,
σ0 – scale parameter,
c – shape parameter,
σu –location parameter,
e – constant (e = 2.71828...),
V – sample volume.
In the analyzed case Pf is a probability of failure of the sample
made of wood or wood-based composite. Value of the probability
contains in a set between 0 and 1. In case when the load at which
probability of failure equals 0 is known (in the presented analysis it
is the highest known breaking load at 20ºC), the probability can be
calculated from the following relationship:
 n 
Pf =  *

 N +1

(3)

where:
N* - total number of samples,
n – set of the ranked samples.
In case a sample size – sample volume V is constant in all subgroups of population determined by the successive temperature ranges, it can be omitted in the calculations [10, 35].
Assumption of the location parameter σu = 0 reduces Weibull
distribution to the two-parameter distribution. The above assumption
brings failure probability range to the beginning, to the known highest
breaking load value. Under these assumptions the equation takes the
following form:

Fig. 2. Logarithmic distribution of failure probability as a function of bending
strength of the sample in high temperatures

4. Results and discussion
Studies on the bending strength of wood indicate that humidity and temperature of timber applications significantly influence on
mechanical strength of wood [23,43]. The decrease of wood humidity improves mechanical properties, while the temperature increase
aggravates these properties. The presented results show that high
temperatures influence on the strength decrease. In case of thermally treated spruce timber (TT), reduction of the bending strength at
230ºC was 42.21%, while in case of non-treated timber (NTT) it was
58.19%, in relation to the one obtained at 20 ºC. Wood-based composites LVL and GL at 230 ºC maintained 33.32% and 28.57% of the
strength obtained at 20ºC, respectively. A similar level of a residual
value at 230 ºC was obtained in studies presented in an article [20].
In the article, the results were determined from compression forces
parallel to grain, what may indicate on s similar process of these properties degradation.
Regarding natural material, the observed strength of NTT was
lower in all temperature ranges, however value of bending strengths
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Table 1. Descriptive statistics of the bending strength results

Bendig strength Rbw [MPa]

Temp.
[ºC]

N

Average

Min

Max

20
50
100
150
200
230

11
11
11
11
11
11

90,82
77,52
55,02
47,05
38,45
30,27

81,00
72,00
45,00
38,25
31,50
24,75

101,25
87,75
63,00
54,00
45,00
36,00

20
50
100
150
200
230

9
9
9
9
9
9

85,75
75,75
56,75
46,50
32,00
24,50

81,00
67,50
49,50
36,00
24,75
18,00

90,00
85,50
69,75
58,50
38,25
29,25

20
50
100
150
200
230

7
7
7
7
7
7

79,71
67,50
53,68
49,50
38,57
33,11

72,00
60,75
45,00
38,25
33,75
27,00

85,50
74,25
60,75
83,25
42,75
38,25

20
50
100
150
200
230

7
7
7
7
7
7

89,68
87,43
72,64
67,18
61,07
51,75

83,25
83,25
67,50
63,00
56,25
45,00

96,75
92,25
76,50
72,00
67,50
56,25

Coaf. of
var.. %

Residual
strength
%

Strength
degradation
intensity
[MPa/ ºC]

7,13
5,54
5,07
4,32
4,55
4,19

7,86
7,15
9,21
9,19
11,83
13,85

100,00
85,36
60,58
51,81
42,34
33,33

0,44
0,45
0,16
0,17
0,27

58

3,81
6,16
7,01
7,79
5,00
3,27

4,44
8,13
12,34
16,76
15,63
13,34

100,00
88,34
66,18
54,23
37,32
28,57

0,33
0,38
0,21
0,29
0,25

62

5,33
4,86
5,42
15,91
3,54
4,05

6,69
7,20
10,10
32,14
9,18
12,23

100,00
84,68
67,34
62,10
48,39
41,54

0,41
0,28
0,08
0,22
0,18

60

4,93
3,03
3,11
3,54
3,99
4,31

5,50
3,46
4,27
5,27
6,53
8,33

100,00
97,49
81,00
74,91
68,10
57,71

0,08
0,30
0,11
0,12
0,31

76

Std. dev.
LVL

σ0
[MPa]

GL

NTT

TT

of TT and NTT at normal temperature (20ºC) were similar. It seems
possible that thermal wood modification improves strength reliability. The decrease of humidity, in a technological process of thermal
wood modification, results in polymers (cellulose) degradation [20].
This polymers significantly influence on mechanical strength of wood
[4, 34]. According to Schaffer [32], lignin, located at the exterior of
wood fibers, also influences on wood strength. The lignin structure
may start to change at 55°C.
Together with temperature increase an increase of the coefficient
of variability of the bending strength results have been observed,
while in case of LVL and GL the increase was larger. This is not unfavourable since it significantly reduces abilities of precise evaluation
of the construction condition and prediction of the hazard level at the
point, where the temperatures of construction components are lower
than their ignition temperature.
The strength degradation intensity of studied materials was higher in a first two temperature ranges (tab.1). Different connection has
been shown only in case of TT materials, for which the decrease of
strength was slight in a first range. It may be the result of thermal
wood modification, which influences on transition of cellulose and
hemicellulose vitrification. Additionally, it is indicated that transition
of cellulose structure during thermal modification, under proper conditions, influences on rigidity improvement and other physical and
mechanical wood properties [4].
A presented method of reliability analysis of the material is insufficient to evaluate reliability of the construction. The method does
not include different functions performed by components made of the
studied materials in the construction. It enables only a comparative reliability analysis of the materials. This method can be in a way referred
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to the first level of the construction reliability analysis, concerning
one component of the construction. It means that the presented analysis, based on the simple three-point bending strength test, does not
take into account a redistribution of forces to the other construction
components as well as other methods of loading performance. In the
reliability analysis, in case of the whole construction sections, which
usually are serial sets of components, the analysis is performed for a
so called “the weakest element”. The reliability of the whole section
being a serial arrangement, in the simplest concept is a product of
reliability of its components [24]. A serial model can be applied also
to the evaluation of the safety and reliability of the construction components statistically indeterminable, if redistribution of the internal
forces is not allowed and statistical calculation methods are applied –
stresses in all critical cross-sections of the construction are calculated
and compared with the material strength [24].
A limiting factor of the presented analysis is concluding only
based on the ultimate strength of the samples without the loading history. Moreover, as well known, a long-term strength of timber is much
lower than the ultimate one. According to [6] after 10 years of operating it represents only about 60% of the ultimate strength, and after 50
years – about 50%.
In the presented publication survival probability (no failure) was
analysed in two different ways. First the analysis as a function of
strength (Fig. 2) was performed, without dividing into successive
temperature ranges and using all available strength results from the
successive temperature ranges. It enabled application of two-parameter Weibull distribution and obtaining shape and scale distribution parameters. Next, the analysis as a function of temperature of simulated
fire conditions (Fig. 3) was performed. The aim of such procedure
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was to obtain a single reliability distribution, continuous in the successive temperature ranges, for each of the materials instead of having
many distributions for the successive temperature ranges. Applicability of the latter ones is much lower.
Based on the logarithmic distribution of failure probability in the
temperature field, the higher values of shape parameter c of Weibull
distribution have been obtained in case of spruce timber TT (the highest value c = 5.58) and NTT (the highest value c = 3.31). The lower

Fig. 3.

value of scale parameter of Weibull distribution indicates a larger scatter of the obtained results. The reason for the lower values of shape
parameters for LVL (c = 2,88) and GL (c = 2,43) is most probably a
laminar structure of composites.

5. Conclusion
The aim of this work is to determined the influence of high temperatures on the wood and wood-base materials strength. Additionally, based on experimental strength results, the analysis of survival

probability in high temperatures ( 20–230 °C) has been carried out.
Investigations were performed on the group of 204 samples (66 –
LVL, 54 – GL, 42 – NTT and 42 – TT), in equal quantities in each
group, specified by the temperature level. The test obtained static load
and thermal treatment. The results lead to following conclusions:
High temperatures influence on the decrease of studied materials
residual strength. The highest residual strength has been obtained for
thermally modified wood (TT). It seems possible that the preliminary
thermal treatment favor strength maintaining in high temperatures.
In case of non-treated spruce timber NTT and thermally treated TT
the residual strength has been higher than in case of two wood-based
composites (LVL and GL). Glued-laminated structure as a negative
factor on behavior of these kind of materials under fire conditions
should be considered.
The standard deviation increase of bending strength results of LVL
and GL materials has been observed in following temperature ranges.
There is probability that the highest unpredictability strength increase
of these materials occurs in temperatures which are similar to wood
ignition temperatures. It was different in case of non-treated spruce
timber. The highest increase of the standard deviation of strength has
been observed in 150oC - in this temperature the process of hemicellulose degradation is intensive.
Based on the logarithmic distribution of failure probability in the
temperature field, the higher values of shape parameter c of Weibull
distribution have been obtained in case of spruce timber TT (the highest value c = 5.58) and NTT (the highest value c = 3.31). The lower
value of scale parameter of Weibull distribution indicates a larger scatter of the obtained results. The reason for the lower values of shape
parameters for LVL (c = 2,88) and GL (c = 2,43) is most probably a
glued-laminated structure, which does not improve material behaviour under fire conditions.
The presented studies show that in case of non-thermal test group
materials determination quotient has low values ( below 0,95). It may
be result of non-linear decrease of materials properties in high temperatures and increase behavior unpredictability.
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Assessment of the comfort of passenger transport
in special purpose vehicles
Ocena warunków komfortu transportu osób
w pojazdach specjalnego przeznaczenia*
The article discusses the issue of comfort, that should characterize a vehicle which has been designed to work under special conditions. If the criteria of ensuring the proper comfort of the passengers of special purpose vehicles are not met, it might lead to a
serious disturbances in perception and in other factors that affect the logical behavior. Performance characteristics generated by
the body of the vehicle during tests on the range can be assessed only through research and then related to the characteristics of
the human body-vehicle system. The presented results concern the assessment of the ride comfort in the selected vehicles under
special conditions and capacity of the crew to effectively perform tasks after long-lasting ride.
Keywords: special purpose vehicles, passenger transport, vibrations, comfort of a crew.
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące komfortu, jakim powinien charakteryzować się pojazd do pracy w warunkach szczególnych. Nie spełnienie kryteriów właściwego komfortu u przewożonych osób pojazdami specjalnego przeznaczenia prowadzi
do powstawania poważnych zaburzeń na tle percepcji i innych czynników niezbędnych w logicznym postępowaniu. Jedynie na
drodze badań możemy ocenić charakterystyki generowane przez nadwozie w testach poligonowych i odnieść to do charakterystyk
organizm ludzki-pojazd. Prezentowane wyniki dotyczą oceny charakterystyk komfortu poruszania się wybranymi pojazdami w
warunkach szczególnych i możliwości wykonania zadań przez przewożony personel po długotrwałej jeździe.
Słowa kluczowe: pojazdy specjalne, transport osobowy, drgania, komfort załogi.

1. Introduction
The soldiers who perform their duties while on patrol could be exposed to various stimuli that can cause a fatigue, which can be divided
into four categories [2]: muscular, sensory, intellectual and emotional.
Unfortunately, it is almost impossible to modify the external treats
which are typical for patrol duties – their influence is relatively stable in nature. On the other hand, we can reduce the internal threats,
such as muscle fatigue and fatigue on emotional level. It should be
mentioned that the need for security, together with some physiological needs, must be satisfied to enable human to undertake further activities [14]. Possibility for changes could be therefore sought in the
proper construction of the vehicles that ensure the highest possible
level of comfort of the crew. This kind of construction should raise
the crew’s sense of security by meeting the adequate standards of bulletproofing and shrapnel proofing [1, 25].
One of the areas that have been mentioned above, that significantly affects the quality of work performed by the crew of the patrol
vehicle, is ride comfort. Assessment of this variable is usually performed using the ISO 3126 standard [7]. An alternative approach has
been codified in british standard [3]. These standards evaluate riding
comfort on the basis of the set of physical sensations associated with
the dynamics of vehicle’s motion, which include: accelerations and its
changes in the transverse, longitudinal and vertical direction as well
as the angular motion around x, y, z axle – that is the transverse tilt
motion, longitudinal slope and tilt movement. Information about the
risks associated with the exposure of the human body to the vibrations

that could cause a health problems can be found in [5] and limits of
a permissible dose of the vibrations are determined in the regulation
[21].
The literature concerning this subject is quite extensive and focused mainly on the studies regarding the improvement of performance of the civilian vehicles, with particular emphasis put on the driver’s place of work [4, 8, 10, 22, 26, 27]. Especially the work of Griffin
[6] extensively presents the requirements and correlations between
the standards [3, 7] and the requirements of the European Union’s
in the scope of health and safety of people exposed to the vibrations
generated by the vehicles.
Results of the assessment of ride comfort of military special purpose vehicles are very limited. Partial assessment has been presented
in the papers [11, 15, 16, 20]. One of the papers [18] summarizes the
results of evaluation of ride comfort of different vehicles, including
military vehicles, but provides no details about the type of vehicle.
Additionally, the paper [15] summarizes the results in the form of accelerations transmitted to the human body in defined one third octave
bands, but only for the selected track-laying vehicles. More detailed
information have been presented in the paper [20], where the groups
of track-laying vehicles and wheeled vehicles have been compared in
the scope of specific doses of maximal permissible concentrations and
intensities (NDN). Data on military vehicles concerns most frequently
the level of ballistic protection – basing on the asumption that this
paramether of the vehicle is the most important and the ride comfort is
rather considered to be an issue of secondary importance [12, 13].

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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Fig. 1. The chassis of UNIMOG 437.465 with an engine OM924LA Euro3 163kW – view from the
top [19]

Previous publications [22, 23] focused also on the
analysis of the selected parts of the vehicles, mainly in
terms of quality and safety of their construction. Meanwhile, the analysis of the usage of patrol vehicles shows,
that they usually cover very long distances. Because of
that, besides of safety guaranteed by proper ballistic
protection, minimalization of the negative influence
of vibrations on the human body is an important factor
that afects the capacity of the crew to undertake specific
actions after the long-lasting ride. Lack of information
in this area encouraged authors to make an attempt to
assesse the riding comfort of the vehicle of the class
M-ATV (MRAP All Terrain Vehicle).

2. The object of the research
The research has been conducted on the prototype
of the Armored Multi Role Vehicle (AMRV G10) on the
chassis of the Mercedes UNIMOG U5000 series, in the
military version, model 437.465 (Fig. 1) [8].
Technology demonstrator made in the ballistic development for 10 people (Fig. 2) has been subjected to
the road tests with taking into account data compiled in
the Table 1.
The measurements have been conducted in one
of the european centers for road tests of special and
off-road vehicles. Out of the many test sections that
are in the disposition of the center, studies have been
conducted on the pavements: asphalt, gravel and one
Fig. 2. The chassis of UNIMOG 437.465 with an engine OM924LA Euro3 163kW – view from the made of concrete slabs of symmetrically and asymmettop [19]
rically arranged vertical faults. Additionally, tests were
also carried out on the special road section that
simulates the mountain road, driving on railTable 1. Technical parameters of military chassis [19]
way sleepers and that forces significant torsion
of load-carrying structure and thus a large tilts
Dimensions
Masses
of the vehicle’s body. Figure 3 presents the reAxle base
3860 mm
The share of mass – front axle
3,1 t
connaissance map of the test track. Different
driving speeds have been determined for the seLength
5994 mm
The share of mass – rear axle
1,9 t
lected road sections – its combination is shown
Front overhang
1043 mm
Complete vehicle kerb weight
5,0 t
in Table 2. Time of ride through the whole test
track was 1680±120 seconds.
12,5 t decreased by
the load of the rear
axle, but no more
than 6,0 t

Rear overhang

1091 mm

Permissible load of front axle

Width

2440 mm

Permissible load of rear axle

7,1 t`

Wheel track

1556 mm

Permissible total weight

12,5 t

Clearance

553 mm

Approach angle

40o

Departure angle

38o

Tyres

365/80 R20 with
run-flat segment

Table 2. Recorded speeds of the tested vehicle for different road pavements

Test section

Asphalt
road

Gravel
road

Driving
on railway
sleepers

Mountain
road

Road made of
symmetrically
arranged concrete slabs

Road made of
asymmetrically arranged
concrete slabs

Driving speed
[km/h]

50

30

10

10

50

50
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3. Formulation of the problem
Description of the quantitative measurements of vibrations that affect the human body
has been specified in regulation [21] concerning the maximal permissible concentrations
and intensities (NDN) of health hazards in the
workplace. This regulation distinguishes shortterm vibrations (up to 0.5 hours) and full day
vibrations (8 hours) and defines the influence of
vibrations on human body while distinguishing
between vibrations of general and local influence. This paper presents the values of NDN resulting from the actual time of driving through
the entire measured section as well as its convertion to 8 hours of driving. Permissible values of NDN have been shown in Table 3.
The concept of dominant weighted acceleration of vibration has been introduced for
the vibrations of general influence. This is the
largest value of the weighted acceleration of
vibrations, selected from the three directional
components of acceleration (in point of fact
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Table 3. Permissible values of NDN for the protection of health [21]
Permissible values (NDN) for daily exposure
to mechanical vibrations

Type of vibration

A(8) dop = 0,8

Vibrations of general influence

Type of motion

ax [m/s ]

ay [m/s ]

az [m/s ]

walk

0,6

0,6

1,0

march

1,0

0,7

run

2,0

1,0

2

m
s

aw0,5dop = 3, 2

2

m

s2

Table 5. The values of effective weighted accelerations of vibrations

Table 4. Accelerations acting on the human body in typical situations
2

Permissible values (NDN) for short-term
exposure to mechanical vibrations

Driver

Passenger no. 1

Passenger no. 2

awx

0,062

0,102

0,102

2,5

awy

0,102

0,062

0,062

4,0

awz

0,016

0,018

0,024

2

Table 6. The doses of vibrations absorber during a single ride

Table 7. The daily doses of vibrations
Driver

Passenger no. 1

Passenger no. 2

A(8) x

0,087

0,143

0,143

0,021

A(8) y

0,143

0,087

0,087

0,006

A(8) z

0,016

0,018

0,024

Driver

Passenger no. 1

Passenger no. 2

A(8) 2 s min x

0,021

0,034

0,034

A(8) 2 s min y

0,034

0,021

A(8) 2 s min z

0,004

0,004

Obtained value of the dose of vibrations for the daily exposure is
compared with the permissible value presented in the Table 3. This
relation helps to reduce the duration of the measurements under the
assumption that considered route, where measurements are carried
out, is representative of the 8-hour working time of the driver (operator of the machine). Presented relations are the basis for quantitative
analysis of vibrations.
Qualitative analysis has been also conducted to show the distribution of amplitudes of accelerations for the selected directions and
frequencies. The most adverse vibrations are considered to be those

Fig. 3. Map of the test track of the length of 10 km

one directional component). On that basis, depending on the time of
influence of the vibrations, calculations are carried out:
a) if the total time of influence of the vibrations during the day is
t ≤ 1,8e103 seconds, the dominant value aw max is selected of
all the defined effective weighted accelerations of vibration
awli with taking into account relevant coefficients:

1, 4awx ; 1, 4awy ; awz

(1)

The largest value which is equal to the daily exposure to mechanical vibration (NDN) is selected among three defined values.
b) if the total time of influence of the vibrations is t > 1,8e103
seconds, the eight-hour exposure A (8) is determined for each
direction l = x, y or z, according to the formula:
Ax (8) = 1, 4awx

where:

t
;
T

Ay (8) = 1, 4awy

t
;
T

Az (8) = awz

t
T

(2)

awx ; awy ; awz – maximal effective weighted values of
acceleration for the directions x, y or z; t – time of the
route; T=2,88e104 s.

Fig. 4. The course of changes in sensitivity of the human body to the vertical
vibrations [7]
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in the range of 4÷8 [Hz] for the vibrations along the axis
of the body (z) and in the range of 1÷2 [Hz] for the horizontal transverse and longitudinal axle (x and y) [7]. The
course of changes in sensitivity of the human body to
the vertical vibrations is presented in the Figure 4 and
accelerations acting on the human body in typical situations in Table 4.

4. The course of research

Fig. 5. Schematic location of PCB acceleration sensors of T352 series

Fig. 6. The chart of the frequency of accelerations in one third octave bands in the x axis

The values of acceleration have been measured with
PCB sensors of T352 series and were recorded on a storage device using a 24-channel recorder LMS SCADAS
Recorder with sampling rate ν=400 [Hz] and 24-bit resolution, which together gave a bandwidth of 200 [Hz].
Sensors have been located in the horizontal, longitudinal
and transverse axle of the vehicle and in vertical axis
on driver’s seat as well as in the transport compartment,
which allowed to measure the acceleration of the general
influence. Passengers seats were located along the walls
of the vehicle in such way that people were sitting sidefacing and face to face to each other. Passenger no. 1
have been sitting before the rear axle of the vehicle and
passenger no. 2 directly behind it. It was assumed that
the horizontal accelerations experienced by the driver
and passengers will be measured by the common sensor,
which has been located in the middle of the vehicle at
the height of the passengers seats (Fig. 5). The frequency
range 0,5÷80 [Hz] that was important due to the comfort
of riding, have been determined based on the appropriate standards [7]. GPS system coupled with the recorder
has been used to record the speed of the vehicle and its
route.

5. Results and analysis
On the basis of conducted measurments, the values
of effective weighted accelerations of vibrations have
been determined: awx ; awy ; awz . The results are pre-

Fig. 7. The chart of the frequency of accelerations in one third octave bands in the y axis

sented in Table 5.
Given that the time of a single ride took an average
of 1,8e103 seconds, it allowed to determine the doses
of vibrations that have been absorbed by the driver and
passengers bodies during a single ride. The results are
shown in Table 6.
Assuming that the time of driving in the vehicle
equals 8 hours, the daily doses of vibrations were determined and are presented in the Table 7.
The qualitative assessment of the vibrations transmitted to the body of driver and passengers has been
conducted based on the charts of the frequency of accelerations in one third octave bands in the directions x,
y and z. The results are shown in Figures 6 to 8.

6. Summary

Fig. 8. The chart of the frequency of accelerations in one third octave bands in the z axis
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Assessments of the comfort of the passengers during transportation in special purpose vehicles (off-road
vehicles of high mobility) were narrowed down into two
areas. In the area of quantitative studies, the doses of vibrations that affect the human body have been defined
on the scale of permissible paramethers for short-term
exposure and the daily exposure. Special focus has been
given to the most disadvantageous case, that is the verti-
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Fig. 9. The partial diagram of accelerations in one third octave band in z axis for the selected
special purpose vehicles

cal acceleration (of z axis, Fig. 8). In the area of qualitative studies,
an analysis concerned illustrating (Fig. 6 to 8) the distribution of the
amplitudes of accelerations for the determined directions with taking
into account the particular frequencies. Special focus has been given
to the values determined by the regulations [7] such as the adverse
vibrations in the range of 4÷8 [Hz] for vertical accelerations and in the
range of 1÷2 [Hz] for the transverse and longitudinal accelerations.
The presented results of the analysis of spectrum of accelerations
in the selected points of the vehicle, lead to the following conclusions:
-- available ride comfort for driver and passengers does not exceed
the limits for the vibration dose established in the regulations
[21]. This leads to the conclusion that this dimention, although
affects the overall ride comfort, is not dominant. So, if we want
to provide better driving conditions, we should reduce the negative impact of other factors mentioned in the introduction. Furthermore, when comparing the values of the dose of vibrations
to the similar results obtained by other special purpose vehicles

(Fig. 9), we may conclude that the tested vehicle
provides the lowest values of accelerations and the
smallest doses of vibration, which means that it is
the most comfortable vehicle [12],
-- partial decomposition of the accelerations determined on the basis of conducted tests and related
to the regulations [7] gives a qualitative picture
of vibrations that occur in the analyzed points of
measurement. This distribution is advantageous and
there is an evidence of significant decline in the
value of accelerations in the range of 4÷8 [Hz].
The presented results of assessment of ride comfort
for the selected group of vehicles operated by the user
(Fig. 9) aimed at showing that the vehicles of Honker
2000 type that have been critically reviewed by its users
in terms of durability, provide the similar ride comfort
of passengers to the Mercedes 290G and are much better than Iveco 4012 if concerning the values of accelerations in the range of 0,5÷80 [Hz]. The parameters presented in the graphical form (Fig. 9) show that driving
Iveco 4012 can be associated with accelerations that may
exceed passengers tolerance. Characteristics of the ride
comfort of the vehicle is similar to characteristics of the
trucks. Comparison of the spectrum of accelerations prepared for three vehicles (Honker, Mercedes, Iveco) was
a base while designing new vehicle. In this case, the detailed analysis of the passengers ride comfort have been
conducted on the early stage of the project to check if
the characteristics of accelerations are in the range that is
established in the regulations. The results of comparison
of the most adverse accelerations (in the z-axis) presented
below confirm the right selection of characteristics of the
chassis and also the technical parameters or the seats.
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Conditions for Unmanned Aircraft Reliability Determination
Przesłanki determinujące niezawodność
samolotów bezpilotowych*
In the paper the required level of reliability is determined for several Unmanned Aerial Vehicles developed in Poland in order to
get an achievement enabling these vehicles to operate within the Single European Sky. Calculations were made on the basis of
an air crash model as well as the model capable to estimate the number of casualties resulting from an aircraft catastrophe. The
provided examples allow us to specify Tactical and Technical Conditions pertaining in particular to the area of the operation of
the aforementioned aircraft.
Keywords: Unmanned Aerial Vehicle, ground impact model, mid-air collisions model, hazard analysis.
W pracy wyznaczono niezbędną niezawodności kilku opracowanych w Polsce samolotów bezpilotowych, której osiągnięcie umożliwia ich eksploatacje w połączonej przestrzeni powietrznej. Obliczenia prowadzone były wg modelu katastrofy powietrznej oraz
modelu pozwalającego na oszacowanie liczby ofiar na skutek rozbicia się samolotu. Podane przykłady pozwalają na sprecyzowanie Warunków Taktyczno – Technicznych, w szczególności dotyczących obszaru eksploatacji tychże samolotów.
Słowa kluczowe: samolot bezpilotowy, model zderzenia z ziemią, model kolizji powietrznej, analiza zagrożenia.

1. Introduction
The concept of an unmanned aerial vehicle (UAV) is not new as
the first structures of this type were manufactured as early as in the
First World War. In order to evaluate the current “scale of the phenomenon”, the easiest way to do it is a collective specification following the Jane’s Unmanned Aerial Vehicles and Targets catalogues that
demonstrates that at the moment there are more than 400 UAVs and
120 flying targets that have been formally classified.
What makes their use in the public sector so rare if they show
conspicuously identified advantages in terms of their use? One of the
reasons is undoubtedly an insufficient level of reliability of current
solutions that leads to a potentially unacceptably high probability of
an accident or a catastrophe.
The basis for implementation of any UAV system for use in a
civil and definitely in the Single European Sky (SES) in the future
is a positive completion of a proper certification process. In the case
of Europe, an entity that supervises actions of this type is EASA (the
European Aviation Safety Agency) whose objective is to develop
guidelines for a certification program referred to as CS (Certification
Specifications). In the US market, a relevant certifying agency is the
FAA (Federal Aviation Administration).
Pursuant to the assumptions adopted by the FAA and EASA [4]
and [14], the UAV certification process, as assumed, is based on vast
expertise and regulations that have been developed for civil aircraft,
in particular, the guidelines for ensuring flying safety of civil aircraft
in the following documents:
• AMC 25-1309 for transportation aircrafts,
• FAA AC 23 –1309-1C – for GA aircrafts.
Allocation of a specific UAV to one of the classes (Tab. 1) as
anticipated in the legislation. In involves a comparison of its kinetic
energy with the average kinetic energy of aircraft of a given class. It is
simultaneously assumed that the maximum kinetic energy of a UAV
is calculated for two following scenarios:

a) A UAV lands in an unfamiliar area for unintended reasons, then
its calculation speed is assumed to be 130% of the speed of attraction in the configuration of landing;
b) The control over a UAV is lost which results in its crashing,
then its calculation speed is assumed to be 140% of the maximum operating speed.

2. Catastrophic Events Involving UAVs
Apart from the economic issues related to a failure, downtime and
finally with the destruction of an aircraft, the problem of a UAV catastrophe may be considered from the perspective of ensuring the level
of reliability of UAVs, in order:
a) to not exceed a critical probability of a catastrophe in the air
κUAVkr , calculated for one hour of flight;
b) in the event of its catastrophe featuring the probability equal
σUAV , the ratio of third parties (on the surface) has not exceeded
a critical value of γUAVkr , calculated into one hour of flight;
The values of κ and γ ratios have been adopted pursuant to a theory
of controlling the risk [14], [6] stating that “Catastrophic conditions
of damage must be extremely unlikely”. The critical value of κUAV is
assumed to be (according to Table 1) a constant  κUAVkr = 10-9, regardless of the type of UAV – a perpetrator of a crash which is equivalent
to the FAA and EASA recommendations of the maximum level of
hazard of a civil aerial vehicle flying in SES. In order to determine the
value of σUAVkr , Table 1 may be found useful because it specifies the
figures of probability of an event subject to the class of a civil aerial
vehicle [14]. A method that allows transformation of the contents of
Table 1 to make it useful for a UAV, will be presented in a description
of a model of catastrophe involving a crash of a UAV.
Exemplary calculations have been made for thirteen UAVs, including seven UAVs that are currently manufactured or designed in
Poland and five manufactured abroad. The smallest MAV Black Widow has a MTOW (Maximum Take-off Weight) of m = 60g, but for the
largest Global Hawk m = 11 622kg. All UAV parameters required for

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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Table 1. Probability of an event (according to EASA)
Probability of an event

Document

10-3

10-4

FAA SSH

P

CS 25

P

Class

CS 23

10-5

10-6

P

O

P

O

P
P

10-9

below

E.O

E.N

N

III
I

10-8

O

IV
II

10-7

O
O

E.N
E.O

E.N

E.O

E.N

E.O

E.N

E.O

E.N

P – Likely ; O – Remote; E.O – Extremely remote; N – Unlikely; E.N – Extremely unlikely.
Class I Typical with a piston engine below 6000lbs,
Class II – Piston multi-engines or turbine engines below 6000lbs,
Class III  Typical with piston engine, piston multi-engines or turbine multi-engine above 6000lbs,
Class IV – Commuter category.

Table 2. Calculation parameters of exemplary UAVs
Ref.

UAV

MTOW [kg]

SR
[m2]

εG

εA

1

Global Hawk

11622

50.00

546.00

0.93

1

2

Predator

1 021

13.50

51.00

0.58

1

3

Czajka

473

10.20

21.94

0.21

1

4

Pheonix

270

56.80

3.31

0.09

1

5

Shadow 200

159

2.99

12.00

0.24

1

6

Samonit  2

50

2.05

3.20

0.13

0.5

7

OCP  Jet

40

1.10

3.59

0.18

0.4

8

SMCP  Szerszeń

39

1.82

2.48

0.12

0.39

9

MJ-7 Szogun

29

1.11

2.33

0.13

0.29

10

SMCP  Komar

25

1.10

1.92

0.12

0.25

11

FlyEye

11

0.95

0.71

0.10

0.11

12

Mini

4.36

0.60

0.28

0.09

0.043

13

Black Widow

0.06

0.03

0.01

0.06

0.0006

calculations included in Table 2 where: S – is a surface of reference,
SR – striking zone, εG – penetration ratio, a εA – a ratio used in a model
of air crash.

3. Reliability of UAVs and a number of casualties among
third parties
Assuming that the level of safety of use of UAVs in SES may not
be lower than a value assumed for civil and military aircrafts, based
on the regulations of FAR/CS 25 and 35 maximum ratio of casualties
caused by the UAV crash, EASA suggests that one should assume
γUAVkr = 10-6 which is a maximum of one casualty per million UAV
flying hours.
Alternatively, in studies [8] and [14], authors assume the equivalence of the relation below, which seems to be more universal,

γ UAVkr = σ A/Ckr

Both approaches (assumptions) for UAV of a weight of
m < 6 000lbs propelled by piston engine, lead to the following assumption γUAVkr = 10-6. For a bigger UAV or the ones with a turbine
drive, in turn, these values will be smaller, according to the contents
of Table 1.
The equation (1) may be transformed to the following,

σ UAVkr ⋅ Π = σ A/Ckr

(2)

where: σUAVkr – probability of a catastrophe of a UAV, a Π – probability of casualties in case of a UAV crashing to the ground. Thus, having
known (from Table 1) the value of σA/Ckr , determine the required critical reliability of UAV, equal to
ReUAVkr = 1 − σ UAVkr

(3)

(1)

i.e. the equality of a ratio of the number of casualties for a UAV and
the probability of a loss of a civil aircraft as a result of an event of a
catastrophic nature, according to the FAA, resulting in:
a) casualties among the crew and passengers;
b) casualties among third parties;
c) usually the loss of an aircraft.

32

S
[m2]

there is a necessity to calculate the probability of having casualties upon crashing with a UAV, according to the following model,
Π = SR ⋅ D ⋅ εG

(4)

where: SR – is a striking zone characteristic of each of the UAVs
in questions, D – population density in the area of a catastrophe, and
εG is a so-called penetration ratio taking into account the mitigation of
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the effects of a catastrophe if potential victims are, e.g. in buildings
that provide some shelter to them. The size of the striking zone is
determined by means of an empirical relation below
m
S R = 0.028 ⋅  
S

2/3

(5)

where: m – is a weight of UAV determined [4] on the assumption that
it is proportional to the energy of an aircraft at the moment of crash,
made up mainly of its kinetic energy and the fuel explosion energy.
The SR figures for the analysed UAVs are presented in Table 2 and
Figure 1 presents them for the GA (General Aviation and Transportation) aircraft subject to a ballistic ratio β determined pursuant to the
following relation where cx is a resistance force ratio.

β=

m
cx ⋅ S

(6)

Fig. 3. A penetration ratio subject to a ballistic ratio

where, MTBCF is the Mean Time Between Critical Failure. A reverse
of MTBCF is a number of defects (or a set of defects) of an UAV expected within an hour that would lead to a catastrophe.
A presented model of an assessment of the risk level imposed
potentially by UAV for the third parties was subject to a model experiment that produced the following results specified in collective
Table 3. Three various mission scenarios were taken into account:
a) flight between the EPMO airport located near Modlin, and
EPSO located in the vicinity of Sochaczew. The flight route
presented in Figure 2 of the total approximate length of
L = 38km crosses three administrative districts: Nowy Dwór
(L1 = 24,5km), Warsaw   West (L2 = 5,5km) and Sochaczew
(L3 = 8km) which feature a population density of 61 – 103  60
persons per 1km2 respectively;

Fig.1. A size of a striking zone for the selected UAVs, Gas and Transpiration

A precise determination of a striking zone is of the utmost importance (linear dependency) for the precision of a model of the UAV catastrophe, for obvious reasons. Thus, an attempt was made to verify relation
(5) involving a comparison of the real spot of the Tu  154M’s catastrophe
of 10 April 2010 in the vicinity of the Severny airport near Smolensk
shown in Figure 2 with a value calculated according to relation (5).
Assuming the data from Jane’s catalogue, the calculation value SR for
Tu  154M aircraft is SR = 3 788m2. By calculation using a satellite image
of the crash spot, we arrive at the following: SR ≈ 150×25 = 3 750m2
which verifies relation (5) in a positive manner.
For the analysis of UAV system design, it is also useful to determine its reliability defined by the following relation,
ReUAVkr

−t
= e MTBCF

Fig. 2. Crash spot of the Tu 154M aircraft (Severny)

(7)

Fig. 4. Flight route between EPMO and EPSO

b) patrol mission in equal shares (25% each) over four suburbs
of the Capital City of Warsaw featuring the highest population
density defined as the number of inhabitants per 1km2, Ochota (D1 = 9 215), Śródmieście (D2 = 8 120), Wola (D3 = 7 149)
and Mokotów (D4 = 6 372);
c) patrol mission in equal shares (25% each) over four suburbs of the Capital City of Warsaw featuring the lowest
population density defined as the number of inhabitants
per 1km2 Białołęka (D1 = 1 222), Bielany (D2 = 4 142), Bemowo (D3 = 4 532) and Żoliborz (D4 = 5 654).
An order of UAVs in Table 3 is determined by their weight. The
heaviest aircraft are at the beginning of the specification, and the
lightest are at the end. It is clear that, as expected, the requirements
pertaining to the reliability of UAVs usually reduce in proportion
to their weight. Two UAVs are exceptions to the rule: no. 4 being
stratospheric Phoenix and No. 7  an aerial target featuring a jet engine OCP – Jet. Through analysis of the contents of Table 3 we find
that for a large Phoenix aircraft featuring a wing span of 38.2m the
requirements pertaining to its minimum reliability are significantly
lower than the ones determined for an obviously smaller Czajka air-
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Table 3. A collective specification of the a, b and c model experiment results
Ref.

Aircraft

Mission „a”

Mission „b”

ReUAVmin

MTBCFmin

ReUAVmin

Mission „c”

MTBCFmin

ReUAVmin

MTBCFmin

1

Global Hawk

0.99997

34 014

0.999999

999 999

0.999999

999 999

2

Predator

0.99950

1 981

0.999996

228 044

0.999991

114 986

3

Czajka

0.996759

308

0.999972

35 520

0.999944

17 910

4

Phoenix

0.949840

19

0.999564

2 294

0.999139

1 156

5

Shadow 200

0.994817

192

0.999955

22 202

0.999911

11 195

6

Samonit  2

0.964074

27

0.999688

3 203

0.999380

1 614

7

OCP-Jet

0.976927

43

0.999800

4 988

0.999602

2 515

8

SMCP  Szerszeń

0.949923

19

0.999565

2 298

0.999137

1 158

9

MJ-7 Szogun

0.950772

20

0.999572

2 331

0.999152

1 178

10

SMCP  Komar

0.935233

15

0.999437

1 777

0.998884

896

11

FlyEye

0.789390

4

0.998170

546

0.996371

275

12

Mini

0.466845

~1

0.995367

215

0.990813

108

13

Black Widow

~1

~0

0.729767

3

0.464069

1

craft. A reason for these facts is the relative small ballistic ratio of
the Phoenix aircraft that gives, in turn, a small penetration ratio and
a minimum relation of weight to the reference surface resulting in an
exceptionally low (compared to the size of an aircraft) striking zone.
Similar substantive reasons (mainly a relatively high penetration ratio) make the requirements pertaining to the minimum reliability of a
smaller OCP-Jet aircraft featuring a relatively contained design higher
than those of the larger and heavier Samonit – 2 UAV.

where: Li  a road covered inside the space, and εAi ≤ 1 – is a ratio taking the inevitability of a catastrophe as a result of a collision of i of
this aircraft with UAV. For the sake of calculation, it may be assumed
that

4. Reliability of the UAV and the risk of a collision in the
air

which means that each collision of an aircraft with a UAV the weight
of which is m ˃ 100kg leads inevitably to a catastrophe. For UAVs
of a weight of m ≤ 100kg, however, the value of its ratio εA decreases
in a linear proportion assuming the ultimate value of εA ≈ 0 for the
smallest MAVs.
The presented model calculating the probability of an air collision was reviewed involving the required calculations based on
observation of the real movement of aircraft traffic in the air space
surrounding the Warszawa Okęcie (EPWK) Airport as shown in Figure 6. The dimension of a cuboid control zone was assumed to be
105×105×1,2·104m. As shown in Figure 4, EPWK was located cen-

It is useful to analyse the probability of a mid-air collision between a UAV and other SES users using the “gas model [5], [14] the
idea of which has already been presented in Figure 5. In this model
the UAV is treated as a particle - a material point moving inside the
space of a controlled volume of V. Other civil users 1, 2..n however
are treated as particles of a characteristic size Sexpi being a field of
exposure (a front surface) i of this civil aircraft. At the same time it
is assumed that for the entire time of observation T, a UAV is inside
the controlled space and other users do not have any equipment and
systems to prevent a collision (e.g. TCAS Traffic Collision Alert System). A probability of a catastrophe is calculated from the following
relation:

m / 100, m < 100kg
εA = 
 1, m ≥ 100kg

n

UAV =

∑i =1Li ⋅ Sexpi ⋅ ε Ai
V ⋅T

(8)

Fig. 5. A concept of a “gas model” of a mid-air collision (according to [5])
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Fig. 6. A “map” of a measuring zone with marked air routes for FL ≤ 285
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Table 4. A collective specification of results of the a, b, c and d model experiment
Ref.

Aircraft

Mission „a”
κUAVV

Mission „b”
κUAVFL<160

Mission „c”
κUAVFL=340

Mission „d”
κUAVLANDING

1

Global Hawk

3.99E-7

3.83E-7

2.14E-5

0.943

2

Predator

3.99E-7

3.83E-7

2.14E-5

0.943

3

Czajka

3.99E-7

3.83E-7

2.14E-5

0.943

4

Phoenix

3.99E-7

3.83E-7

2.14E-5

0.943

5

Shadow 200

3.99E-7

3.83E-7

2.14E-5

0.943

6

Samonit – 2

2.00E-7

1.91E-7

1.05E-5

0.472

7

OCP – Jet

1.60E-7

1.53E-7

0.88E-5

0.377

8

SMCP – Szerszeń

1.56E-7

1.49E-7

0.82E-5

0.368

9

MJ-7 Szogun

1.16E-7

1.11E-7

0.61E-5

0.274

10

SMCP – Komar

0.98E-7

0.95E-7

0.53E-5

0.236

11

FlyEye

0.44E-7

0.42E-7

0.23E-5

0.104

12

Mini

0.17E-7

0.17E-7

0.09E-5

0.041

13

Black Widow

0.002E-7

0.002E-7

0.01E-5

0.0004

trally relative to the base of the zone. The air traffic observations were
performed for two morning peak hours between 700 ÷ 900 on 29th February 2012. At that time, there were 30 aircraft in the zone altogether.
10 of them took off from EPWK, 7 landed there and 15 crossed the
zone at various FL (Flight Level) out of which 6 were performing a
transit flight at FL 340. The altitude and speed of the flight as well as
the length of the route covered by a given aircraft inside the measuring zone were recorded. Each of the observed aircraft was identified,
which made it possible to determine its exposure zone of Sexp based
on the catalogue data.
The completed calculations and registrations made it possible to
determine the probability of an air collision according to relation (8)
with one of the UAVs that are present there (calculations were made
for each of the UAVs from Table 3). In particular, four scenarios were
assumed for the calculations presented in Table 4 in which a UAV
hypothetically moved regardless of their operating parameters over
the entire time of observation of the UAV:
a) inside the entire measurement zone;
b) below FL 160 (aircrafts taking off and landing);
c) on the top flying route at FL 340;
d) on the descending route starting from 10NM.
While analysing the calculation results presented in Table 4, it
is obvious, that apart from a very small Black Widow the remaining UAVs pose a real, unacceptably high risk to current air traffic;
this assumption is made pursuant to the model that they move in an
uncontrolled manner in SES. The value of probability of occurrence
of an air catastrophe involving a UAV strongly depends on the space
in which a flight is performed. The probability of collision is definitely higher in the area of an approach to airports on pre-determined
air routes. In the remaining areas, this likelihood is much lower but
remains at the level recommended by FAA/EASA of 10-9 of catastrophes per one hour of flight.
Integration of UAV systems with SES requires development of
new methods to protect the air traffic safety in terms of air collision,
prevention and minimising the number of potential victims among
third parties arising from a crash of an UAV.
The aforementioned models (of collision and crash of UAV) provide an effective tool for establishing the specified tasks.

In particular, The UAV Crash Model makes it possible to determine the required level of reliability of the entire UAV system in respect of ensuring the required level of safety related to the risk posed
by a UAV in the event of its catastrophe, for third parties. While analysing the model, it is easy to notice that UAVs that are bigger and
that move faster must be more reliable than MAVs, the potential risk
of which is relatively low. The expected operating area also plays a
major role. UAVs designed for operation in major urban agglomerations must definitely be more reliable compared to the ones used e.g.
for patrolling of borders along which the population density is usually
low.

5. Conclusions
Presented model indicates severe challenges for designers of major UAVs for which the total required MTBCF is comparable to the
time of defects of a simple electronic (!) e.g. a simple fuse used in
military aircrafts. Simple measures improving the reliability of these
aircraft e.g.: application of the selected, top quality elements or redundancy of critical systems appears to be insufficient. Thus, it is probably a reason why decision-making entities (EASA, FAA) consider
an option to implement a principle of permanent monitoring of UAV
by a surface operator with an option of overtake of control as a matter
of emergency in critical situations. On the one hand such solution imposes more stringent requirements pertaining to communication e.g.
high reliability, short transmission delay or resistance to disturbance
and on the other hand, it redefines a checklist of critical events that
used to be classified as catastrophic for UAVs (i.e. shortens it).
A mid-air collision model is a sufficient premise for the development of special ATM (Air Traffic Management) procedures dedicated
for UAVs and to integrate them with avionic systems of the equipment preventing air collisions e.g. TCAS (Traffic Collision Avoidance System). This model also shows that the reliability of systems
preventing air collisions of these UAVs that according to assumptions
are expected to move only in the areas of an approach to airports or on
air routes must be higher than the ones designated to be used above an
area designated for civil flights (HALE aircrafts) or operating locally
at very low altitudes where there is practically no air traffic.
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Initial research of epoxy and polyester warp laminates testing
on abrasive wear used in car sheathing
Badania wstępne ścieralności laminatów o osnowie epoksydowej i poliestrowej do zastosowania w budowie poszycia wagonu towarowego*
The subject of the work is to present the preliminary investigations over epoxy and polyester warp laminates and its abrasion. The
exploitation of various types of containers used in industry is often connected with its usage of composite materials. The composite
materials are exposed to tribological wear. Basing on reality and the common tribology wear hazard testing on abrasive wear of
composite materials is well-founded and significant in technical and technological point of view. The results of the experimental
part of the work are only the substitute of the widely presented researches over composite materials used in the structure of the
side of the freight wagons. There are presented the results of the laminates, performed in the laboratory conditions depicting the
real work conditions of freight wagons. There were compared the exemplified parameters of the geometrical profile of the structure
mass losses of the investigated samples, both the epoxy and polyester and other used hardeners.
Keywords: abrasive, friction, composite materials, laminates, tribology wear.
Praca dotyczy badań wstępnych ścieralności laminatów o osnowie epoksydowej i poliestrowej. Eksploatacja różnego rodzaju
zbiorników do zastosowań przemysłowych często wiąże się z użyciem materiałów kompozytowych narażonych na zużycie tribologiczne. Zasadne jest więc podjęcie istotnych z technicznego i technologicznego punktu widzenia badań ścieralności tych
materiałów. Prezentowane w pracy wyniki badań eksperymentalnych są jedynie częścią szeroko zakrojonych badań materiałów
kompozytowych mających zastosowanie w budowie burt wagonów towarowych. Przedstawiono wyniki badań laminatów, przeprowadzonych na autorskim stanowisku laboratoryjnym do porównawczego badania zużycia ściernego odzwierciedlającego warunki
pracy wagonu towarowego. Zestawiono przykładowe parametry struktury geometrycznej profilu oraz ubytki masowe badanych
próbek zarówno w przypadku próbek epoksydowych jak i poliestrowych oraz różnych, zastosowanych utwardzaczy.
Słowa kluczowe: ścieranie, tarcie, kompozyty, laminaty, zużycie trybologiczne.

1. Introduction
The friction phenomenon occurs in all technical and technological processes and the fact that it is so common causes that friction
is extremely vital from the engineering and scientific point of view.
The simplified definition of friction determines its occurrence while
different elements made from various or the same materials are in
contact with each other. Testing of negative impact on the structure
of materials, parts of machines and mechanisms is widely discussed.
Friction phenomenon is the main reason why there are damages of
machine parts, for instance in the case of abrasive wear which significantly worsens performance and very frequently makes it impossible
to continue further exploitation, considerably decreasing reliability
of the whole system. Taking into consideration the tribology wear is
extremely important criterion on the stage of designing and selection
of materials with determined resistance to abrasive action, which certainly may contribute to proper and failproof work produced technical items during designing and selecting materials with determined
resistance to abrasion [1, 3, 7, 11, 23–27]. Crushing and cracking of
materials and abrasive wear, fatigue and chemical consumption can
be observed during such a tribology wear process. The tribologic wear
appears due to the fact of friction force and states as one of the most
crucial aspect of the durability and reliability of the construction. The
abrasive wear is recognised to be the most common symptom of the

tribologic consumption. It appears due to the mutual interaction of the
materials moving towards each other. The most noticeable symptoms
of such interactions are detachments of pieces of the inner layer of the
material, gradual loss of the material volume and deterioration of the
surface conditions. [3, 7, 8, 16, 17, 24].
Experimental testing of composite materials is still necessary and
it is connected with determination of many material parameters and
properties. Fibre reinforced composites are used in numerous applications. In these applications abrasive wear very often initiate the damage of the whole system. Conveyor aids, vanes, gears, bushes, seals,
bearings, pumps handling industrial fluids/slurries containing abrasives, sewage; chute liners used in machineries in agriculture, earth
moving, mining, etc. are some of such examples [2, 5, 6, 9, 18, 21,
22]. In the paper [19] the authors present that the wear rate increased
with increasing applied load, abrasive size and decreased with sliding
distance. Also, abrasive size was found to be effective for the composite. The interaction of load and abrasive size was found to be effective than those of other variables. Authors of the paper [4] present
the experimental results of multi-pass two-body abrasive wear of fibreglass reinforced polyester composite. The authors indicated microcutting, micro-cracking, micro-fatigue, micro-fracture in matrix and
in the fibres ends as dominating wear mechanisms. The tests were
carried out under different experimental conditions, different loads,
given rotational speeds, and different grit sizes of abrasive. Over the

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.15, No. 1, 2013

37

S cience and Technology
last years the methodology of designing and analyzing of composite
materials in aspect of multiple desirable performance criteria have
been evolved. In the work [20] an attempt has been made to analyze
the impact of several selected parameters and their interactions on the
percussive wear of the red mud filled epoxyglass fibre composites
(using statistical method of Taguchi). This method has been also successfully applied for parametric evaluation in the percussive behaviour of polymer composites [10, 12].
The main aim of the work was to investigate preliminary the abrasive wear process of the chosen composite samples, namely epoxy
and polyester ones, comparing the mass loss of the probes and analysis of the geometrical profile parameters before and after the experiments. There were compared the wear parameters of chosen laminates
made of fibreglass and carbon fibres, with various weave and weight,
as well as using variable hardening agents.

2. Idea of the laboratory stand and the research methodology
Materials used in the construction of car sheathing should be resistant enough so that the pouring cargo does not cause the destruction
of its surface that could possibly unable further exploitation. Requirements towards engineering and exploitation of rail-vehicles are determined by subjective standards applied by International Union of Railways (UIC), the Organization for Cooperation of Railways (OSJD)
and National Normalizing Committees. There have been no specific
regulatory guides concerning the resistance to abrasion wear found
yet applied to the construction of the freight wagon containers. These
materials are verified due to their strength requirements (disruptive
strength, exploitation and fatigue strength and vibration strength and
buffer impact strength).
The purpose of this work was to choose a proper conception and
methodology of initial researches concerning abrasability and testing
of selected composite samples. During the investigation the author’s
conception of the laboratory stand was chosen. In the author’s laboratory stand the working conditions of car sheathing were considered
after multiple loading and reloading. The basic idea of the proposed
laboratory stand (fig. 1) is based on the rotational cylinder driven into
rotary motion by means of an electric engine. The simplicity of that
concept makes it possible to build a laboratory stand with low costs and
to provide easy operation and maintenance of the stand. Further information concerning the control system, parameters of drive, parameters
of abrasive material and degree of filling the cylinder in the laboratory
work and particular parameters can be found in the article [1].

Fig. 1. The concept and implementation of laboratory stand for testing of resistance to abrasion

Dimensions of samples were limited in such a way that the sample could be situated inside the rotational cylinder. Dimensions of the
tested element were determined as: length from 170 to 190 mm and
width from 30 to 100 mm. Dimensions of the tested samples are also
limited by the doors of cylinder where the sample is fixed. Thickness of
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Fig. 2. The three ways of measurement by means of the profilometer

the sample should be less than 10 mm. The choice of actual dimensions
meeting the requirements depends on concrete users specifications.
Carrying out the research relies on setting the number of cylinder rotations (there is the abrasive material in it) between consecutive
measurements of the sample. It is extremely important to set the proper rate of rotation of cylinder for stable work of laboratory device.
The rotary velocity is an especially important parameter in the case of
described laboratory stand. It enables stable work of the device in a
set of tests provided. In the considered case the rotary velocity equals
60 rpm in a steady state.
The laboratory stand gives an opportunity to close the abrasive
process to real conditions. However, to carry out the research helping
to evaluate if the selected composite materials are good for practical application it is necessary to define material parameters describing the degree of abrasive wear during the tests. This led to observation on what
the impact of abrasion (mineral abrasive) on the tested sample was.
The first parameter which was used to check abrasive wear of the
sample is the visual evaluation of the tested element. Before and after
the research the surface quality of the sample was estimated visually.
Determination of the impact of abrasive material on the sample became possible. Evaluation carried out in this way is, however, subjective and inaccurate and because of this it cannot be the only feature
considered in comparison of tested materials.
Another parameter defining the changes following the measurement of the tested material is the mass decrement. The sample was
weighed before and after the tests, which helped to define what kind of
material loss is caused by abrasive material during the tests. The material loss is the comparative parameter among different laminates which
were tested. The precision of weighing is approximately 0,01 g.
Additionally, the samples were tested by means of the profilometer to notify in what way abrasive material is acting on the surface of
the sample. This led to define roughness (which shows the damages
brought about by abrasive material) and the assessment of maximal
depth of damage. The measurement was conducted using the Tylor –
Hobson SURTRONIC 3+ profilometer (fig. 2).
The profilometer enables conducting the research of geometrical
surface structure of material and defining parameters connected with
it and also graphical representation of the results in the form of charts.
For performing the research of abrasibility of composite materials the
chart of roughness were generated. They allow assessing the surface
quality of the tested elements. The measurements were provided on
three measuring lengths in the middle of the sample (fig. 2). Each of
the measuring lengths is composed of five elementary segments. The
elementary segments of 0,8 mm and measuring length of 4 mm length
were selected according to the ISO 4288 norm.

3. Composites grinding tests
In this paper the chosen results of experimental tests on the laboratory stand are presented. The selected laminate samples were tested
determining comparative resistance to abrasive wear (table 1).
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Table 1. Juxtaposition of the tested laminates

No.

Warp

Reinforcement

Liczba i ułożenie
warstw

Mass of resin
per one square
metre G.S.M.
recommended
/used

1

Epoxy resin
Epidian 6

Fibreglass with twill
weave, 450g/m2

5 (0/90/0/90/0)

330g/300g

60%

2,59mm/31,74g

Hardening agent PAC
80g per 100g of resin

2

Polyester resin
Polimal 1094
AWTP-1

Roving, 400g/m2

3 (0/90/0)

350g/365g

50%

1,46mm/20,47g

Hardening agent Luperox K-1 con. 1,5%

3

Polyester resin
Polimal 1094
AWTP-1

Fibreglass with twill
weave, 450g/m2

3 (0/90/0)

350g/355g

56%

1,61mm/20,52g

Hardening agent Luperox K-1 con. 1,5%

4

Epoxy resin
Epidian 6

Roving, 400g/m2

4 (0/90/90/0)

350g/355g

54%

2,13mm/25,14g

Hardening agent Luperox K-1 con. 1,5%

5

Polyester resin
Polimal 1094
AWTP-1

Roving, 400g/m2

3 (0/90/0)

350g/350g

53%

1,69mm/19,12g

Hardening agent PAC
80g per 100g of resin

6

Polyester resin
Polimal 1094
AWTP-1

Fibreglass with twill
weave, 450g/m2

4 (0/90/90/0)

350g/385g

54%

2,55mm/28,43g

Hardening agent PAC
80g per 100g of resin

7

Epoxy resin
Epidian 6

Fibreglass with twill
weave, 450g/m2

3 (0/90/0)

330g/335g

57%

1,33mm/20,02g

Hardening agent Luperox K-1 con. 1,5%

8

Epoxy resin
Epidian 6

Fibreglass coated by
aluminum with twill
weave, 290g/m2

7 (0/90/0/90/0/90/0)

225g/240g

55%

2,43mm/31,63g

Hardening agent PAC
80g per 100g of resin

9

Epoxy resin
Epidian 6

Carbon fibre with twill
weave, 280g/m2

3 (0/90/0)

330g/265g

51%

1,19mm/13,97g

Hardening agent Luperox K-1 con. 1,5%

3.1. Abrasive material

Reinforcement part

Thickness of the
sample / mass of
the sample

Hardening agent

3.2. Tested samples

The choice of the abrasive material for the tests was done in the experimental random way. Relatively fast wearing of the applied charge
was the biggest problem during the experiment. Granite was applied
as the abrasive material, which enabled verification of grindability in
critical conditions. The stones caused abrasion and devastation of the
surface that also resulted in mutual abrasion and rounding of sharp
edges. It required frequent (after each cycle of the test) exchange of
the abrasive material.

The most common group of composite materials used in different industries are laminates. Laminates are produced by saturating a
chosen fabric (fibreglass, carbon fibre, amide fibre) with epoxy resin
or polyester resin and further they are moulded in the layer form. The
surface of the material is consisted of resin which determines resistance to abrasion of material. The tests were done on the samples consisted of epoxy resin (fig. 3) and polyester together with various types
of fabric, the collection of samples was presented in table 1.

Fig. 3. Visual assessment of the surface quality of exemplary laminate made
of epoxy resin and fibreglass with twill weave (the sample 1): a – before the tests; b – after 1000 rotations; c - after 2000 rotations; d- after
3000 rotations

Fig. 4. Chart presenting the dependence of mass of woven fibreglass with twill
weave laminate made of epoxy resin on the number of cylinder rotations (in the laboratory stand)
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Fig. 5. Picture presenting the surface quality of the woven glass roving laminate (the sample 2 in table 1): a – before the test, b – after 1000 rotations, c – after 2000 rotations, d – after 3000 rotations, e – after 4000
rotations, f – after 5000 rotations, g – after 6000 rotations

The sample measurements were conducted evaluating influence
of the dimensions of the tested element on the abrasion process. A
number of tests were carried out changing the size of the analyzed
material and observing the results of tests.
After the initial research, the dimensions of the samples (length,
width and thickness) did not change results of the experiment. The
surface of the samples was tested in the same way in each case. It
was assumed that the dimensions of the tested samples were 50mm
of width and 170 mm of length and various thicknesses (depending
directly on the used fabrics, resins, hardening agents and fabrication
technology).

3.3. Exemplary results
The epoxy resin samples tests (fig. 3) and the polyester resin sample tests (fig. 5) were carried out. Different fabrics were used by comparison. The parameters of selected samples are presented in table 1.
The measurement of mass decrement evoked by abrasion was
taken before each stage of the research and mass dependence on the
number of cylinder rotations is presented in figure 4. The values of
mass decrement after each stage of the research are close to each other, however, the mass decrement is not exactly proportional.
In figure 5 the woven glass roving laminate made of polyester resin is presented. In the same way (fig. 3) the six stages of the research
were done every one thousand rotations till six thousand ones. In figure 5 the change of surface quality of the sample is presented. During
the following tests the increase in number of scratches and general
worsening of the laminate surface can be observed. The observed
scratches, grooves, spallings are distributed randomly on the surface
of the laminate, what is a result of the non-oriented abrasion character
and simultaneously it is a true representation of the real wear and tear
of material used in the freight wagons construction.

Fig. 6. Chart presenting the dependence of mass of woven glass roving laminate made of polyester resin (the sample 2 in table 1) on the number of
cylinder rotations (in the laboratory stand)
Table 3. Parameters of geometrical structure of the fibreglass (g.s.m. 450g/m2)
sample surface in the polyester resin warp (sample 3) before the test
Fibreglass polyester laminate – measurement values
I

II

III

Avg.

Rp

1,46

1,62

1,56

1,55

Rv

1,08

1,09

1,13

1,10

Rz

2,54

2,71

2,68

2,65

Rc

1,16

1,18

1,07

1,14

Rt

3,70

3,50

3,35

3,52

Ra

0,35

0,34

0,33

0,34

Rq

0,46

0,47

0,46

0,46

The dependence of mass on the number of the cylinder rotations
during the test for the sample 2 (table 1) is presented in figure 6. In
this case the mass decrement preserves its linear character.
In the table 2 there are presented the parameters of the geometric
structures of the investigated sample made of fibreglass in the matrix
of epoxy resin (sample 1).
The most common parameter of the surface roughness is an arithmetic average of the roughness profile (Ra). The parameter enables to
find precise information about the geometrical structure of the profile with ordinate layout of the profile. Therefore the measures were
filled in with the following parameters of geometric structures: the
maximum height of the profile (Rz), average height of profile elements
(Rc), maximum height of the profile (Rt) and root mean-square-average (Rq), on which the most influential are the single highest and deepest
Table 2. Parameters of geometrical structure of the fibreglass (g.s.m. 450g/m2) sample surface in the epoxy resin (samones. The highest value of the surface
ple 1) warp before the test
roughness is a sum of the maximum
Fibreglass epoxy laminate – measurements values
peak height (Rp) and maximum valley
depth (Rv). In majority of cases very
I
II
III
Avg.
important for exploitation is also kurRp
2,21
Maximum peak height
2,29
2,24
2,25
tosis (Rku) and skewness of the profile
Rv
1,17
Maximum valley depth
1,22
1,15
1,18
(Rsk), which not only characterise the
height and depth of the profile but
Average distance between the highest peak
3,38
3,51
3,39
3,43
Rz
also their shape.
and lowest valley in each sampling length
In the table 3 there are presented
Rc
2,07
Average height of profile elements
1,71
1,70
1,83
the parameters of the geometric strucRt
9,16
Maximum height of the profile
5,96
6,05
7,06
ture of the sample made of fibreglass
of basis weights 450g/m2 in the maRa
0,52
Arithmetic
average
of
the
roughness
profile
0,48
0,43
0,48
trix of polyester resin (sample 3).
Rq

40

0,68

0,65

0,64

0,66

Root mean-square-average
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Table 4. Juxtaposition of averaged parameters of geometrical structure of the epoxy fibreglass (sample 1) sample surface and the polyester
fibreglass sample (sample 3) before and after the first stage of the test
Designation of the parameter

Fibreglass epoxy laminate – measurements values

Difference in percentage (K/B)/(K/F)

L

Absolute difference
|B-F|

K

Difference in percentage (I/A)/(I/E)

J

Absolute difference
|A-E|

I

Difference in percentage terms E/G

H

Absolute difference
|F-E|

G

After the tests

F

Before the tests

E

Difference in percentage terms A/C

D

Absolute difference
|B-A|

C

After the tests

B

Results comparison

Before the tests

A

Fibreglass laminate in the polyester resin
warp – measurements values

Rp

1,68

4,92

3,24

193

1,67

5,37

3,7

222

0,01

1/1

0,45

9/8

Rv

0,9

8,42

7,52

836

1,16

7,55

6,39

551

0,26

29/22

0,87

10/12

Rz

2,57

13,33

10,76

419

2,83

12,92

10,09

357

0,26

10/9

0,41

3/3

Rc

1,3

6,43

5,13

395

1,25

6,8

5,55

444

0,05

4/4

0,37

6/5

Rt

4,27

20,67

16,4

384

3,71

25,96

22,25

600

0,56

13/15

5,29

26/20

Ra

0,34

1,93

1,59

468

0,42

1,99

1,57

374

0,08

24/19

0,06

3/3

Rq

0,47

2,62

2,15

457

0,54

2,61

2,07

383

0,07

15/13

0,01

0/0

tion of the surface quality of the epoxy sample can be observed. This
conclusion is confirmed by over 400 percentage increase in the values
of roughness parameters (Ra, Rq, Rz, Rc, Rt). Similar damages can be
observed in the case of composite samples in the polyester resin warp,
but the maximum valley depth (Rv) and maximum height of the profile (Rt) distinguish from the common pattern. One can pay attention
to much deeper maximum valley depth (Rv) in the case of the epoxy
sample than in the case of polyester one. This situation can be also
connected with numerous scratches and chippings on the surface of
the composite sample. Furthermore in the polyester sample the increase in maximum peak height (Rp) was a bit higher the in the case
of the epoxy sample.
Despite the fact that the average values (arithmetic Ra and the
root mean-square-average Rq) became much worse in the case of the
composite sample in the epoxy resin warp, the maximum height of
the profile Rt in the percentage terms increased more in the case of the
polyester sample than in the case of the epoxy one. Moreover, in the
case of the registered value of the parameter (Rv) of the epoxy sample
much higher increase in depth of valley can be seen.

In tables 2 and 3, there are parameters of geometrical structure
from the selected measuring length on the surface of composite samples in the epoxy resin warp and in the polyester resin warp presented.
The results juxtaposition result from three measures in every determined section on the surface of three tested samples (the same type
samples). The arithmetic averages of the results are presented in table 4. The geometrical structure parameters before and after the abrasive tests are compared each other.
Before the research the samples were fabricated in the epoxy resin
warp or in the polyester resin warp. The fabricated specimens had
similar almost the same parameters of geometrical structure. Despite
similar values of the maximum peak height (Rp) of each sample, the
polyester ones had much deeper maximum valley depth. This situation is connected with the fabrication technology and characteristic
of used resin. Comparing individual values of roughness parameters
presented in table 4, higher roughness of polyester composite samples
before and after the tests can be observed.
After carrying out the first stage of the research, deterioration of
the surface quality both in the case of the sample in epoxy resin warp
and the sample in polyester resin warp can be seen. Large deterioraTable 5. Mass of the samples weiged after following stages of the test
Stage of the
test
/number of
cylinder’s rotations

Number of the sample
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mass of the sample [g]

0

31,74

20,47

20,52

25,14

19,12

28,43

20,02

31,63

13,97

1/2000

31,65

20,25

20,28

25,06

19

28,21

19,94

31,43

13,79

2/4000

31,55

20,02

20,02

24,97

18,87

27,99

19,82

31,19

13,59

3/6000

31,46

19,77

19,78

24,87

18,76

27,76

19,71

30,97

13,39

4/8000

31,37

19,55

19,58

24,79

18,66

27,56

19,62

30,78

13,21

5/10000

31,27

19,31

19,34

24,69

18,54

27,35

19,52

30,58

13,02

6/12000

31,19

19,11

19,14

24,61

18,44

27,15

19,44

30,39

12,85

Mass decrements in percentage terms
[%]

1,73%

6,64%

6,73%

2,11%

3,56%

4,50%

2,90%

3,92%

8,02%
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Fig. 7. Juxtaposition of mass decrements of the tested samples

In the table 5 there are shown the mass values of chosen samples,
provided after six following stages of the experiment. Each and single
time of the experiment the rotational cylinder on the laboratory stand
was rotated 2000 times.
Figure 7 presents the graphs illustrating the mass losses of the chosen samples after six following stages of the experiment. Due to the
specific wearing character suggested in the laboratory tests, the mass
losses are not identical but show high similarities. Due to the fact it is
easy to compare the individual values of the parameters and forecast the
probable wear of the material in the conditions close to real.
While comparing the mass losses of the samples it was suddenly
revealed that the composite in the matrix of epoxy resin shows less
mass loss than the composite made in a matrix of polyester resin. The
very same results were presented in the previous work [13], where the
same materials samples were undergone the experiments. No matter
what methods were used to provide the tests, considering the various loads, rotator velocity and the distance from the abrasive roll the
results came out the same. On the other hand the composites made of
the fibres with bigger weight shows relatively bigger mass loss in the
proposed test than the composites of fibres with smaller weight. Such
phenomenon appeared in both the examined materials with polyester
and epoxy matrixes. Moreover, the hardener does not play any role
in the experiment. The results of composites wear were presented in
the work as well as in the others [4, 13–15]. Undoubtedly the lowest
resistance was presented by the sample made of the carbon fibres with
the smallest basis weight of all the chosen sample materials (sample 9). Additionally noticeable is the role of a hardener in the wear
process. For the epoxy composites the better hardener is PAC from
Organika Sarzyna, which shows better wear resistance. On the other
hand, the hardener Luperox K1 produced by Arkema Inc suits better
for the polyester composites, what actually does not influence positively the wear process.
Among the investigated samples the fibreglass composite 450 g.s.m.
in the matrix of the epoxy resin shows the highest quality and resistance
for wear, what is visible as the lowest mass loss and its value.

4. Final remarks
In the work the abrasive features of tested laminates were initially
determined. The assessment of abrasive wear of composites materials
and the determination of potential technical applications are possible
thanks to the carried out research. In the research the method of pe-
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riodical verification of the surface condition and mass
decrement was used. Verifications follow after performing the specified number of rotations of the cylinder in
the laboratory stand. The similar values resulting from
tests were achieved on different stages of research, mass
decrement of laminates oscillated around the close value
preserving its linear character.
In this paper the most endurable laminate was determined. The research pointed out that the laminates made
with the usage of epoxy resin have the greatest resistance to abrasive wear, much greater than the polyester
ones. As the result of abrasion the surface of laminates
consisting of epoxy resin had shallower scratches and
the whole sample had lower mass decrement. Further
measurements indicated that the resistance to abrasion
of the considered composites was dependent on basis
weight of fabric used to produce laminate. The research
pointed out that the laminates made with the usage of
epoxy resin have the greatest resistance to abrasive wear,
much greater than the polyester ones. As the result of
abrasion the surface of laminates consisting of epoxy
resin had shallower scratches and the whole sample had
lower mass decrement. Materials consisted of fabric with greater basis weight were characterized by smaller value of mass decrement of
samples and also shallower scratches.
Damages of samples were observed thanks to the analysis of surface profile of the tested composites. The surface profile analysis of the
investigated composites after applying loose abrasive material let us observe the damages coming out of the crushes on the laminates surfaces
and better quality parameters of the profiles made of epoxy laminates.
In the first part of this measure process, when the material is
smooth, there are scratches arising, which during the ongoing process
of abrasion become wider, but after further damages of the surface
their depth is becoming smaller. Testing of the steel sample made it
possible to define the intensity of laminate surface abrasion. It turned
out that such materials distinguish themselves with quite high resistance to abrasion. The steel sample had much deeper scratches and
much bigger mass decrement [1].
If one analyses measurements results it can be stated that considered laminates are good for application in the construction of freight
wagon taking into consideration the parameters of resistance to abrasion (mass decrements). When deciding which component to use to
produce laminates one has to keep in mind that fabrics with high basis
weight are the best for this purpose. Also, the epoxy resin is better
than the others. The suitable selection of such elements will allow
obtaining laminate which will be resistant to abrasion. There are the
parameters that could exclude this group of materials from application for construction of freight wagon. That was crucial the technology of the composites to be chosen due to its general availability and
economic point of view. Handmade laminates production technology
caused occurrence of air bubbles inside the resin which attenuated
the structure of the material. The proposed method of the experiment
provides only the predictable and comparable results of the tested
samples in the considered application. Percussive acting of abrasive
material caused crushing of the laminate material in the places where
the bubbles appeared. As a result if one would like to define the possible applications of the laminate materials in construction of freight
wagon, the impact resistance tests should be carried out. Additionally
it is worth considering the proper scale and energy of the device. To
determine the usage of the investigated composites in structure of the
sheathing coal cars it is absolutely necessary to provide numerous and
complex experiments.
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Comprehensive environmental impact assessment of the process of
preparation of bioethanol fuels of the first and second generation
Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko procesu
przygotowania paliw bioetanolowych pierwszej i drugiej generacji*
The paper provides some information regarding comprehensive evaluation of the environmental hazard caused by the operation
of automotive vehicles with internal combustion (IC) engines powered by bioethanol fuel. It presents the assumptions made for
the life cycle assessment (LCA) of the environmental impact of fuel, carried out according to the Well-to-Wheel (WtW) method,
where the fuel preparation stage, including the acquisition of raw materials as well as the production, transport, and distribution
processes, and the vehicle operation stage are taken into account. The technologies and raw materials used to make bioethanol of
the first and second generation have been presented and compared with each other. Results of research on greenhouse gas (GHG)
emissions and non-renewable energy input in the process of preparation of bioethanol fuels of the first and second generation have
been analysed. Nine versions of the production process, differing from each other in the process methods used and the types of the
biomass processed, have been examined.
Keywords: bioethanol, Well-to-Wheel analysis, pollutant emission, fuel production technology.
W pracy przedstawiono informacje na temat kompleksowej oceny zagrożenia środowiska przez eksploatację pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi zasilanymi paliwem bioetanolowym. Przedstawiono założenia analizy ekologicznej cyklu istnienia paliwa według metody Well–to–Wheel, uwzględniającej etap przygotowania paliwa, składający się z pozyskiwania surowców,
wytwarzania, transportu i dystrybucji, oraz etap użytkowania pojazdów. Zaprezentowano i porównano technologie oraz surowce
stosowane w wytwarzaniu bioetanolu pierwszej i drugiej generacji. Przeanalizowano wyniki badań emisji gazów cieplarnianych
oraz zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych w procesie przygotowania paliw bioetanolowych pierwszej i drugiej generacji.
Rozważono dziewięć wariantów przebiegu procesu wytwarzania, różniących się zastosowaną technologią i rodzajem przetwarzanej biomasy.
Słowa kluczowe: bioetanol, analiza Well–to–Wheel, emisja zanieczyszczeń, technologia wytwarzania paliw.

1. Introduction
Ongoing growth in the production of fuels from renewable sources, where bioethanol is particularly important as a fuel made on the
largest scale [15], has been observed for many years. This trend has
chiefly resulted from the striving for energy security of individual
countries and from environmental protection issues, as the powering
of internal combustion (IC) engines with fuels of biological origin
(biofuels) may not only improve the environmental performance of
such engines but also reduce the environmental loading with pollutants at the fuel production stage.
The former of the above two reasons for increasing interest in
biofuels is related to the need that the world economy should be
made independent of crude oil supplies because of limited fossil fuel
resources and a danger connected with the fact that the power raw
materials needed by a large part of the world are concentrated in a
small group of countries, which in many cases are politically unstable at that. As regards the energy security, the availability and prices
of fuels are of particularly great importance because of the mass use
of IC engines. The situation where these factors strongly depend on
the moods prevailing in the world markets is highly unfavourable.
Therefore, it seems reasonable to pursue a policy of diversification of
energy sources based on fuels made from biomass, which, in the form

of agricultural products and waste, is much more easily
available for many countries than crude oil.
Environmental protection problems make another,
equally important reason for increasingly common tackling
of the issue of biofuels. Public interest in the problems of
harmful environmental impact of IC engines, or of motorisation in general, is very often limited to the consideration
of anthropogenic reasons for global climate changes, and
sometimes to mere balancing of the emission of greenhouse
gases (GHG), especially fossil carbon dioxide. Meanwhile,
the most important and simultaneously the most painfully
felt effect of the use of IC engines is the immediate danger arising from the emission of pollutants that are harmful
to health of the local population. The areas of large urban
agglomerations, where high intensity of vehicle traffic and
unfavourable conditions of dissemination of exhaust gases
result in high levels of pollutant immissions, make an extreme example.
The increasing interest in the use of renewable energy
carriers creates the need to compare them with each other for
the optimum solution to be chosen. Regardless of economic
factors, a matter of overriding importance is the evaluation
of environmental properties of specific biofuel types. Efforts
are made at the same time to minimise the impact of such

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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fuels on the environment and the local population, with this impact
being understood in a complex way instead of being limited to its
single aspect only. Such an approach means the gaining of qualitative
and quantitative knowledge of the environmental risks related to the
fuel at every stage of its life cycle. So far, the methods most frequently
used are limited to pollutant emission measurements carried out in
laboratory conditions, on chassis dynamometers (for complete vehicles) or on engine test beds (for engines only), with tests of various
kinds, both static and dynamic, being run. Normally, the tests provided in type-approval procedures are used, but this, in principle, does
not give grounds for the formulation of conclusions about the engine
performance in actual service conditions. Tests of this kind make it
possible to carry out only comparative analyses of fuel consumption
and pollutant emission effects, but the formulation of judgments on
the inventorying of pollutant emissions and energy inputs is inacceptable at all. Therefore, a tool is needed that would enable evaluation of
the whole fuel preparation process, covering not only the final pollutant emissions from a vehicle being in service but also the acquisition
of raw materials needed for the fuel production as well as the transport
and distribution of the fuel as a finished product. Such a tool is the
“Well-to-Wheel” method, the name of which (often abbreviated as
WtW) might be interpreted as “from the source (of an energy carrier)
to the wheel (of a vehicle)”. It is a particular case of the application of
the Life Cycle Assessment (LCA) method [12, 16] to motor fuels.
The topic of the discussion presented herein is comprehensive
evaluation of the pollutant emissions and energy inputs connected
with the process of preparation of bioethanol of the first and second
generation. The vehicle operation stage has been excluded from the
scope of the discussion; this is because the knowledge of environmental properties of fuels with respect to the pollutant emissions during
vehicle operation is much better than that related to the fuel preparation stage. The environmental benefits resulting from the powering
of IC engines with bioethanol fuels, such as very big reduction of
particulate matter and carbon monoxide emissions, significant reduction of the emissions of nitrogen oxides and hydrocarbons (including
polycyclic aromatic hydrocarbons), very good biodegradability and
possibility to reduce the emission of fossil carbon dioxide because of
renewability of raw materials (the use of pure bioethanol result in zero
emission of fossil carbon dioxide) are generally known [1 – 4, 14, 19].
While the effects of any changes possible to be introduced at the vehicle operation stage are usually quite small, much more benefits may
be expected from the optimisation of the processes of production and
distribution of energy carriers. In the case of bioethanol production,
the use of cellulose waste in place of the traditionally used sugarcane
and maize may result in a significant reduction of the environmental
loading.

2. Assumptions made for the Well-to-Wheel analysis of
environmental hazard
The Well-to-Wheel method may be defined as a quantitative and
qualitative analysis of the possible environmental impact of the processes connected with the whole conventional life cycle of a fuel. This
cycle is divided into two stages. The first one is the fuel preparation
stage, which covers the acquisition of raw materials for energy carriers, fuel production, transport of the fuel as a finished product, and
fuel distribution. In English, this stage is referred to as “Well-to-Tank”
(abbreviated as WtT), which has the meaning “from the source (of an
energy carrier) to the tank (i.e. the fuel tank of a vehicle)”. The second
stage is related to the vehicle operation and its English name is “Tankto-Wheel” (abbreviated as TtW); it should be interpreted as “from the
tank (i.e. the fuel tank of a vehicle) to the wheel (of the vehicle)” [5
– 7, 19]. A schematic diagram of the Well-to-Wheel analysis has been
graphically presented in Fig. 1, with the energy losses at specific parts
of the process having been additionally shown.

Fig. 1. Schematic diagram of individual stages of the Well-to-Wheel analysis

The Well-to-Wheel analysis is used to define and quantify the
environmental loading resulting from the method of realisation of individual processes at every life cycle stage and then to evaluate this
impact. These purposes are pursued by dividing successive stages into
single processes (the whole scope of the analysis constitutes a “product system”, i.e. a “fuel system” in this case), for which sets of input
data (e.g. energy inputs, raw materials) and output data (e.g. products,
intermediate products, waste, pollutant emissions) are determined.
Thus, a material and energy balance is compiled, which is referred
to as Life Cycle Inventory (LCI) [12, 16]. The necessary quantitative
data are sourced in most cases from the economy sector and from the
government administration bodies engaged in environmental protection. The analysis of this type produces highly valued results as it
enables not only global assessment of the whole life cycle of a fuel
but also separate evaluation of individual processes being parts of the
life cycle.
The LCI analysis makes it possible to determine the values of
cumulative pollutant emissions as obtained from the material balance,
and cumulative energy inputs as obtained from the energy balance, in
relation to a “functional unit” [12], e.g. 1 km of the distance covered
by a vehicle or 1 MJ of energy contained in fuel.
The energy balance makes a basis for determining the amount of
energy needed for the preparation of the fuel quantity consumed by the
vehicle to travel a road section of unit length (expressed in [MJ/km] or
[MJ/mi]) or the ratio of the fuel preparation energy to the energy contained in finished fuel (expressed in [MJ/MJ]) [6, 7, 19, 20].
The most popular environmental impact indicator is the total
greenhouse gas (GHG) emission taken for the whole fuel life cycle.
Specific gas emissions, with appropriate weights, are summed up to
obtain the equivalent carbon dioxide emission (according to Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of
23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable
sources):
mCO2 eq = ∑ mx ⋅ wx

(1)

where:

mx – emission of substance “x”;
wx – potential share of substance “x” in the
		 development of the greenhouse effect.
For selected substances, the “wx” values are:
– Carbon dioxide			
– 1;
– Methane			
– 23;
– Dinitrogen monoxide		
– 296.
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The emission of greenhouse gases is specified as mass emission
of carbon dioxide equivalent, i.e. the mass of carbon dioxide equivalent in relation to the distance travelled by this vehicle (expressed in
[g/km] or [g/mi]), or as an energy-related indicator of the emission of
carbon dioxide equivalent, i.e. the mass of carbon dioxide equivalent
corresponding to a fuel amount carrying 1 MJ of energy (expressed in
[g/MJ]) [5 – 7, 19, 20].
The information obtained from the inventorying of pollutant emissions and energy inputs may be used for making comparisons between
various fuel types; however, it cannot produce a full picture of the
environmental impact of a specific fuel. Therefore, other indicators
should additionally be taken into account where, based on results of
the balance of inputs and outputs of individual processes, the said
processes are considered accountable for specific environmental risks
(“impact categories”), such as eutrophication, acidification, noise,
vibrations, smog, electromagnetic radiation, dust, land-use change,
depletion of the fossil fuel, mineral raw material, and water resources,
climate changes, ozone layer depletion, etc. [12, 16]. Calculations of
the impact of the fuel life cycle in the categories as mentioned above
are made with the use of Life Cycle Impact Assessment (LCIA) methods, which include e.g. CML 2002, Eco-indicator 99, EDIP, EPS2000,
Impact 2002+, LIME, LUCAS, MEEup, ReCiPe, Swiss Ecological
Scarcity method, TRACI, or USEtox [9, 12, 16]. An unquestionable
good point of these methods is a possibility to show a direct dependence between a process under consideration and the elements of the
ecosystem affected by the process. On the other hand, much controversy is aroused by the subjectivity in the assessment proposed by individual methods, which leads to significant differences in the results
obtained, even if identical input data are used.
In the European conditions, a popular Life Cycle Impact Assessment method is Eco-indicator 99 [5, 9, 12, 16]. It presents the environmental impact with the use of an “eco-indicator,” in which environmental impact assessments in the following three damage categories
are combined together:
–– Damage to human health;
–– Damage to ecosystem quality;
–– Damage to resources.
The damage to human health is expressed in this method by the
DALY indicator (Disability-Adjusted Life Year), which is a unit of
measure of the impact of ill-health on the human being in terms of
both the life time lost because of premature death (mortality) and
the time lived in the state of disability (morbidity). This indicator is
commonly used in health economy to define the state of health of a
specific population, e.g. by the World Health Organization (WHO).
In the Eco-indicator 99 method, models have been developed where
respiratory diseases, tumours, climate change effects, ozone layer
depletion (causing such diseases as cutaneous carcinoma or cataract),
and harmful impact of ionising radiation have been taken into account
and where the quantities measured include exposure to pollutants and
pollutant immissions.
The damage to ecosystem quality is determined as the percentage
of the species that vanish in a specific area due to the environmental
impact of vehicles (i.e. the fuel production processes in the case under
consideration). Here, such factors are taken into account as water and
soil acidification and eutrophication, land-use change (e.g. deforestation), and “ecotoxicity”, defined as the percentage of all the species
present in the environment within a certain area and within a specific
time interval and living under toxic stress (Potentially Affected Fraction or PAF).
In the third damage category, the resource depletion is assessed
in terms of the quality of the remaining raw material resources, including petroleum-derivative fuels. It is determined as the increase in
the energy to be spent for the extraction of 1 Mg of the raw material
(expressed in [MJ/Mg]). In some cases, the scale of extraction of other
chemical elements and compounds is considered.
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In its final form, the eco-indicator is a figure that is the sum of
the figures obtained for the three damage categories and weighted as
appropriate.
A different approach has been adopted at the Swiss Ecological Scarcity method [5, 8], sometimes referred to as Ecoscarcity or
UBP’06 (from German “Umweltbelastungspunkte”) method. As it is
in the case of the Eco-indicator 99 method, a few areas of the environmental impact of the product or process under investigation (e.g.
the operation of an automotive vehicle) are taken into account. In this
method, chiefly the pollutant emissions (with such factors as acidification and eutrophication, ozone layer depletion, etc.) and the use
of natural raw materials are taken into account. The unique nature of
this method lies in the determining of the difference between the current environmental loading in a specific area, i.e. “current flow,” and
the maximum acceptable loading defined by the existing legislative
guidelines or political goals, referred to as “critical flow.” The terms
of “current flow” and “critical flow” have not been formalised yet;
therefore, they should be understood as physical quantities that define
the environmental impact of civilisation, e.g. pollutant immissions,
mass emission, or specific brake emission of pollutants from internal
combustion engines. According to the Swiss method, the result of the
environmental impact assessment is presented in the form of an “ecofactor,” the unit of which has been defined as the “eco-point” (EP)
divided by the unit of measure of the polluting effect under consideration (for the GHG emissions, the eco-factor units would be [EP/g]).
The eco-factor is calculated from the following formula [8]:
2

eco − factor = K ⋅

1 ⋅ EP  F 

 ⋅c
Fn  Fk 

where:

(2)

K – coefficient of relative harmfulness of the specific
polluting effect;
F – current flow;
Fn – normalised flow;
Fk – critical flow;
c – constant.
Hence, the eco-factor may be defined as a measure of the potential
environmental hazard imposed by a specific polluting effect. Its value
rises with growing excess of the current emission or consumption of
natural raw materials over the limits allowed. The coefficient of relative harmfulness of the polluting effect under consideration, present
in the formula, is to adjust the calculation result by differentiating
substances that exert more or less harmful environmental impact (as it
is in the case of greenhouse gases). The current flow value is usually
taken from the most recent statistical data available that concern the
specific area.
The main good points of the Swiss Ecological Scarcity method
are simplicity of calculations and direct relationship with the political
targets and legislative limits that should be met in a specific area or
country. This is the main difference between this method and the methods that are oriented at absolute evaluation of environmental damage
(such as the Eco-indicator 99 method). On the other hand, however,
the eco-factor values may only be determined for the substances for
which any legislative limits or political targets actually exist.
In recapitulation of the discussion presented in this section and
concerning the methods of comprehensive evaluation of motor fuels,
two opposing trends can be identified. On the one hand, the scope of
the Well-to-Wheel analysis should be as wide as possible, so that all
the impact types are taken into account and their full environmental consequences are determined. On the other hand, however, the
scope of the investigation should be unequivocally defined by introducing certain limitations and making specific assumptions for the
comprehensive evaluation to be generally possible. In consequence,
the obtaining of objective results is extremely difficult and the gen-
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eralisation of conclusions may often lead to erroneous interpretation.
Nevertheless, in the necessity of comprehensive evaluation of motor
fuels and in consideration of the limitations presented, the use of the
Well-to-Wheel method seems to be a reasonable solution.

3. Methods of production of bioethanol of the first and
second generation
An unquestionable good point of bioethanol fuels is the possibility
of obtaining such fuels from a wide range of raw materials. Based on
the origin of the biomass used for the production, it has been agreed to
divide biomethanol into the following “generations” [1, 14, 17, 18]:
-- Biomethanol of the first generation, obtained from the raw materials that may be used in the food industry, e.g. maize, potato,
rye, sugarcane, sugar beet, rice, and sweet sorghum; such materials contain monosaccharides (glucose, fructose), disaccharides
(sucrose, lactose), or polysaccharides (starch);
-- Biomethanol of the second generation, obtained from biomass
rich in lignocellulose and from waste and by-products of the
processing industry; the most important substrates include wood,
grass, cane, straw, wood waste of the pulp and paper industry,
cereal stover, maize cobs, waste of the milling and oil manufacture industries, used building timber, paper mill discards, municipal waste (dry part of the mass), molasses (by-product of
sugar factories, rich in sucrose), and whey (lactose-containing
waste of the milk processing industry).
At present, the world’s most popular bioethanol production method is alcoholic fermentation with the use of microorganisms, chiefly
yeast (Saccharomyces cerevisiae). In general, the biomethanol production process may be presented as consisting of three stages [11,
18]. The first one, referred to as saccharification, is the feedstock
preparation process. It consists in preliminary hydrolysis to convert
polysaccharides into monosaccharides. The second stage is the fermentation proper, which takes place in water environment under catalytic influence of the enzymes generated by the yeast. This process
may be run periodically or continuously; the latter method is more
efficient but requires a more complicated process system. The fermentation process is followed by the final stage, at which alcohol is
separated by distillation. Thus, hydrated bioethanol is obtained, with
about 5% water content. For the water content to be removed and,
thus, anhydrous bioethanol (of more than 99% purity) to be obtained,
a dewatering process should additionally be applied.
The most important differences between the processes of production of bioethanol of the first and second generation can be seen at the
substrate preparation stage. The molasses and whey do not contain
polysaccharides; therefore, they do not require any hydrolysis process
to be carried out and they may be directly subjected to fermentation.
The starch, which constitutes a reserve material in plants, is easily hydrolysed under the influence of enzymatic preparations. Lignocellulose as a structural material of plant cells is more resistant to the action
of hydrolysing agents. It is a complex of three polymers, i.e. cellulose,
hemicelluloses, and lignin of various chemical compositions bonded
together with covalent and hydrogen bonds [10, 17, 18]. In this case,
preliminary treatment of the feedstock is necessary to separate cellulose and hemicellulose from lignin, which is a macromolecular aromatic compound with no saccharide contents and, as such, does not
undergo fermentation. In this process, acid hydrolysis, chiefly with
the use of sulphuric acid, or enzymatic hydrolysis is employed. The
latter method makes it possible to achieve high process efficiency and
is now being developed, with the development work being aimed at a
reduction in the high enzyme acquisition cost [10, 17, 18].

4. Environmental impact assessment of the process
of preparation of bioethanol of the first and second
generation
In this paper, selected results of evaluation of the environmental loading caused by the stage of preparation (Well-to-Tank stage)
of bioethanol of the first and second generation have been presented
and compared with each other. The numerical data have been taken
from Swiss sources [11, 20] and they are predominantly related to the
bioethanol production methods employed in that country, except for
the bioethanol production from sugarcane (in Brazil), maize (in the
USA), sweet sorghum (in China), and rye (in general European conditions). The scope of the analysis covers the activities related to plant
growing, biomass conversion into alcohol in a production facility,
transportation of bioethanol to filling stations, and distribution of the
fuel to end-users. Nine versions of the production process, differing
from each other in the types of the biomass processed and in the corresponding process methods used, which are now practically worldwide
used and are reasonably cost-effective, have been examined. Three
examples represent biofuels of the second generation, obtained from
wood, grass, and whey. Additionally, corresponding results obtained
for gasoline have been provided for comparison. The following symbols have been adopted:
–– EtOH–Wo – bioethanol obtained from wood;
–– EtOH–Gr – bioethanol obtained from grass;
–– EtOH–Wh – bioethanol obtained from whey;
–– EtOH–SB – bioethanol obtained from sugar beet;
–– EtOH–SC – bioethanol obtained from sugarcane;
–– EtOH–SS – bioethanol obtained from sweet sorghum;
–– EtOH–MC – bioethanol obtained from maize;
–– EtOH–Po – bioethanol obtained from potato;
–– EtOH–Ry – bioethanol obtained from rice;
–– G		 – gasoline.
The Well-to-Tank analysis has been based on inventorying the set
of input and output data concerning the materials and energy that are
involved in a specific process and exert an impact on the environment
[20]. If a bioethanol production process results in the generation of
by-products such as electricity, Dried Distillers Grains with Solubles
(DDGS), or sugarcane bagasse then the allocation of emissions and
energy inputs is based on estimated market prices of such products (it
is proportional to the respective prices) [13]. However, other factors,
of economic and social nature, have not been taken into account. Only
the direct environmental impact (material and energy balance) has
been calculated, with the side effects having been ignored (while e.g.
the cultivation of plants for ethanol production on an area previously
used for the growing of plants for food production purposes results
sometimes in the necessity to import some food products from abroad,
which entails additional transport activities). For the bioethanol made
in Brazil, China, and the USA, the cost of transportation of finished
fuel to Europe has been taken into account.
Results of calculations of the total amount of energy obtained
from non-renewable sources and necessary to prepare bioethanol and
gasoline carrying 1 MJ of energy (at the WtT stage) have been shown
in Fig. 2.
The input of energy obtained from non-renewable sources and
used for the bioethanol production in all the versions examined is
significantly lower than the consumption of energy used for the production of gasoline. The highest figures, ranging from 0.9 to 1 MJ/
MJ, have been recorded for the making of bioethanol from maize,
potato, and rye. In the other cases, the level of 0.5 MJ/MJ has not been
exceeded. The relatively high consumption of non-renewable energy
at the production of bioethanol from maize in the American conditions results from significant quantities of fossil fuels used for the
operation of agricultural machinery; for the bioethanol obtained from
potato and rye, the high energy consumption is caused by low eco-
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Fig. 2. Total amount of non-renewable energy used to prepare fuel of 1 MJ
energy content

Fig. 3. Energy-related GHG emission indicator determined for the stage of
preparation of the fuels under consideration

nomic value of the by-products and low rye yield per a unit area. The
lowest consumption of energy obtained from non-renewable sources
has been recorded for the preparation of bioethanol from sugarcane,
which has resulted from high plant yield per a unit area thanks to good
weather conditions in Brazil and, simultaneously, from the fact that a
significant part of the energy needed for the production process has
been sourced from the combustion of bagasse, which is a by-product
of sugarcane processing. The low consumption of non-renewable energy at the production of sweet sorghum may be explained in a similar way; however, the amount of energy needed to transport finished
fuel from China to Europe is higher than that in the case of Brazil.
The very good result recorded for the production of bioethanol from
whey (below 0.3 MJ/MJ) is explainable by the fact that, according
to the allocation principles, bioethanol is accountable for as little as
20% of the energy input of the whole process while the predominating part is assigned to the by-products of high protein contents. The
consumption of non-renewable energy for bioethanol production from
wood and grass fell within the range of (0.3 ÷ 0.4) MJ/MJ and only
slightly exceeded that recorded for bioethanol obtained from sugarcane, which is cultivated in the warm climate areas of Brazil with employing the well-developed mass production methods. In comparison
with the European technologies (where potato, rye, and sugar beet are
used) and with the Chinese and American solutions, bioethanol of the
second generation offers a possibility of significant reduction in the
consumption of energy obtained from non-renewable sources.
Results of the GHG emission balance in the form of an energyrelated emission indicator determined for the bioethanol and gasoline
preparation (WtT) stage have been presented in Fig. 3. The following
three sub-stages have been singled out: feedstock acquisition (plant
cultivation or crude oil extraction), fuel production, and fuel transport
inclusive of distribution at filling stations. As it can be seen, a decisive role is played in most cases by the agricultural production. Local
production of fuel in the country where the fuel is to be actually used
will result in a significant reduction of the transportation emissions.
As it happened in the case of the findings concerning the consumption of non-renewable energy at the fuel preparation stage, the highest indicator values have been obtained for the bioethanol production from maize, potato, and rye and the lowest figures are associated
with whey and sugarcane. Only for the two latter materials, the results
obtained are close to, or better than, those determined for gasoline.
Slightly higher values of the energy-related GHG emission indicator
have been found for the bioethanol preparation from wood and grass,
although the biomass sources used at the fuel production technologies
under consideration were mixed and significantly diversified, as they
included energy plantations, forests, meadows of various types (natural and intensively fertilised) and, to a smaller extent, wastes. If exclusively the use of waste biomass were taken into account, the GHG
emission at the feedstock acquisition stage could be fully eliminated.

Figs. 4 and 5 show a comparison between results of the environmental impact assessment of the process of preparation of bioethanol
fuels and gasoline, determined with the use of two methods, i.e. the
Swiss Ecological Scarcity method and the Eco-indicator 99 method,
and presented in the form of eco-factor and eco-indicator values, respectively. Each of the methods, in accordance with its own scale, assigns a specific score corresponding to the environmental loading that
results from the preparation of a fuel amount consumed by a vehicle
to travel a distance of 1 km. Among the bioethanol fuels, the least
harmful environmental impact at the WtT stage is exerted by biofuels of the second generation, obtained from whey, wood, and grass.
For the bioethanol obtained from Brazilian sugarcane, a significant
environmental risk is posed by the pre-harvest field burning, which
translates into higher values of the impact assessment indicators. The
biofuel preparation processes of the worst environmental performance are those where potato, maize, or rye is used as the feedstock.
The outstandingly high eco-indicator value obtained from the Ecoindicator 99 method for rye is connected with the significant, for European conditions, land use degree; the high score given by the Swiss
Ecological Scarcity method to the use of potato as the feedstock stems
from soil contamination with fertilisers and pesticides.
The environmental impact assessment characteristics of the fuels
under consideration in the eco-factor vs. energy-related GHG emis-
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Fig. 4. Environmental impact assessment of the fuel preparation processes as
obtained from the Swiss Ecological Scarcity method

sion indicator coordinate system have been presented in Fig. 6.
The points corresponding to specific fuels provide information
about the emission of greenhouse gases and about the comprehensive environmental impact assessment of the whole fuel preparation
(WtT) process carried out to the Swiss Ecological Scarcity method.
Bioethanol fuels of the first and second generation and gasoline have
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Fig. 5. Environmental impact assessment of the fuel preparation processes as
obtained from the Eco-indicator 99 method

been indicated by green, red, and black colour, respectively. Based on
an analysis of the research results, a statement may be made that for
most of the bioethanol production options under consideration, the
fuel preparation stage produces a higher environmental loading than
that observed for gasoline. It should be stressed, however, that gasoline shows very unfavourable environmental properties at the fuel use
(TtW) stage, especially a very high emission of fossil carbon dioxide
[4 – 7, 19, 20]. As regards the bioethanol fuels, the technologies of
making bioethanol of the second generation from whey, wood, and
grass have been found to be the least harmful to the environment, in
general terms.

5. Recapitulation
In connection with the fact that the use of fuels obtained from
renewable energy sources becomes increasingly popular, a need arises
to assess pollutant emissions and energy inputs in a comprehensive
way, with taking into account not only the vehicle operation stage
but also the whole fuel preparation process. Among the biofuels used
now to power IC engines, bioethanol fuel takes the largest share in
the world market [15]. This results from numerous ecological advantages of bioethanol, especially the possibility to reduce the emissions
of pollutants harmful both to local populations and global ecosystem
and the flexibility of bioethanol production technologies in respect of
the raw materials used, such as edible plants with saccharide contents
used for the production of biofuels of the first generation and lignocellulose and other wastes for the production of biofuels of the second
generation.
Based on the discussion presented here, the following conclusions
may be formulated on the comprehensive environmental impact assessment of the process of preparation of bioethanol fuels of the first
and second generation:
1. For the assessment of pollutant emissions and energy inputs at
the bioethanol preparation stage, the most important factor is

Fig. 6. Comparison between the energy-related GHG emission indicator and
eco-factor values determined for the processes of preparation of the
fuels under consideration

the technology employed, especially the type of the biomass
used as the feedstock.
2. The process of obtaining bioethanol of the second generation
causes significantly lower environmental loading than it is in
the case of bioethanol of the first generation. Additionally,
zero pollutant emissions at the biomass acquisition stage may
be achieved by exclusive use of waste raw materials sourced
from e.g. the wood processing or paper industry rather than
biomass acquired from the so-called energy plantations.
3. The technology of making biofuels of the second generation
must be further developed and optimised towards the achieving of high process efficiency. A top priority task is the development of a method to reduce the costs of production of
enzymatic preparations used at the lignocellulose hydrolysis
process.
4. Thanks to the use of the Well-to-Wheel method, both qualitative and quantitative environmental impact assessment of
the whole conventional life cycle of motor fuels is possible.
Nevertheless, the assumptions and limitations imposed by the
adopted scope of the analysis must be taken into account for
the interpretation of the analysis results to be correct.
5. An important issue is the selection of comprehensive indicators of environmental loading, i.e. the selection of evaluation
criteria. While the inventorying of pollutant emissions and
energy inputs is based on simple principles of material and
energy balancing, the existing life cycle impact assessment
(LCIA) models show significant subjectivity.
The discussion presented supports the thesis that the use of bioethanol of the second generation makes it possible to gain clearly visible
environmental benefits at the fuel production stage. Undoubtedly, the
future of biofuels lies in the technologies of this kind, where waste
raw materials and by-products are utilised.
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FEM analysis of clinching joint machine’s C-frame rigidity
Analiza MES sztywności C-ramy urządzenia do wytwarzania
połączeń przetłoczeniowych*
This paper presents the results of FEM analysis for clinching joint machine’s C-frame. Several versions of frame geometry were
accounted for when analyzing the straining of material, including the mass reduction. The purpose of this FEM simulation was to
determine the effect of mass reducing material recess on the structure rigidity. ABAQUS software was used to analyze the frame
material straining from both the qualitative and quantitative point of view.
Keywords: C-frame deflection, FEM modeling, clinching joints.
W artykule przedstawiono wyniki symulacji MES C-kształtnej ramy urządzenia do montażu połączeń konstrukcji blaszanych.
Podczas analizy wytężenia materiału ramy wzięto pod uwagę kilka wariantów wykonania jej geometrii, uwzględniając zmniejszenie masy. Celem symulacji MES było wykazanie wpływu postaci wybrań materiału zmniejszających jej masę na sztywność takiej
konstrukcji. Do tak postawionego zadania użyto programu ABAQUS umożliwiającego ilościową i jakościową ocenę wytężenia
materiału ramy.
Słowa kluczowe: ugięcie C-ramy, modelowanie MES, połączenia przetłoczeniowe.

1. Introduction
Robot equipped assembly stations are extensively used in the industry branches. These stations are used especially in the automotive
industry, where fully automated car body assembly lines equipped
available (Fig. 1); these stations are equipped with industry robots and
clinching joint machines with or without native material [8, 9, 12].

Fig. 1. Automated lateral assembly station for car body element

Joining car body elements is a fully automated process using the
industry robot working with high speeds. This high speed work is
related with high loads due to a robot path dynamics.
When designing the robot’s manipulator movements, energy minimum and time loads are sometimes considered as a target functions
to perform these movements at given design and dynamic limitations.

The relation between forces affecting the system and the inertia forces is presented below in the matrix form:
 + h(q, q ) = P
H (q)q

where:

(1)

H(q) – the inertia matrix of an industry robot’s
manipulator (IRM),

h(q, q ) – matrix of Coriolis centrifugal force
and gravity of IRM,
P – vector of generalized moments applied to
IRM items [6].
It is reasonable to find a way to reduce unwanted IRM
loads. One of possible solutions is to reduce the C-frame
mass relatively while preserving its allowed deflection when
joining sheet metal pieces.
The devices used both in mobile industry robots and
fixed workstations can be equipped with C-frames (Fig. 2).
When producing thick joints of sheet metals, the C-frames
are replaced with heavy bodies, which due to their mass are
used in fixed assembly stations.
Both mobile and fixed solutions can be driven by electric servomotors, pneumatic-hydraulic drives and controlled
hydraulic cylinders. The electric servomotors offer the best
capabilities of precise control. These drives are available as
compact and modular devices of limited own mass. These
constructions supplement existing and developing conventional press drives. They are used in highly demanding plastic working industry branches [14,15].
In the plastic working processes it is very important to
achieve the adequate rigidity of a forming tool and the ma-

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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chine body, e.g. the press frame. When these requirements are fulfilled, the produced item form repeatability os preserved [1, 2, 7].
a)

b)

a)

c)

Fig. 2. C-frames used in the industry robot manipulators: a), b) closed design, b) with opening

The purpose of this paper is to present the strength analysis of
effect of selected geometry versions of C-frame in the industry robot manipulator producing the thin-walled structures with clinching
joints.
The calculations were performed for various frame geometry
models at assumed identical maximum joining force and material
type. The strength analysis was performed with the finite element
method (FEM).

2. The frame deflection effect on tool positioning when
forming the joint
The most developed sheet joining methods by local cold pressing
include:
–– local material restamping using round tools, and
–– bonding the sheet metal layers by restamping with local notch
[3,12].
For round clinching joints, the identical joint strength is achieved
in each radial load direction. The rectangle clinching joints with notch
have an irregular form and the joint behaves differently when changing the load direction [10].
From the point of view of the forming tools mating in the plastic
working process, preserving the adequate machine body rigidity with
its possibly low mass is critical [4].
Small rigidity of support C-frame results in an increased tool axis
deviation and low repeatability, i.e. the joint round in its all radial
directions.
The tool face deviation due to the force F by angle φ in relation to
center c results in frame deflection by f (Fig. 3a). The axes of mating
tools mounted in the frame are then deviated by angle γ. Due to the
C-frame deflection, the base surface position to set the die is deviated,
and this in turn changes parameter X value by ∆x. The X displacement component affects achieving the clinching joint’s bottom of a
specified thickness X. The X value of a joint is a measured process
parameter, which affects corresponding lock forming in materials being joined [11]. This is critical when joining thin sheet metals, as the
joint walls may become drastically thin (Fig. 3b) [13].
For automated workstations, the diagnostic system monitors the
machine status, and thus the joining process. Possible deviations from
the starting values (standard ones determined in a specified test) in
e.g. forming force are indicated on the operator panel (Fig. 4). Sudden
change of its value may indicate the friction or fatigue wear of tool.

b)

Fig. 3. The effect of frame deflection on positioning and coaxiality of punchdie: a) graphical description, b) joint asymmetry

Fig. 4. Example screenshot of servomotor control software’s UI dialog box to
set parameter X of joint forming

3. The assumptions of FEM analysis geometry models
When analyzing the rigidity of various frame geometry models
we decided to use only fixed external dimensions and variables including mass reduction by implementing internal recesses. The full
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Fig. 5. Geometry of an uniform frame — model I
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a)

b)

6a and Table 1). In all models, the external dimensions and thickness were identical, and only the opening geometry in
the frame was changed.
Performing the FEM analysis for
C-frame loaded with force F allowed us
to check how much the change of opening geometry increased the frame deflection. This will allow to perform the
opening placement optimization task in
the future. The geometry of full frame
was taken from the product catalog of
the C-frame manufacturer.

(d)

4. Modeling the frame load in
ABAQUS software

Due to a simple structure, all geometrical models were created directly
in MES Abaqus 6.10.1 software and
digitized. The base model of full frame
included the finite element mesh of
81,000 10-node tetragonal elements;
the elements were designated in the program library as C3D10.
The boundary conditions and the external load (as a maximum joining force
F on C-frame of these dimensions) were
defined in the coordinate system of the
model (x y z; Fig. 7a). The opening were
skipped on the drive mounting flange,
and the node displacement limitation on
its surface in all directions and rotation
limitation in relation to x, y, z axis of the
system was assumed. The force F was
Fig. 6. Geometry of modified frame — models II — VII
50 kN, modulus of elasticity for steel
was E = 2.1x105 MPa, and the Poisson’s
coefficient was v=0.3. The solid model
with force application points, the model
Table 1. Opening depth in a modified frame
anchorage points and the mesh generated for this model were presented on
C-frame model version
Fig. 7a and 7b.
The distribution of stress contour
Variable parameter
M-I
M-II
M-III
M-IV
M-V
M-VI
M-VII
lines reduced based on H-M-H hypothesis and material displacement was obFig. 5
Fig. 6a
Fig. 6b
Fig. 6c
Fig. 6d
served for specified load force F of the
Recess depth c [mm]
0
25
10*
25
10
25
25
C-frame. The analysis was performed
as a static one.
*
Base distance d for model M-III is 50, remaining values are 60, 70, 80, 90, 100 [mm]
The effect of material on the recess
geometry on the distribution of stress
contour lines reduced based on H-M-H
Table 2. Frame deflection values for various C-frame models
hypothesis including stress concentrators was observed during the straining analysis of the C-frame. The
C-frame model version
Axis deflecdeflection values and the mass change due to machine body matetion
rial recess geometry was read. The deflection measurement was perM-I
M-II
M-III
M-IV
M-V
M-VI
M-VII
-3
x 10 [µm]
formed in the C-frame node, on the base surface for die positioning
435
662
449
604
447
486
515
|∆x|
and mounting (Fig. 3a).
Different deflection values (Table 2) were achieved for individual
193
214
186
227
185
192
232
|∆y|
model versions and such a selected measurement point. The example
of frame deformation with rectangle through opening at the zoom in
frame was a base model (M-I; Fig. 5), for which remaining six were
factor of 50 was presented on Fig. 8.
created (Fig. 6). The analysis of opening position effect was additionWhen forming the clinching joint, the C-frame absorbs the elastic
ally performed for model M-III (Fig. 6a and Table 1).
strain energy Wd, thus achieving the potential energy of eclectically
When analyzing the opening position effect on frame deflection,
strained body:
its distance d was assumed in range 50 to 100 with 10 mm pitch (Fig.
c)

d)
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a)

b)

Fig. 7. C-frame, base model view: a) solid model with boundary conditions
and external load, and b) discreet model with finite element mesh

Fig. 10. Mass and displacement changes in the measurement point of frame
loaded with force 50 kN

C=

Fig. 8. C-frame deformation after maximum forming force load (clinching
joint) and its model under load condition (zoom in factor of 50).

1 F⋅ f
Wd =
[J ]
2 103

F  kN 
,
∆x  mm 

(3)

The relations between the rigidity and the frame elastic strain energy (for all models) were presented in Fig. 9. The lower the rigidity
(value C), the more the frame absorbs the forming force energy F.
The frame had the highest mass, and thus the highest structure
rigidity, and this in turn resulted in the smallest material displacement
under load force of 50 kN (Fig. 10 and 11a). The highest mass reduction by 22.5% in relation to a solid frame was achieved for model
M-IV. Such a form of frame material recesses (openings) resulted in
increasing the frame deflection in x and y direction of the xyz system.
As mentioned earlier, modern control systems enable frame deflection compensation in x axis direction with ±0.01mm accuracy,
while it is almost impossible to compensate the deflection component
in y direction. The smallest unwanted deflection in y direction was
achieved for a frame with recess (model M-V), and the highest for
a)

b)

c)

d)

(2)

Where:

Wd – the potential energy of elastically strained frame
[Nm],
F – pressure force [N],
f
– frame deflection [mm].
The frame rigidity C (the strain resistance) is a quotient of force
F and deflection Δx=f:

Fig. 9. The relations between frame rigidity and elastic deflection energy
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Fig. 11a – d.

The distribution of resulting displacement of C-frame for various material recess geometry (models M-I÷M-VII; UW, mm)
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e)

f)

g)

e)

f)

g)

Fig. 11e – g. The distribution of resulting displacement of C-frame for various material recess geometry (models M-I÷M-VII; UW, mm)

Fig. 12e – g. The distribution of C-frame stress reduced based on H-H-H for
various material recess geometry (models M-I÷M-VII; σz, MPa)

model M-VII (Fig. 10), which included the discontinuity in form of
triangle openings. The highest value of resulting displacements was
observed for model M-II (Fig. 11b).
For all C-frame models, the highest material straining was located
on the internal surface of wall arm radial transition into the remain-

ing part of the body. The strain concentration was lower on internal
surfaces of openings (Fig. 12b, d, f, g).
The highest stress was observed in the location of the highest
deflectioning load acting the geometrical stress concentrator area in
model M-VII (Fig. 13). Therefore, in the future analyses we decided
to examine the effect of transition surface radius value (2, Fig. 13) to
the stress concentration and value in this area.

a)

b)

(1)

c)

(2)

d)

Fig. 13. The stress concentration on the radial surface transition

Fig. 12a – d. The distribution of C-frame stress reduced based on H-H-H for
various material recess geometry (models M-I÷M-VII; σz, MPa)

The change of rectangle opening placement distance (model
M-II) significantly affects the behavior of loaded frame. The lowest
displacement of the measurement point both in x and y axis of the
FEM model coordinate system was achieved for d=100mm from the
internal surface of the frame (Fig. 14). The lowest displacement in y
axis direction was observed for distance d=60 mm (with d pitch of
10 mm).
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a)

Fig. 14. The displacement in the measurement point of model M-II with various placement of opening

a)

b)

c)

d)

Fig. 15. The effect of opening placement on resulting displacement of frame
material (a) and (b) and the distribution of reduced stress contour
lines (c) and (d)

The displacement of opening from the C-frame arm base surface
by 50mm increased its rigidity, thus increasing stress in the internal
corner (the area indicated on Fig. 15d). At the lowest opening distance from this surface (d=50mm) such a created “beam” decreased
the stress level in the corner, balancing the frame material stress in
this area (Fig. 15c). Thus the base part of the die was deflectioned
more (Fig. 15a).
The lowest deflection was observed in the version of C-frame with
the opening distant the most from the loading force axis. When forming the joint, the machine body (C-frame) is loaded due to the joint
forming. The machine body (including machine tools) state of stress
is affected by several factors, and the most important are process forces and inertia forces [16]. Knowing these forces allows to estimate
the strength of individual assemblies. The static rigidity of machine
bodies is one the most important features affecting the dimension and
form accuracy of work pieces [1, 2, 5, 17, 18].
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b)

Fig. 16. Material displacement values in the measurement point for variable
straining force of C-frame (model M-I÷M-VII): a) ∆x, b) ∆y

The effect of loading force history on deflection curve was also
examined during the frame rigidity FEM analysis. For actual joining force curve (restamping steel sheets, thickness 1mm) the analysis
of C-frame material displacement in the measurement point p was
performed (Fig. 3a). The response characteristics for such a load was
presented on Fig. 16a for ∆x and Fi.g 16b for ∆y respectively. The
curves for model M-III were skipped due to very small slam differences in relation to results achieved for model M-V. For model M-V,
the difference between resulting curves of x and y axis displacement
for this model and for solid frame was the smallest.
In all frame models, the highest deflection was observed in the
final clinching joint forming phase (Fig. 16). When accounting for
identical joint forming conditions, the frame used for joint forming
should be very rigid, i.e. its deflection characteristics should have the
lowest displacement increase.
The final clinching joint forming phase conditions are close to the
hydrostatic compression, resulting in a rapid force increase, which
easily translates to the C-frame straining.

5. Summary
The “ready to use” C-frame of the clinching joint machine account for an applied load and features the arms of specific structure,
enabling easy extension and retraction to and from the joint area. Preserving the adequate tool support rigidity while having relatively low
frame mass is critical. The accuracy of tool positioning in the C-frame
and frame deflection affect the tool’s cutting edge or its coaxiality error. The designed frame can have opening to reduce its mass, but these
openings must be of right dimensions, shale and placement.
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The forming force curve presents the variable frame load during this process. When designing the body, the most important is to
achieve possibly low mass while preserving the highest rigidity.
The conclusions of FEM analysis for displacement of measurement point loaded with force 50 kN are as follows:
–– the placement of rectangle frame opening in relation to loading
force direction affects the frame rigidity;

–– preparing openings (recesses) on all material surface (model
M-V) on two sides of frame results in the lowest displacement
increase and relatively high mass reduction;
–– the highest mass reduction while preserving the deflection change value in a direction lateral to force direction was
achieved for model with four openings (model M-VI).
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Use of thermo vision research to analyze the thermal stability
of microcellular extrusion process of poly(vinyl chloride)
Wykorzystanie badań termowizyjnych do analizy stabilności
procesu wytłaczania mikroporującego poli(chlorku winylu)*
Essential role in polymer processing takes processing conditions i.e. temperature, pressure, screw rotational speed and time. During the polymer modification in cellular and microcellular extrusion process significant changes in the process ensue. Influence
of this two factors caused also another changes in properties and physical structure of obtained extruded products. Because of
that, proper selection of processing conditions, specially temperature, machines and equipment parameters is necessary. Is such
a case, process will be effective and stable.
Keywords: Microcellular extrusion process, blowing agent, microspheres, polymer materials, thermovision.
Znaczącą rolę w procesach przetwórstwa tworzyw odgrywają warunki procesu takie jak temperatura, ciśnienie, szybkość obrotowa ślimaka, czas. Podczas modyfikacji tworzywa polimerowego w procesie wytłaczania porującego oraz mikroporującego na
skutek działania podwyższonej temperatury oraz jednocześnie działania poroforu następują istotne zmiany w przebiegu procesu
wytłaczania. Kolejną zmianą, jaką niesie za sobą wpływ obu czynników jest zmiana właściwości oraz struktury fizycznej otrzymanych wytworów. Z tego względu konieczny staje się taki dobór poszczególnych warunków przetwórstwa, w tym szczególnie
temperatury oraz parametrów maszyn i urządzeń przetwórczych, aby proces mógł być prowadzony efektywnie i stabilnie.
Słowa kluczowe: Wytłaczanie mikroporujące, środek mikroporujący, mikrosfery, tworzywo polimerowe, termowizja.

1. Introduction
The course of each of the processes of polymer processing, both
thermoplastic and thermosets depends on several factors, including
selection of appropriate processing methods. Each method is characterized by significant conditions that must be satisfied that the process
could not only exist, but above all to be effective, stable and efficient
[6, 7, 13, 15]. Among the popular methods of processing such as injection molding, conventional extrusion or extrusion coating noteworthy is microcellular extrusion process [2, 12, 16]. It allows to receive
the products of the altered physical mechanical and utility properties
with different physical structure. Items that have been modified polymer material by means microcellular blowing agents characterized
by a greatly reduced density, stiffness and hardness. Also exhibit less
processing shrinkage and good damping properties. This creates new
fields of applications of polymers, wherever it is important to weight,
flexibility and hardness of the products [3].
Modification of the extrusion process, caused by microporosity of
polymer material, takes place at the end of the extruder plasticizing
system and must be carried out in order to use microcellular agent
(blowing agent) spread in the right place [9]. The satisfactory operation of the process of microcellular extrusion processing ensure
proper selection of polymeric material and blowing agent, processing
conditions and the design of individual processing machines and tools
placed at the production line [1].
Microcellular extrusion depends on inserting microcellular blowing agent into the material being processed under appropriate distributed processing conditions, changing the structure of materials into
microporous. It is possible to obtain microporous products of the

entire cross-section or having a solid outer layer and a microporous
core of extrudate. This involves using a suitably embossed intensive
cooling element, preventing the initiation process in the surface layer
[2, 4].
The microporous structure of the extrudate obtained by the microcellular extrusion process primarily affected by such factors as
the quantity dispensed and the temperature of the blowing agent in
the subsequent processing zones of the extruder plasticizing and extrusion head. The values of these factors should be coordinated, and
controlled the conduct of the process to obtain a uniform structure
throughout the cross section of the profile generated. The most important is to establish and stabilize the selected temperature range,
so it seems reasonable to thermal imaging of the process by thermal
testing [15].
Currently, thermal tests are widely used in various fields of science and life, such as energy, construction, machinery diagnostics,
electronics, environmental protection, medicine, marine salvage industry [10, 14]. Infrared, also known as thermography, deals with the
detection, recording, processing and visualization of invisible infrared
radiation emitted by objects. Obtained by measurements of infrared
image (thermometer) is a mapping of temperature distribution on the
surface of the observed object. The research intensity of the thermal
phenomena are a rich source of information about the technical condition of machines, operation, and of the changes that occur during their
operation [8, 9]. Allows to customize the functional characteristics
of individual elements of technological line for a particular process
and selection of processing conditions such that the process was carried out properly, and the resulting product was characterized by high
quality [11, 16].

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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2. The test stand and conduct of the study
Thermal studies of microcellular extrusion were carried out in
extrusion technological line for profiles. The line included: extruder
T-32-25, mandrel extruder head with a nozzle diameter of 5 mm, cooling and the receiving units. In the process, was changed the course of
the rotational speed of the extruder screw using the 0,75; 1,02; 1,30;
1,57; 1,85 s-1 and content of blowing agent in the input polymer material range of 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 % mass with the reference to the
mass of the plastic. Plasticized poly(vinyl chloride) Alfavinyl GFM31-TR was modified by the means of microcellular blowing agent in
the form of microspheres Expancel 930 MB 120 [5]. The temperature
of particular plasticizing system zones of extruder was appropriately
100, 110, 120, 130 ºC, temperature of extruder head was 140 ºC and
temperature of cooling factor was 17 ºC.
The thermal study of microcellular extrusion process uses infrared camera V-20, ER005-25 model. It allows to remote non-contact
recording of the temperature distribution on the surface of the examined objects. The camera is equipped with a photovoltaic detector
PDI-2TE-5 with high sensitivity. Image created by a mechanical scan
system using mirrors and precision powertrain. Image was created
point by point, line by line. With the help of the lens assembly, infrared radiation is focused onto a detector. Voltage generated by the
detector is dependent on the radiation power. Through precise control
of mirror motion is possible to measure the radiation point by point.
Infrared detection system in the camera V-20 is based on a thermoelectrically cooled HgCdTe detector, which allows to perform temperature measurement from -10 to 500 ° C, the temperature resolution
a)

NEDT from 0.05 to 5°C, corresponding to the recorded temperature.
Scanning angle is 30°, while creating thermogram consists of 57 600
points (240 points in 240 lines), with a line scan time of 7,2 ms. This
camera allows the remote measurement, recording and visualization
of infrared radiation emitted by machinery, tools, processing equipment and parts made of plastic, corresponding to the temperature of
the surface [11, 13].
Stimulus objects during the ongoing process of microcellular
extrusion were nozzle of extruder head and the microporous residue leaving the nozzle head. Recorded the infrared radiation emitted
by the surface of the examined objects, which after processing has
enabled the visualization in the form of thermal images. A detailed
analysis of temperature measurement was carried out on the section
of extrudate, which includes 29 points. We analyzed the change in
temperature during the extrusion process of the selected point on the
surface of the nozzle of extruder head and the surface of the extrudate
at a distance of 40 mm from the nozzle.

3. Results
As a result of measurements of thermal infrared images were
obtained (Fig. 1) together with the values of the examined surface
temperature and its distribution facilities. Then the images were analyzed using specialized computer program Therm V20 ver. 2.2.2. On
the basis of the results of micro-brewing temperature measurements
directly after leaving the nozzle of extruder head in different measuring points drawn graphs of the measured temperature dependence of
microporous extrudate, containing a microcellular blowing agent in
b)

Fig. 1. Examples of thermal images extrusion head and micro brewing: a) with the selected section of the extrudate surface measurement, b) with the selected
measurement points on the surface of the nozzle head, and extrudate.

Fig. 2.

Dependence of the extrudate temperature in individual measuring
points at a rate of screw rotation υ1 = 0.75 s−1 and the content of
microspheres from 0 to 2.5% of the masses.

Fig. 3. Dependence of the extrudate temperature in individual measuring
points at a rate of screw rotation υ2 = 1.02 s−1 and the content of
microspheres from 0 to 2.5% of the masses.
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Fig. 4. Dependence of the extrudate temperature in individual measuring
points at a rate of screw rotation υ3 = 1.30 s−1 and the content of
microspheres from 0 to 2.5% of the masses.

Fig. 6. Dependence of the extrudate temperature in individual measuring
points at a rate of screw rotation υ5 = 1.85 s−1 and the content of
microspheres from 0 to 2.5% of the masses.

Fig. 8. Dependence temperature of nozzle head on extrusion time with screw
rotational speed υ3 = 1.30 s−1 and content of microspheres range
0÷2,5% mass.

Fig. 10. Dependence temperature of nozzle head on extrusion time with screw
rotational speed υ5 = 1.85 s−1 and content of microspheres range
0÷2,5% mass.

the amount of 0 to 2.5% of the masses., changed at different rotational
speeds of the screw in the 0.75 ÷ 1.85 s−1. The relevant diagrams are
shown in Figures 2 to 6.
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Fig. 5. Dependence of the extrudate temperature in individual measuring
points at a rate of screw rotation υ4 = 1.57 s−1 and the content of
microspheres from 0 to 2.5% of the masses.

Fig. 7. Dependence temperature of nozzle head on extrusion time with screw
rotational speed υ1 = 0.75 s−1 and content of microspheres range
0÷2,5% mass.

Fig. 9. Dependence temperature of nozzle head on extrusion time with screw
rotational speed υ4 = 1.57 s−1 and content of microspheres range
0÷2,5% mass.

Along with increasing the content of the microspheres measure
temperature of poly(vinyl chloride) leaving the nozzle of extruder
head has decreased, and in that changes the dosage was a decrease
of 10.04°C. It can also assume that for the content of microcellular
blowing agent of 1.5% masses. temperature of the extrudate was some
stabilization at around 120°C, especially at the measuring points 13
÷ 29th. While increasing the screw rotation speed above the value of
1.30 s-1 there was a rise in temperature for the microcellular extrudate
in the range of content of microspheres with 0.5% and 1% of the mass
and its decline for content of microsphere above 1.5%.
In Figures 7 ÷ 10 shows examples of the ranges of temperature
changes during the extrusion of poly(vinyl chloride) with different
contents of the microspheres on the surface of the nozzle head, and
microcellular extrudate with minimum and maximum rotational speed
of the extruder screw.
Analysis of temperature changes during the extrusion process the
various materials can to some extent, the assessment of thermal stability of the process, and therefore also during the process of maintaining
a homogeneous physical structure and properties of micro-extrudate.
With the increase of screw rotation speed of 0.75 s-1 to 1.30 s-1 de-
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creases the stability of the process, as evidenced by the increasing
spread of the measured values of both the surface temperature of
the nozzle extrusion head (from 1.49 to 2.08ºC) as and microporous
extrudate (from 4.32 to 5.31ºC) and maximum deviations from the
mean. Further increasing the screw rotation speed to 1.85 s-1 stabilizes
the process from the heat, since these reduce the size of its values corresponding to 1.61ºC and 3.27ºC.
In a similar way to change the maximum surface temperature deviations nozzle of extruder head and microporous extrudate than the
average values. At least the screw rotation speed is equal to 0.96ºC
for nozzle of extruder head and varies by 1.39ºC to a final value of
1.01ºC. Analogous changes in the surface microporous extrudate and
reach higher values are respectively 2.58, 3.38 and 1.43ºC. Along with
increasing the content of blowing agent in the plastic temperature stability of nozzle of extruder head increases, the microporous extrudate
surface temperature decreases. Increasing the screw rotation speed increases the temperature stability of the microporous extrudate.

4. Summary
The research found that the inserting of blowing agent into
poly(vinyl chloride) significantly affect the bottom-thermal phenomena in the microcellular extrusion process, especially during the flow
in channels and extruder head for cooling the extrudate directly in the
head. In the investigated range of content of microspheres measure
the temperature drop extrudate leaving the extruder head is about 7%,
which is likely to be attributed to endothermal effect accompanying
widening of the microspheres during the microcellular process. Also
increases the rate of cooling of the resulting extrudate with increas-

ing microcellular blowing agent dosage. Decreasing the temperature
difference between micro-extrudate, and the surrounding resort. This
can have an impact on further steps in the process now taking place
outside the extruder, especially in the calibration and the final cooling
of the extrudate, thus in effect on the structure and properties of the
resulting microporous creations.
The observed decrease in the microporous extrudate temperature
increase the amount of blowing agent dosing may result from the
characteristics of the microcellular agent used. Microspheres for the
action of high temperature heat charge resulting in their expansion.
Stability of microcellular extrusion of poly(vinyl chloride) in the
tested range of changes in the extruder screw rotation speed should
be regarded as satisfactory, with the range of temperature-extrudate,
forming element – nozzle of extruder head averaged only 1.7ºC with a
maximum deviation from the value registered an average of at 3.6ºC.
Micro brewing temperature variation during the process of the measured distance reached 4.3ºC.
The maximum difference in the microporous extrudate temperature during the process was just over 8ºC, which already may have
a negative impact on the constitution of homogeneous structure and
properties of the extrudate. Generally, obtaining a high thermal stability of the process favored the smallest and largest of the tested range,
the extruder screw rotation speed, and low levels of blowing agents
in the material to 1.5% by mass. In order to achieve high thermal
stability of the process is preferred to use the minimum or maximum
value of the extruder screw rotation speed and the content of micropsheres in amounts up to 1.5% of the masses., the weight of material
processed.
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PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
PROGNOZOWANIE OKRESU TRWAŁOŚCI OSTRZA
W OBRÓBCE NA SUCHO STALI nierdzewnej duplex*
This paper examines the influence of cutting parameters, namely cutting speed, feed and depth of cut onto tool life in DSS turning
process. The study included developing a mathematical model to determine the tool life. Verification research has been carried
out on CNC lathe, hence the test plan has been adjusted to the possibility of programmable machines controlling GE Fanuc series
0 - T. The comparison of results obtained by given experimental plan was performed in industrial company.
Keywords: Duplex Stainless Steel, machining, turning, tool life, Responce Surface Method.
W artykule przedstawiono wpływ parametrów obróbki, a mianowicie prędkości skrawania, posuwu i głębokości skrawania na
okres trwałości ostrza w procesie toczenia stali duplex. Badania obejmowały opracowanie modelu matematycznego dla określenia
okresu trwałości ostrza skrawającego. Badania weryfikacyjne wykonywano na tokarce sterowanej numerycznie, stąd plan badań
dostosowany został do możliwości programowych maszyny ze sterowaniem GE Fanuc seria 0 – T. Porównanie wyników przeprowadzono w warunkach produkcyjnych.
Słowa kluczowe: stal nierdzewna, obróbka skrawaniem, toczenie, okres trwałości ostrza, metoda powierzchni odpowiedzi.

Nomenclature
ap
f
vc

depth of cut in mm
feed rate in mm/rev
cutting speed in m/min

1. Introduction
According to companies producing construction materials duplex
stainless steel is gaining importance, which is reflected in the wide
range of these products available in the market. One limitation of the
efficiency of the turning of this steel is the consumption of cutting
tool indexable tool inserts. According Olszak [10] DSS is classified as
difficult-to-cut. In recent years, machinability of austenitic steels has
been dealt by researchers such as Abou-El-Hossein K. A. et al., Akasawa T. et al., Charles J. et al., Ciftci I., Cunat P. J., Kosmač A., and
Paro J. et al. [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11], while machining of DSS has been
described by Bouzid Saï W. and Lebrun J. L. [3]. The wearing process of a tool point, which is largely dependent on cutting parameters,
is an important factor. The wear of a tool point leads to deterioration
in quality of machined surface. The basic requirement in the application of indexable tool inserts in industrial conditions is the total
increase in production; not the precision performance of its particular
machine parts. According to Smith [14], where the equipment stocks
are consolidated and the materials used in cutting tools are more universal, we can, in industrial conditions, use a smaller number of types
and geometry of the cutting tool. Smaller stocks of indexable tool
inserts allow us to more effectively optimize the production process.
The above-mentioned aspects, combined with the optimization of the
cutting speed, feed and depth of cut, allow the desired production targets to be met. Due to an optimization of the cutting parameters, it
is possible to take full advantage of the basic equipment; as a result

T
DSS

tool life in min
Duplex Stainless Steel

you can expect a large increase in overall production efficiency. In
order to know surface quality and dimensional properties is necessary
to employ theoretical models making it feasible to do predictions in
function of operation conditions. The response surface method (RSM)
is practical, economical and relatively easy for use [13].

2. Experimental techniques
2.1. Workpiece and cutting tool materials
Machined material was 1.4462 (DIN EN 10088-1) steel with a
ferritic-austenitic structure containing about 50% of austenite. The ultimate tensile strength UTS=700 MPa, Brinell hardness - 293 HB. The
elemental composition of the machined material and technical details
of the cutting tools are given in tables 1 and 2 respectively.
Cutting tool inserts of TNMG 160408 designation clamped in the
tool shank of ISO-MTGNL 2020-16 type were employed. Based on
the industry recommendations a range of cutting parameters T1: vc =
50 ÷ 150 m/min, f = 0,2 ÷ 0,4 mm/rev, ap = 1 ÷ 3 mm was selected.
The study was conducted within a production facility. The research
program was carried out on a lathe CNC 400 Famot – Pleszew.

2.2. Research plan
As the method of optimization for DSS cutting parameters a
static determined selective-multivariate uniform static - rotatable PS/

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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Table 1. Chemical composition of 1.4462 duplex stainless steel
Element

%C max

%Si max

%Mn max

%P max

%S max

%Cr

%Ni

%Mo

%N

Others

[%] at.

0,03

1,00

2,00

0,030

0,020

21,0
23,0

4,50
6,50

2,50
3,50

0,10
0,22

-

3. Modeling tool life and its application

Table 2. Cutting tool specification
Tool
T1

Substrate

Others

Hardness: 1350 HV3
Grade: M25, P35

Coatings: Ti(C,N)-(2 µm) (Top layer)
Al2O3-(1.5 µm) (Middle layer)
TiN-(2 µm) (Bottom layer)
Coating technique: CVD

Table 3. Coded indication of the study plan
Coded factors
Test
No.

Decoded real value

3.1. Tool life model
The aim of this study was an attempt to verify, in industrial conditions, the calculated value of the function describing tool life during
turning DSS. Based on the PS/DS-P:λ program and the modeled experimental data of the polynomial function of tool life:
T = f(vc; f; ap) = 118,438 − 0,88687∙vc − 89,9855∙f − 14,439∙ap
+ 0,0053856∙vc2 + 400,4555∙f2 + 6,0762∙ap2 − 1,3131∙vc∙f +
0,0029556∙vc∙ap − 47,6564∙f∙ap, 		
(1)

x1

x2

x3

vC
[m/min]

f
[mm/
rev]

ap
[mm]

1

-1

-1

-1

70

0,24

1,4

2

-1

-1

+1

70

0,24

2,6

3

-1

+1

-1

70

0,36

1,4

Chosen results for maximum and minimum values of vc and f and
for average value of ap are presented in Table 4. It is evident that the
results obtained on the basis of the model are consistent with the results obtained during the experiment.

4

-1

+1

+1

70

0,36

2,6

Table 4. Verified research parameters of the model of tool life

5

+1

-1

-1

130

0,24

1,4

6

+1

-1

+1

130

0,24

2,6

7

+1

+1

-1

130

0,36

1,4

8

+1

+1

+1

130

0,36

2,6

9

-1,682

0

0

50

0,3

2

10

1,682

0

0

150

0,3

2

11

0

-1,682

0

100

0,2

2

12

0

1,682

0

100

0,4

2

13

0

0

-1,682

100

0,3

1

14

0

0

1,682

100

0,3

3

15

0

0

0

100

0,3

2

16

0

0

0

100

0,3

2

17

0

0

0

100

0,3

2

18

0

0

0

100

0,3

2

19

0

0

0

100

0,3

2

20

0

0

0

100

0,3

2

DS-P:λ program has been selected [12]. A choice of the PS/DS-P:λ
program was dictated with the assumption that the second-degree
polynomial function model will be a nonlinear model which can be
reduced to a linear model. The second-degree polynomial function
has been chosen because there are no restrictions in research related
to the measurement technique. The required number of experimental
points is N = 23+ 6 + 6 = 20 (Table 3).
There are eight factorial experiments (3 factors on two levels, 23)
with added 6 star points and centre point (average level) repeated 6
times to calculate the pure error [9].

Cutting parameters

T - average
value of
research

T - calculation results

vc [m/min]

f [mm/rev]

aP [mm]

150

0,2

2

40 min
19,4 s

42 min
27,9 s

150

0,4

2

16 min
24,4 s

14 min
04,0 s

50

0,2

2

46 min
01,4 s

49 min
06,5 s

50

0,4

2

39 min
08,5 s

46 min
58,4 s

It is evident that the results obtained on the basis of the model are
consistent with the results obtained during the experiment.

3.2. Verification study of the model
The evaluation of the mathematical model was performed using
the Student’s t test to compare two mean values of populations with
normal distributions and homogeneous variances. Statistical calculations were performed with the Statistica 9.0 [15] program.
The assumptions of normality were examined using the ShapiroWilk test for the model of tool life (Table 5).
Table 5. Tests of normality for the model of tool life
Variable

n

W

p

Average value of research

4

0,8251

0,1555

Calculation results

4

0,7741

0,0633

As the level of significance of p is greater than 0,05 for the test case,
there is no reason to reject the hypothesis of normal distribution.
Two general populations are examined with normal distributions
N (m1, σ1) and N (m2, σ2), where the parameters of these distributions
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are unknown. There are two sample sizes n1 = 4 and n2 = 4. On the
basis of test results the hypothesis is tested H0: σ12 = σ22, against the
alternative hypothesis H1: σ12 ≠ σ22. The results of the calculations for
the model of tool life are presented in Table 6.
Table 6. The results of F-statistic model calculations for tool life
F

1,5563

p

0,7251

Because p is greater than 0,05, there is no reason to reject the hypothesis of homogeneity of variance for each of the cases.
The two populations having normal distributions are being studied now N (m1, σ1) and N (m2, σ2), standard deviations are unknown,
but equal, i.e. there is σ1 = σ2. Based on two sample sizes n1 = 4 and
n2 = 4, the hypothesis is verified H0: m1 = m2 against the alternative
hypothesis H1: m1 ≠ m2. The average values from both samples are
verified x1 and x2 and variances s12 and s22, then the value of t statistics according to the following formula:
t=

x1 − x2
n1s12

+ n2 s22  1 1 
 + 
n1 + n2 − 2  n1 n2 

.		

(2)

T(vc=150)
[min]

0,2

54,702

37,768

47,761

2

0,3

3

0,4

54,395

30,895

34,323

62,098

32,032

28,894

4

0,2

5

0,3

49,108

32,321

42,463

44,036

20,683

24,259

6
7

0,4

46,972

17,054

14,065

0,2

55,667

39,028

49,317

8

0,3

9

0,4

45,829

22,624

26,347

44,000

14,229

11,387

1

2

3

Table 10. Values of tool life according to T for T = f(f) for vc = 50 ÷ 150 m/min
and ap = 1 ÷ 3 mm obtained for the feed f = 0,2 mm/rev, f = 0,3 mm/
rev, f = 0,4 mm/rev
No

vc
[m/min]
50

4

ap
[mm]

T(f=0,2)
[min]

T(f=0,3)
[min]

T(f=0,4)
[min]

1

54,702

54,395

62,098

2

49,108

44,036

46,972

3

55,667

45,829

44,000

1

37,768

30,895

32,032

2

32,321

20,683

17,054

5

p

0,8060

6

3

39,028

22,624

14,229

7

1

47,761

34,323

28,894

2

42,463

24,259

14,065

3

49,317

26,347

11,387

vc
[m/min]

f
[mm/rev]

T(ap=1)
[min]

T(ap=2)
[min]

T(ap=3)
[min]

0,2

54,702

49,108

55,667

0,3

54,395

44,036

45,829

3

0,4

62,098

46,972

44,000

4

0,2

37,768

32,321

39,028

0,3

30,895

20,683

22,624

0,4

32,032

17,054

14,229

1
50

100

6
7
150

8

100

150

9

Those data can be useful for both technologist and the CNC machine tool operator.

5. Conclusions

Table 8. Values of tool life according to T for T = f(ap) for vc = 50 ÷ 150 m/min
and f = 0,2 ÷ 0,4 mm/rev obtained for the depths of cutting ap = 1
mm, ap = 2 mm, ap = 3 mm

64

T(vc=100)
[min]

-0,2566

Table 8–10 shows results (values) of the tool life of T, depending on
the particular technological cutting parameters in the turning process of
duplex stainless steel. It was calculated on the basis of equation (1).

9

1

ap
[mm]

t

4. Tool life as the function of cutting parameters

8

T(vc=50)
[min]

3

The significance level of p for the tested models is greater than
0,05 which means there is no reason to reject the hypothesis of equal
averages. Therefore, it is shown on the significance level of 0,05, that
the average value of research and the model are not significantly different. It can therefore be concluded that the designated model reflects
changes in tool life represented by the empirical values.

5

f
[mm/rev]

2

Table 7. The results of t-statistic model calculations for tool life

2

No

1

The calculation results are presented in Table 7.

No

Table 9. Values of tool life according to T for T = f(vc) for f = 0,2 ÷ 0,4 mm/rev
and ap = 1 ÷ 3 mm obtained for the cutting speed vc = 50 m/min, vc =
100 m/min, vc = 150 m/min

0,2

47,761

42,463

49,317

0,3

34,323

24,259

26,347

0,4

28,894

14,065

11,387

The purpose of this article was to develop a methodology which
can offer the possibility of predicting the tool life in the turning process of duplex stainless steel. Predicting the required parameter of tool
life T in the process of dry machining is an important part of the process and impact of such conditions on the technological properties of
the surface layer.
Factorial design of an experiment can be successfully employed
using coated carbide cutting tools in turning DSS. The following conclusions have been drawn:
1. Second-order model predicting equations for tool life have
been developed using response surface methodology for turning the DSS with coated tools.
2. The established equations clearly show that the cutting speed
was main influencing factor on the tool life.
3. The predicted values and measured values are fairly close
which indicates that the developed tool life prediction model
can be effectively used to predict the tool life for the turning
process. Using such models, a remarkable time and cost savings can be obtained.
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DEPENDABILITY ASSESMENT OF OPEN-PIT MINES EQUPMENT – STUDY ON THE
BASES OF FUZZY ALGEBRA RULES
OCENA NIEZAWODNOŚCI SPRZĘTU WYKORZYSTYWANEGO W KOPALNIACH ODKRYWKOWYCH – BADANIA OPARTE NA REGUŁACH ROZMYTEJ ALGEBRY
This article aims to present a new approach for assessing of maintenance support and model for its introduction into dependability
concept. Process of expertise judgment is used directly for assessing the organization of maintenance support and it is shown in
the form of linguistic variables as appropriate fuzzy sets. For the introduction of maintenance support into dependability, fuzzy
composition is used. Since reliability and maintainability are also influential indicators of dependability, it was necessary to develop a methodology for fuzzification of corresponding reliability and maintainability probability functions. This methodology is
developed by using empirical scaling. The proposed approach has been applied to different types of bulldozers, as a usual technical system that operates at open pit mine.
Keywords: dependability, maintenance support, fuzzy sets, bulldozer.
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie nowej metody oceny wspomagania obsługi oraz modelu opisującego jej zastosowanie
w odniesieniu do pojęcia niezawodności. Proces wydawania opinii eksperckiej wykorzystano bezpośrednio do oceny organizacji
wspomagania obsługi i przedstawiono go w postaci zmiennych lingwistycznych jako odpowiednie zbiory rozmyte. W celu odniesienia wspomagania obsługi do niezawodności, posłużono się kompozycją zbiorów rozmytych. Ponieważ nieuszkadzalność i
obsługiwalność są również ważnymi wskaźnikami niezawodności, konieczne było opracowanie metodologii rozmywania odpowiednich funkcji prawdopodobieństwa działania i obsługi. Niniejsza metodologia została opracowana przy użyciu skalowania
empirycznego. Proponowane podejście zastosowano w odniesieniu do różnych typów spychaczy, składających się na przeciętny
układ techniczny funkcjonujący w obrębie kopalni odkrywkowej.
Słowa kluczowe: stal duplex, obróbka skrawaniem, toczenie, okres trwałości ostrza, metoda powierzchni odpowiedzi.

1. Introduction
Life cycle management of technical systems that are characterized
by high investment value on the one hand, and by high specific work
value, namely the high costs of unplanned shut downs on the other, is
an especially complex and responsible task. Open pit mines and their
equipment represent the genuine example of these technical systems.
According to Study [16], an hour of unplanned break down at lignite
open pit mines within Electric Power Industry of Serbia causes the
expenses of around 10.000 € for coal and of around 3.000 € for overburden. Machines engaged on continual exploitation systems (bucket
wheel excavator, stacker) today cost 10–12 € per kilo at average, and
themselves can even weight several thousand tons. Machines belonging to auxiliary machinery can cost several thousand euros. Management of maintenance is very responsible duty, also as model for its
determination and evaluation. In that sense, the science articles in the
area of maintainability and reliability engineering, are very topical
[2–4, 6–9, 11–18].
In order to simplify this management’s task, it is needed to define
indicators of quality of service for technical systems. Some authors
Kuo[12] and Seo[14] assert that the life cycle of a technical systems
must be seen from the point of costs, namely, the reduction of total life
cycle costs for a certain product is considered as an essential part of
technical system and serving. There are also the indicators that ana-
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lyze technical system based to the ratio of the uptime and downtime.
Among them, the best known are indicators of availability performance, namely dependability. Dependability concept was introduced
through ISO-IEC standards [14]. Dependability includes availability
performance, as its measure, with influencing factors – performances
of reliability, maintainability and maintenance support. Implementation of dependability concept was developed in detail in IEC-300
standards where dependability objectives were defined and principles
of dependability management systems were introduced. The special
attention was devoted to degree of customers’ satisfaction with appropriate product and consideration of entire product life-cycle phases
concerning planning, design, production, operation and maintenance,
and finally disuse. Some authors Avizienis [1] and Ebramhimipour [3]
have defined dependability as an integrative concept which also includes safety. In any case, contemporary approaches to estimation of
the quality of service level for technical systems are engineering that
support system reliability and maintenance and consider them in the
synthesis form. Dependability engineering [14], through various techniques and concepts of systems’ sciences, considers the performance
of technical system through its life cycle and estimates to what degree
and for how long it can be relied on at any time. RAMS Engineering
(Reliability Availability Maintainability Supportability) has the goal
to reduce number of failures and minimize their consequences [13].
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Analysis of these synthesized indicators can be carried out most easily through the mean time to restore equipment to its original working
status or through the use of model for prediction on the basis of operational research [13] as well as through the use of fuzzy algebra rules
[2], [6] and [10]. Secondly mentioned models are more complex for
use, but they give mutual relation of influential parameters and enable
finding the weak points of the technical system
Special place in grasping the availability and dependability of
technical system, plays the choice of suitable conception of maintenance organization [4] and [11], and consequently of the level of
maintenance support. In practice, various conceptions [9] are used from the simplest ones such as breakdown maintenance, to the advanced ones such as predictive. Maintenance support hereby has the
task to support the uninterrupted performance of suitable maintenance
conception, namely to enable the required level of availability and
dependability of technical system.
This paper presents procedure – model for estimation of maintenance support and dependability determination according to maintenance support and other influential indicators (reliability and maintainability). Furthermore, maintenance support is estimated on the basis
of expert judgment, while reliability and maintainability monitoring
period of up-time and down-time. In order to comprehend the impact
of these various values to dependability, the rules of fuzzy algebra
are used. In the article was also specifically developed procedure for
reliability and maintainability probability functions fuzzification on
the base of empirical scaling. Model is tested and implemented to
dependability determination of different types of bulldozers operated
at open pit mine Drmno.
It can be said that this article constitutes an improvement of the
[6], when the dependability indicators were analyzed only on the base
of expertise judgment, without of fuzzification of statistical data. Also,
this paper presents a maintenance support evaluation model. Unlike
performances of reliability and maintainability, maintenance support
did not have a conventional system for evaluation,

2. Maintenance support analysis and dependability
integration based to fuzzy sets theory
Maintenance support represents the ability of an organization in
charge of maintenance to secure required maintenance of technical
system under given condition, in accordance with maintenance policy.
In other words, certain technical system has the appropriate maintenance support if the required maintenance activity is carried out at
required place in the given time during a certain time period. Maintenance support is not directly influenced by construction characteristics of technical system which is the object of maintenance.
In analysis of logistic parameters as the maintenance support is,
practically there is no other way for its estimation without utilization of experts’ judgments given as linguistic descriptions. Fuzzy sets
theory has arisen as appropriate tool that will work with linguistic
form, apropos simultaneously with insufficiently accurate terms and
expressions that hardly can be represented by models with numerical
inputs, as well as with to some extent strongly determined facts. In
this sense, fuzzy set theory will in this paper be used for the analysis
of maintenance support through the procedure of identification of the
fuzzy sets as well as for the integration on the dependability level using the procedure of composition of the fuzzy sets.

2.1. Identification of the fuzzy sets, maintenance support
evaluation
By analysis of maintenance conditions that usually exist at complex industrial systems, for maintenance support systems [6] can be
identified: maintenance through services by producers or licensed

organizations, maintenance developed by consumer, maintenance by
consumers’ request and without organized maintenance.
Efficiencies of the first two cases are hard to be distinguished.
Maintenance with services performed by producers or licensed organizations is characteristic for recent maintenance concepts. Here
producers of equipments give guarantee for their correct operation.
These types of maintenance support are provided by almost all producers of equipment which is produced in large series, such as auxiliary machinery of the open pit mines. Maintenance developed by
consumers is somewhat obsolete maintenance concept but it is still
present for complex and valuable systems which have been produced
in small amounts and which can have significant modification in design during their lifetime. Huge bucket wheel excavators at open pit
mines are good examples of such systems. Without consideration economic aspects of such maintenance policy, it can be estimated as quite
successful, primary because close relationship of maintenance service
with design development and modernization of such machines during
their lifetime.
Maintenance by consumers’ request can be characterized as very
inertial concept, but it can satisfy demands with limited number of activities necessary for keeping system as available. However, the consequences of inertia, i.e. lacking of forehand and organized maintenance actions, can be very serious especially for systems implemented
for expensive technological process. As the uncertainty and vagueness are inherent to this concept, its fuzzy set will have significantly
wide range.
Inexistence of organized maintenance is connected to component
and parts of systems which are rare, unique or reliable in the degree
that any failure is unexpected (for example support construction, hollow shafts and planetary gears of large dimensions, etc.). Storage of
such components would have high expenses but the failures of these
components are frequently fatal for whole system.
According to four identified maintenance policy concepts, four
linguistic variables for maintenance support can be introduced: excellently developed maintenance support, well developed maintenance
support, limited maintenance support and inexistence of maintenance
support. It is necessary to put these linguistic variables into appropriate coordinate system of membership function and measuring units.
Maintenance support as well as the dependability is without conventional measuring units. In other words, maintenance support is inherently linguistic variable, i.e. without any measuring units. Therefore,
in the case of analysis based on experts’ estimations, as the measuring
unit can be introduced class, as usually used concept for representing
performances’ quality [19] and [20]. Hence, the structure of maintenance support indicator with seven classes (i =1 to 7) as measures of
appropriate fuzzy sets will be as follows:
L = {1/µ1L, 2/µ2L, 3/µ3L, 4/µ4L, 5/µ5L, 6/µ6L, 7/µ7L}; µiL∈[0,1]

(1)

Where is L mark for maintenance support (practically logistics)
and µiL membership function.
For two more efficiency concepts linguistic variables excellently
developed and well developed are set up but without strict identification. In other words, maintenance through services by producers
or licensed organizations can principally be identified as excellently
developed maintenance support but without absolute certainty. The
same is with maintenance developed by consumer and linguistic variable well developed. With strict identification of proposed linguistic
variables and maintenance policies advantages of fuzzy sets utilization would also be neutralized. For example, obligation of producer
to carry out maintenance actions doesn’t necessary mean that the
maintenance support is excellently developed. For remaining two less
efficiently maintenance support options linguistic variables limited
and inexistence are introduced. These two maintenance policies are
quite easier for differentiation and strict identification with linguistic
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variables is evident. Also, according to previous considerations outer
linguistic variables excellently developed and inexistence are not mutually symmetrical. These settings are shown in Fig. 1.

Fig. 1. Maintenance support fuzzy sets

2.2. Composition of the fuzzy sets, maintenance support
and dependability
Composition of the fuzzy sets is a process of defining the relationship between fuzzy relations in order to obtain the score of synthesis
of these relations. In our case, the score would represent dependability
(D), while fuzzy relations are: reliability (R), maintainability (M) and
maintenance support (L), namely all partial indicators of dependability. Synthesis was done based on appropriate max-min composition
[10]:
D = R ° (M x L)

(2)

Conjunction “and”, that is product with operator (°) is used in
cases when fuzzy sets and/or relations simultaneously or there is no
functional relationship between them. This product is here used for integration of performance that describes times in operation and failure
time, i.e. reliability indicator with maintenance indicators. Functional
relationship between maintainability and maintenance support certainly exists. These indicators can be even technologically dependent
and the Cartesian product is used for their integration.
The Cartesian product [10] of maintenance related indicators,
maintainability and maintenance support, i.e. appropriate membership function is defined as follows:

µ

M xL

µi jM

with: 		

xL

= (µ i j M

(3)

x L)n x n

= min (µ i M , µ j L) 		

(4)

where the membership functions for maintainability and maintenance
support are given as:

µ

M

µ

= ( µ1M , µ 2 M , . . . , µ n M )

1
L = ( µ L,

2

(5)

n

(6)

µ L, . . . , µ L )

Composition of dependability membership function, for reliability membership functions:

µ

R

= ( µ1R, µ 2 R, . . . , µ n R ) 		

(7)

and the Cartesian product of maintainability and maintenance support
membership function given in (3), can be determined as:

µ

D

=µ

R oM xL

= (µ j D ) 1 x n ,

(8)

here is:
µ j D = max(min (µ1R , µ1 j M

x L ),

. . . , min (µ n R , µ nj M

x L )),

j =1, 2 , . . . , n.

Max-min composition defined in equation (9) set up maintenance support fuzzy sets as “critical” or more precise as fuzzy sets
with the dominant influence to over all dependability. For example,
if considered system is with excellent performances of reliability and
maintainability but with relatively poor characteristic for maintenance
support, overall performance of dependability will be also at low level
and significantly lower than in some other combinations of these indicators. This is the essence of the integration of maintenance support in dependability. This feature characterized max-min composition as a “pessimistic” but it is often used in an analysis of technical
systems.
Proposed fuzzy composition as an output has dependability performance in relation (by appropriate membership function) with
classes (1 to 7):
D = {1/µ1D, 2/µ2D, 3/µ3D, 4/µ4D, 5/µ5D, 6/µ6D, 7/µ7D}; µiD∈[0,1] (10)

Thereby, L is given in the form (1), while R and M are also given
in relation to classes in the form:

R = {1/µ1R, 2/µ2R, 3/µ3R, 4/µ4R, 5/µ5R, 6/µ6R, 7/µ7R}; µiR∈[0,1]
(11)
M = {1/µ1M, 2/µ2M, 3/µ3M, 4/µ4M, 5/µ5M, 6/µ6M, 7/µ7M}; µiM∈[0,1] (12)
Dependability, as the parameter of quality of service level, is a
value without conventional evaluation system and measurement unit.
Therefore, in this article it is given in the form of fuzzy sets depending
from membership function μ(D) and class (1 to 7). These settings are
shown in Fig. 2.

Fig. 2. Dependability fuzzy sets
The expression (10) of dependability performance is necessary
to map back to the defined dependability fuzzy sets (Fig. 2). Best-fit
method [19] is used for transformation of dependability description
(10) to form that which defines grade of membership to fuzzy sets:
poor, average, good, excellent (Fig. 2). This procedure is recognized
as dependability identification. Best-fit method uses the distance (d)
between dependability attained by “max-min” composition (10) and
each of the dependability expressions to represent the degree to which
D is confirmed to each of them (Fig. 2).
di(D,Hi) =

7

∑ ( µ j D − µ j Hi )
j =1

2

, i = 1,, 4; Hi = {excellent, good, average,poor}

(13)
The closer D is to the i-th linguistic variable, the smaller di is.
Distance di is equal to zero, if D is just the same as the i-th expression
in terms of the membership functions. In such a case, D should not be
evaluated to other expressions at all due to the exclusiveness of these
expressions.
Suppose di min (i = 1, 2, 3, 4) is the smallest among the obtained
distances for D and let α 1, α 2, α3 and α4 represent the reciprocals of
the relative distances between the identified fuzzy dependability description D and the each of the defined dependability expressions with
reference to di . Then, αi can be defined as follows:

(9)
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αi=

1
, i = 1,2 ,3,4.
d i / dimin

(14)

If di = 0 it follows that αi = 1 and the others are equal to zero. Then,
αi can be normalized by:

βi=

αi
4

∑α i

, i = 1,2 ,3,4.

4

∑β i =1
i =1

(15)

i =1

Each βi (i = 1, 2, 3, 4) represents the extent to which D belongs to
the i-th defined dependability expressions. It can be noted that if D
completely belongs to the i-th expression then βi is equal to 1 and the
others are equal to 0. Thus βi could be viewed as a degree of confidence that D belongs to the j-th reliability expressions. Final expression for dependability performance is obtained in form (according to
Fig.2):
D = {( β1, “poor’’), (β2, “average’’), (β3, “good’’), (β4, “excellent’’)} (16)

3. Reliability and maintainability integration
Maintenance support (L) is defined by expertise judgments and it
is given directly in fuzzy form (1), as opposed to reliability and maintainability which are usually given in the form of function of time,
R(t) and M(t). To calculate dependability (2), it is necessary to do the
fuzzification of reliability function R(t) and maintainability function
M(t) into the fuzzy numbers (11) and (12).
For determination of fuzzy numbers (11) and (12), it is necessary
to:
–– define relationship between classes (1 to 7) and registered periods of operation and periods of maintenance,
–– define fuzzy numbers R and M to be the best approximations
of functions R(t) and M(t), i.e. to define location and shape of
fuzzy numbers according to classes as the measure of reliability
and maintainability.

delay in maintenance two parameters Weibull distribution could also
be used for approximation of maintainability function, as:
M (t ) = 1 − e

t
−( )β
η

(18)

In both cases, the mean time and standard deviation could be calculated as
Mean time
−

1
(19)
T = η ⋅ Γ 1 + 
 β
2
 
2  
1   

Standard deviation σ = η 2 ⋅ Γ 1 +  − Γ 1 +   
β    β  

 

(20)

where Γ is gamma function.
Approximation of reliability and maintainability function could
be done by triangular or trapezoidal fuzzy number. In [2] triangular
fuzzy numbers were used for probability density function approximation, as a practical model for approximation of Normal distribution,
for example. In this paper, gives a different approach to approximation. Dependence between parameter β in R(t) and M(t), and shape
of fuzzy number is quite evident (Fig. 3). For the cases when Weibull
distribution is inclined to Exponential distribution (0,5 ≤ β ≤ 1,5) [7]
triangular fuzzy number is optimal, while when Weibull distribution
is inclined to Normal distribution (2,5 ≤ β ≤ 4) [7] trapezoidal fuzzy
number can be used for approximation. As the boundary value for
shape parameter, β = 2 is adopted.

3.1. Relationship between classes and times
Recorded minimal and maximal periods in operation should be used
as representatives of the seventh (the poorest) and the first (the best) classes of reliability, respectively. Theoretically it would be correct if the shortest and the longest expected time would be taken into consideration, i.e.
times t for R(t) → 0, R(t) → 1, M(t) → 0 and M(t) → 1. However, these
times are usually excluded from consideration as unrealistic.

3.2. Location and shape of fuzzy numbers
The Weibull distribution is one of the most commonly used distributions in reliability engineering because of the many shapes it attains
for various values of shape parameter. It can therefore model a great
variety of data and life characteristics [7]. Periods until the unexpected failures - up times could be recorded and used for determination of
reliability function as two parameters Weibull distribution:
R (t ) = e

t
−( )β
η

(17)

where β is shape and η is scale parameter.
Similarly, for maintainability function, periods necessary for repair of damages (i.e. for return in operation readiness) – down times
could be measured. According to Ivkovic [7] if there is no unplanned

Fig. 3. Selection of fuzzy number shape according to shape parameter β
For approximation in the form of triangular fuzzy number, 3 break
points have to be defined:
FN1 = (bp1, bp2, bp3)

(21)

While the choice of mean time T for bp2 break point is quite
reasonable, selection of bp1 and bp3 is not so clear. The most logical
choice is to connect these break points with standard deviation σ, as
a dissipation measure, of recorded times around the mean time. For
example, for Normal distribution, recorded time in the interval from
[ T -σ, T , T +σ] covering 68,26 per cent of all recorded time, while
in the case of Exponential distributions rule covering rate is almost
100 per cent [7]. For Weibull distribution does not exist in principle,
such rules, but depending on the parameter β, it can be determined
individually. Hence, triangular fuzzy number can be defined as:
FN1 = ( T - x1∙σ, T , T + x2∙σ)
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For the selection of scale factors x1 and x2 scaling method is used
in this paper. This method is a sort of empirical scaling [5], it reaches
scaling on the expected value level, which is itself obtained on the
basis of empirical study [21] and expertise judgment [17]. Unit fuzzy
number will be adopted to stand for the expected value and reliability
and maintainability fuzzy set definitions [6], will be used as empirical
data. On the basis of these definitions, which were used in a similar
example [6], it can be asserted that symmetry is the common characteristic of majority reliability and maintainability fuzzy sets, and that
the minimal width, regarding the center of fuzzy set, is 1.25∙c (c is difference between two successive classes). Now, for the unit triangular
fuzzy number (Fig. 4), scale parameters could be calculated as:
x1 = x2 =

1.25 ⋅ c
min σ i

(23)

i

where is min σ i the smallest registered value of standard deviation in
i

the range of observed phenomena (different reliability/maintainability
functions).
Trapezoidal fuzzy number FN2, as approximation of reliability/
maintainability function is defined by 4 break points:
FN2 = (bp1, bp2, bp3, bp4 )				
			
(24)
As in the case of triangular fuzzy set, mean time T and standard
deviation σ are used for definition of break points in trapezoidal fuzzy
number:
FN2 = ( T − yl∙σ, T − y2∙σ, T + y3∙σ. T + y4∙σ)

(25)

Trapezoidal fuzzy numbers in reliability/maintainability fuzzy
sets in Ivezic [6], are mostly symmetrical and minimal width of trapezoid fuzzy set was (2,5∙c), so the unit trapezoidal fuzzy set can be
defined in the form plotted in Fig. 5.

According to minimal standard deviation and adopted geometry
of unit trapezoidal fuzzy number, scale parameters in expression (25)
are calculated as:
y1 = y4 =

1.25 ⋅ c
1.25 ⋅ c
, y2 = y3 =
min σ i
min σ i
i

(26)

i

For transformation of triangular/trapezoidal fuzzy numbers in the
desirable form proposed by (11-12) intersections of obtained fuzzy
numbers and ordinates of each class have to be calculated.
Proposed empirical scaling algorithm for determination of fuzzy
membership function wideness can be considered as acceptable because in operations with fuzzy relations (fuzzy composition) the influence of fuzzy number with the highest degree of membership (μ(bp2)
= 1 for triangular and μ(bp2) = μ(bp2) = 1 for trapezoidal) is the most
significant [10].

3. Case study: Dependability determination of bulldozers
At the lignite open pit mine Drmno (Serbia) [8] there are more
than 120 machines within the auxiliary machinery. They are very
important for the smooth realization of core operation, and any unplanned absence of machines can cause enormous costs. In the auxiliary machinery, bulldozers are certainly the most important and it is
therefore necessary to observe the dependability of these machines.
Three types of bulldozers (B1, B2, B31) operated at open pit mine
Drmno and they are considered in this article.
Technical and operational characteristics of considered machines
are presented below:
B1:
Engine: Liebherr D 9406 TI-E – 13000 ccm, Power 242 kW
– 1800 r/min; Torque 1284 Nm;
Transmission: Power shift – Hydrostatic; Speed: 11/11
km/h; Mass: 34800 kg;
B2:
Engine: Cummins N14C – 15000 ccm, Power 238 kW –
1400 r/min; Torque 1647 Nm;
Transmission: Power shift – Hydrodynamic; Speed: 10,6
/12,7 km/h; Mass: 36210 kg;
B3:
Engine: CAT 3406E – 14600 ccm, Power 252 kW – 2386 r/
min; Torque 1009 Nm;
Transmission: Power shift – Hydrodynamic; Speed: 10,6 /
13,8 km/h; Mass: 37771 kg.

3.1. Maintenance support analyses

Fig. 4. Unit triangular fuzzy set

Fig. 5. Unit trapezoid fuzzy set

Maintenance support (L) is defined based to expertise judgment
and is given directly in fuzzy form. For the selected bulldozers maintenance support is designed as maintenance through services by licensed organizations. Generally this type of maintenance support can
be considered as excellent developed maintenance support. However,
the quality of its implementation is not the same for all selected bulldozers and the evaluation of maintenance support was done through
the questionnaires filled up by ten maintenance engineers. For machine B1, all of the 10 engineers responded that the maintenance
support is “well developed”; for machine B2 all of the ten engineers
responded that the maintenance support is “excellently developed”,
while for machine B3 seven engineers responded with “excellently”
and three responded as “well developed.”
Obtained fuzzy numbers for maintenance support are:
L B1 = L (well…) = {1/0, 2/0.5, 3/1.0, 4/0.5, 5/0, 6/0, 7/0}
L B2 = L (exc ...) = {1/1.0, 2/0.75, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0}
L B3 = L (70% exc .. + 30% wel ..) = {1/0.7, 2/0.675, 3/0.3, 4/0.15, 5/0, 6/0, 7/0}
1 Bulldozers: Liebher PR752 lit, DresstaTD25H, Caterpillar D8R, respectively
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Calculation procedure for LB3 is shown in Table I

R(t) = 0,0036 means that some machine works about 3000 hours, i.e.
about triple more than the largest recorded peTable I. Calculating fuzzy number procedure for the case when expert estimation differs among the evaluriod in operation, or R(t) = 1 means that some
ated, as in the case of machine LB3.
machine is completely out of use.
The same logic is used for determination
L B3
1. class
2. class
3. class
4. class
5. class
6. class
7. class
of
relationship
between periods in maintenance
Excellently
1.0
0.75
0
0
0
0
0
and classes of maintainability. For the first
developed
× 70 %
× 70 %
× 70 %
× 70 %
× 70 %
× 70 %
× 70 %
class i.e. the most quality is used period of 2.5
70 %
hours, while the seventh class corresponds to
Well developed
0
0.5
1.0
0.5
0
0
0
15 hours in maintenance.
30 %
× 30 %
× 30 %
× 30 %
× 30 %
× 30 %
× 30 %
× 30 %
∑

0.7

0.675

0.3

0.15

0

0

0

3.2. Reliability and maintainability analysis
Failures in undercarriage running wheels are characteristic for
bulldozer B1, while gear-boxes and torque mechanisms failures are
characteristic for B2 and B3, respectively. Algorithm for dependability function determination is well known, and in Table II only final reliability functions for different bulldozer types are presented. According to small number of available data median ranking and Bernard’s
approximation was used.

Fig. 7. Dependence of periods in maintenance (hours) and classes of
maintainability

Table II. Reliability functions for different bulldozers
Mach.

UP TIME
[motor hours]

−

Reliability function

T

[motor hours]

σ
[motor hours]

B1

187, 710, 822, 921

t
)1,24
828,43

773,43

647,27

B2

t
80, 100, 214, 386,
−(
)1,18
421, 622, 831 R (t ) = e 434,83

410, 97

363, 13

B3

t
118, 480, 622, 710,
−(
)1,20
712,54
950
R (t ) = e

670,23

580,96

R (t ) = e

−(

Fig. 6. Dependence of periods in operation (motor hours) and classes of reliability

3.2.2. Location and shape of fuzzy numbers
According to obtained reliability functions (Table II) shape parameters are: 1.18, 1.20 and 1.24, while in the case of maintainability
functions (Table III), this parameter has the next values: 5.20, 2.97
and 4.23. Hence, triangular fuzzy numbers will be used for reliability
functions, while maintainability functions will be approximated by
trapezoidal fuzzy numbers.
Scale parameters are calculated as:
x1 = x2 =

For maintainability function, periods necessary for return in operation readiness are measured for all three types of bulldozers. Maintainability function is determined in Table III.

i

y2 = y3 =

Mach.

DOWN TIME
[ hours]

Maintainability function

T

[hours]

σ
[hours]

−(

t 4,23
)
10,54

9,58

2,55

−(

t 5,20
)
12,57

11,57

2,55

t 2,97
)
4,84

4,32

1,59

B1

6.8 ; 10; 10.5;
11;

M (t ) = 1 − e

B2

8,0; 10,2; 10,9;
11,4; 12,0; 13,7;
15,0;

M (t ) = 1 − e

B3

2,5; 3,5; 4,2; 5,1;
6,2;

M (t ) = 1 − e

−(

3.2.1. Relationship between classes and times
For the analyzed bulldozers, 950 hours and 80 hours are the longest (machine B3) and the shortest (machine B2) recorded periods in
operation. Relationship between classes and periods in operation is
presented in Fig. 6.
Theoretical cases (R(t) → 0 and R(t) → 1) are excluded and
justification for this approximation lies in the fact that, for example

0.25 ⋅ c ( 0.25 ⋅ 2.08 ) hours
=
= 0.328
1.59 hours
min σ Bi
i

Table III. Maintainability functions for different bulldozers
−

1.25 ⋅ c (1.25 ⋅145 ) motor hours
=
= 0.499
min σ Bi
363.13 motor hours

y1 = y4 =

1.25 ⋅ c (1.25 ⋅ 2.08 ) hours
=
= 1.638
1.59 hours
min σ Bi
i

According to (21-23) and (24-26) scale parameter and fuzzy numbers, as the represents of reliability and maintainability of for selected
machines, are calculated and plotted at Fig. 8–10.
R B1 = (450.4, 773.4, 1096.5); R B2 = (229.7, 411.0, 592.2); R B3 =
(380.2, 670.2, 960.2);
M B1 = (5.4, 8.7, 10.4, 13.8); M B2 = (7.4, 10.7, 12.4, 15,7); M B3 =
(1.7, 3.8, 4.8, 6.9);
From Figures 8-9 the values of intersection of fuzzy numbers B1,
B2, B3, and ordinate for each class (from 1 to 7) could be taken, as it
is explained at Fig. 10. These values determine reliability and maintainability fuzzy numbers in desirable form (11-12):
RB1 = {1/0.45, 2/0.90, 3/0.65, 4/0.20, 5/0, 6/0, 7/0};
RB2 = {1/0, 2/0, 3/0, 4/0.43, 5/0.77, 6/0, 7/0};
RB3 = {1/0.04, 2/0.54, 3/0.96, 4/0.46, 5/0, 6/0, 7/0};
MB1 = {1/0, 2/0, 3/0.38, 4/1.00, 5/0.88, 6/0.25, 7/0};
MB2 = {1/0, 2/0, 3/0, 4/0.41, 5/1.00, 6/0.85, 7/0.22};
MB3 = {1/0.38, 2/1.00, 3/0.12, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0};
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For

µ j D = max(min(µ1R , µ1 j M

x L ),

. . . ,min(µ 7 R , µ 7 j M

x L ))),

j =1, . . . , 7.

Dependability of machine B1 is estimated as:

µ

Fig. 8. Reliability fuzzy numbers for selected bulldozers

D(B1)

=µ

= (µ j D ) 1 x 7 = (0, 0.38, 0.38, 0.38, 0, 0, 0)

R oM xL

Otherwise stated, in form (10): DB1 = {1/0, 2/0.38, 3/0.38, 4/0,38,
5/0, 6/0, 7/0}
Dependability estimation (10) for other two types of bulldozers
is obtained as:
DB2 = {1/0.77, 2/0.75 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0}
DB3 = {1/0.54, 2/0.54, 3/0.3, 4/0.15, 5/0, 6/0, 7/0}
Transformation of obtained “classes related” fuzzy sets to linguistic dependability fuzzy sets by using best-fit method is straightforward and explained in detail in (13-16). Best-fit method and proposed
dependability fuzzy set (Fig. 2) give the final dependability evaluation
for the Machine B1 in the form (13):

Fig. 9. Maintainability fuzzy numbers for selected bulldozers

d 1(D,excellent) =

d 2(D,good) =

2

=1.19403

j =1

7

∑ ( µ j D − µ j good )

2

j =1

= 0.64475

7

∑ ( µ j D − µ j average )

d 3(D,average) =

d 4(D, poor) =

7

∑ ( µ j D − µ j iexcellent )

2

j =1

7

∑ ( µ j D − µ j poor )

2

j =1

=1.16863

=1.41269

Where is according to Fig.2.:
Fig. 10. Reading the coordinates for reliability of bulldozer B1

3.3. Bulldozers dependability determined by fuzzy model
For dependability determination, equation (2) is used. Calculation
in detail is presented only for machine B1.

µ L ( B1) = (0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0, 0);

µ

j=1to7

µ

j=1to7

excellent

average

= (1, 0.75, 0, …, 0); µ

j=1to7

= (0, 0, 0, 0.5, 1, 0,25, 0); µ

For di min = d2:
1
= 0.53998 ,
α1=
d 4/ d 2

good

= (0, 0.25, 1, 0.5, 0, 0, 0);

j=1to7

β1=

µi jM

72

= (µ

xL

M x L )7 x 7 ,

= min(µ j M

,

0
0
0
0
0
0
0
0

0 0.38 0.38 0.38

j
µ L) = 0 0.5
1
0.5
0 0.5 0.88 0.5

0 0.25 0.25 0.25
0
0
0
0


= 0.21192

β2=

α3
4

∑α i

= 0.39245

i =1

The first step of max-min composition (3-9) is used, as follows:
M xL

α4
4

∑α i

µ M ( B1) = (0, 0, 0.38, 1, 0.88, 0.25, 0);

µ

= (0, …, 0, 0.75, 1);

i =1

1
= 1.00000 ,		
α2=
d 3/ d 2

µ R ( B1) = (0.45, 0.9, 0.65, 0.2, 0, 0, 0);

ij

poor

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0 
0

0
0

0
0 

α3=

1
= 0.55171 ,
d 2/ d 2

β3=

α2
4

∑α i

= 0.21652

i =1

α4=

1
= 0.45640 ,		
d 1/ d 2

β4=

α1
4

∑α i

= 0.17911

i =1

Finally, B1 dependability in linguistic fuzzy form:
D B1 = {(β4, “poor’’), (β3, “average’’), (β2, “good’’), (β1, “excellent’’)} =
= {(0,17911, “poor’’), (0,21652 “average’’), (0,39245,
“good’’),(0,21192, “excellent’’)}
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For machines B2 and B3, dependability is (Fig. 11) :
DB2 = {(0,09655, “poor’’), (0,10133, “average’’), (0,11003,
“good’’),(0,69209, “excellent’’)}
DB3 = {(0,16419, “poor’’), (0,18100, “average’’), (0,24820,
good’’), 0,40661, “excellent’’)}

Fig. 11. Dependability performances of different bulldozers types
In this way, bulldozer with lowest dependability, i.e. availability,
B1 has been identified. This bulldozer has mostly good dependability,
while the two others are mostly excellent. Machine B1 also has the
worst assessed maintenance support.

4. Conclusion
A new approach is proposed in this paper for maintenance support analyses in the framework of the dependability, based on rules
of fuzzy algebra. In this approach, maintenance support is evaluated
using expertise judgment and fuzzy sets. Thereby, it was necessary to
differentiate between possible modes of organizing maintenance sup-

port, and to introduce measurement unit that represents quality level
of maintenance support organization. The paper presents four possible organizing modes for maintenance support: maintenance through
services by producers or licensed organizations, maintenance developed by consumer, maintenance by consumers’ request and without
organized maintenance. Each of them is conditionally defined, depending on classes as measurement unit. In order to get the necessary
overview of the level of maintenance support organization, it is necessary to grasp it in the context of availability of the analyzed technical
system, namely of dependability as a measure of availability.
Since dependability is influenced not only by maintenance support, but also by reliability and maintainability, which are usually
represented as time functions, it is necessary to define fuzzification
model, which will approximate in the best way these functions into
a fuzzy form. That fuzzy form is complementary with fuzzy form
of maintenance support. Fuzzification process is completed based
on the principle of empirical scaling which as the assumption takes
that Weibul distribution successfully covers all phenomena related to
failures of realistic technical system, and introduces fuzzy set on the
base of empirical study, apropos establish relation between measured
times and their standard deviations and expected form of reliability/
maintainability fuzzy sets. In this way all necessary conditions are accomplished to calculate dependability using rules of fuzzy algebra.
Dependability assessment itself is of great importance for the
identification of weak points from the standpoint of quality of maintenance and reliability. In addition, it is very important to find their
interdependence and the influence on dependability. This article
shows a methodology that effectively considers primarily the level
of maintenance support and provides the ability to integration on the
level of dependability, on the basis of actual working conditions as a
result of empirical studies. The proposed methodology was tested on
the example of three bulldozers of different manufacturers, working
in a lignite mine.
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Research on energy consumption by an electrically driven automotive vehicle in simulated urban conditions
Badania zużycia energii przez samochód elektryczny w warunkach
symulujących jazdę w mieście*
In recent years, dynamic development of electric drives in automotive applications has been taking place. Electrically driven
vehicles are considered to offer a possibility of solving the most important ecological problems posed by motorisation. The paper
presents results of testing the energy consumption by an electric car in conditions corresponding to actual operation of such vehicles, i.e. at drive tests where urban, extra–urban, and traffic jam conditions were simulated. The disitance energy consumption and
total vehicle efficiency were determined at drive tests. An energy consumption characteristic was determined in pseudorandom
conditions of urban operation of the car, with employing the Monte Carlo method for this purpose.
Keywords: electric car, energy consumption, efficiency.
W ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój napędów elektrycznych w motoryzacji. W samochodach elektrycznych upatruje
się możliwości rozwiązania najważniejszych problemów ekologicznych motoryzacji. W pracy przedstawiono wyniki badań zużycia
energii przez samochód elektryczny w warunkach odpowiadających rzeczywistej eksploatacji takich pojazdów, mianowicie w
testach jezdnych symulujących ruch w miastach, poza miastami, a także w zatorach drogowych. Wyznaczono drogowe zużycie
energii i sprawność ogólną pojazdu w testach jezdnych. Wyznaczono charakterystykę zużycia energii w warunkach pseudoprzypadkowych użytkowania samochodu w mieście. Wykorzystano do tego celu metodę Monte Carlo.
Słowa kluczowe: samochód elektryczny, zużycie energii, sprawność.

1. Introduction
Motorisation poses significant hazards to the environment. A considerable part of these hazards is connected with using combustion
engines to power automotive vehicles. The most conspicuous hazards
include exhaust and noise emissions and using–up of the natural resources necessary for the production of liquid and gaseous fuels. The
use of electric motors for automotive applications makes it possible
to eliminate exhaust emissions along transport routes and to reduce
noise emission, because it is generally known that this has been made
possible by the present–day technologies of electric drives [10, 14,
16, 26]. At the same time, however, we must be aware of the fact
that the platitudinous term “zero–emission vehicles” is only a populist
expression having merely a propaganda value and being of not very
high standard at that. Firstly, there are a number of automotive pollutant sources other than the combustion engine, e.g. dust emission
sources such as various tribological pairs in the vehicle, interaction
between tyres and road surface, or stirring–up of road dust [4]. Secondly, a vehicle powered by an electric motor does not emit combustion gases, but the generation of the electric energy used to power
the vehicle results in environmental pollution, too. The electricity
generation is still based to a considerable extent on the combustion
of fossil fuels, predominantly hard coal. Moreover, the technologies
of electricity generation with the use of hard coal are not, in many
cases, adequately clean; therefore, not only the greenhouse gas emissions but also the emissions of pollutants harmful to human heath
cannot be thus avoided. Obviously, a solution of the future is the use
of renewable energy, chiefly the energy directly obtained from solar
radiation (photoelectric cells), and nuclear energy; particularly high
hopes are placed on the use of nuclear fusion [20]. To assess the pol-

lutant emissions from automotive vehicles during the whole cycle of
production and use of energy carriers, the “Well-to-Wheel” analysis,
i.e. the analysis from the source (of an energy carrier) to the wheel (of
a vehicle), may be employed [25, 27]. This cycle is divided into two
stages, namely “Well-to-Tank,” i.e. from the source to the tank (of the
energy carrier in the vehicle), and “Tank-to-Wheel,” i.e. from the tank
to the wheel [25].
Another issue is the evaluation of the environmental benefits
gained from the application of electric drives to automotive vehicles,
carried out with employing the Life Cycle Impact Assessment (LCIA)
method1 [12]. In this method, not only the information obtained by inventorying the energy and pollutant emissions but also specific environmental hazards such as eutrophication, acidification, noise, vibrations, smog, electromagnetic radiation, dust, land-use change, damage
1		In the English–to–Polish translation, it has become a common but incorrect and reprehensible practice to use the term “życie” (literally “life”), borrowed from English,
in relation to objects other than organisms, and not only in official documents but also
in scientific publications at that! According to the Dictionary of the Polish Language,
“życie” is an organism’s state consisting in an uninterrupted train of processes making it
possible for the organism to react to stimuli and, usually, to move. According to the Encyclopaedia issued by Państwowe Wydawnictwo Naukowe (Polish Scientific Publishers
PWN), “życie” is a biological phenomenon, complex and multidimensional, which cannot be described with the use of one simple definition. This phenomenon is exclusively
known from the Earth; in this context, it is defined as having two basic meanings: it
describes the state of a substance (referred to as an organism) that lasts from the coming
up (birth) of the organism till the end of its individual existence, i.e. its death in most
cases, or it describes the dynamic process that began on the Earth about 3.8 billion years
ago and covered all the organisms that existed in the past and live now and derive from
one initial form, including any mutual interrelationships and dependencies and their
environmental impact.
The fact that the term “life” is used in English in the meaning of “existence” does not entitle the Poles to disregard the culture of the Polish language and to translate this term as
“życie” (incorrect, literally “life”) instead of “istnienie” (correct, literally “existence”).

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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to resources, e.g. water and raw materials used to produce fossil fuels,
climate changes, ozone layer depletion, etc., are taken into account
[12]. With respect to automotive vehicles, the LCIA method makes it
possible to assess their environmental impact at all the vehicle existence stages, from production through operation right to the management of the vehicles when worn-out. Such an analysis may also cover
the vehicle operation infrastructure. When the life cycle impact assessment method is applied to electrically driven automotive vehicles,
many factors that are very harmful to the environment, especially the
production and use of batteries and the management of the batteries
that have been withdrawn from service, should be taken into consideration [1, 11, 13, 16, 18, 21, 27].
This cautious approach to the problem of electric vehicles is by no
means inconsistent with the dynamic work on development of electric
drives not only in small passenger cars but also in commercial vehicles [1, 8–11, 13–16, 18, 21–23, 26, 27] and in single–track vehicles
[24].
An important problem is the evaluation of energy consumption by
electric vehicles in conditions corresponding to the typical conditions
in which such vehicles are actually used. At the current state of technical development, electric vehicles are thought of as being chiefly intended for urban traffic [1, 3, 8–11, 14–16, 18, 21–23, 26, 27]. In this
connection, the conditions corresponding to the actual operation of
electric vehicles represent urban traffic inclusive of special cases, i.e.
the traffic in central urban areas and in suburbs. In this study, the traffic models to represent the actual electric vehicle operation conditions
were adopted in accordance with the European UDC (Urban Driving
Cycle) and American FTP-75 (Federal Transient Procedure) type approval tests, see Figs. 1 and 2, respectively [28]. The UDC test is a
typical model of the driving of passenger cars and light–duty goods
vehicles in towns, while the FTP-75 test covers both the urban and
suburban traffic conditions. The test program described herein was

Fig. 3. The Stop–and–Go test

additionally extended by adding to it the Stop-and-Go test procedure,
which represents the street jam traffic type, Fig. 3 [2, 6].
The traffic models adopted cover most of the passenger car
traffic conditions occurring in urban areas.

2. The system of quantities adopted to describe the
energy consumption by an electric vehicle
The system of quantities adopted to describe the energy consumption by an electric vehicle has been presented below.
For an electric vehicle without braking energy recuperation, the
efficiency system is defined as follows:
–– efficiency of the vehicle drive:

ηD =

NR
NT

(1)

–– efficiency of the battery charging:

ηCH =

NT
		
N CH

(2)

–– total efficiency:

ηG = ηCH ⋅ηD
where:
Fig. 1. The UDC test

NT –
NR –
NCH –

(3)

electric vehicle drive power;
resistance–to–motion2 power;
battery charging power.

For an electric vehicle with braking energy recuperation, the efficiency system is defined as follows.
–– efficiency of the vehicle drive:

ηD =

NR
NT − N U

(4)

–– efficietncy of the braking energy recuperation:

ηU =

Fig. 2. The FTP–75 test
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NU
NB

(5)

2		The term “resistance to motion” should be understood in this context as the phenomenon rather than the forces.
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where:

NB –
NU –

electric machine braking power;
braking energy recuperation power.

The distance energy consumption is defined as derivative of the
energy consumed relative to the distance travelled. In particular:
–– for an electric vehicle without braking energy recuperation, it is:
c=
where:

dLT ( s )
ds

(6)

s		 – distance travelled by the vehicle;
LT(s) – work of the electric vehicle drive as a function
			 of the distance travelled.

–– for an electric vehicle with braking energy recuperation, the
distance energy consumption is:
c=
where:

d ( LT ( s ) − LU ( s ) )
ds

(7)

LU(s) – braking energy recuperated as a function of
			 the distance travelled.

The average value of the distance energy consumption for the test
is defined by the following formulas.
–– for an electric vehicle without braking energy recuperation, it is:
cAV =
where:

t
–
LT –
		

LT AV  N T ( t ) 
=
s
AV v ( t ) 

(8)

time;
work done by the electric drive of the vehicle
during the test with test duration time tf, see below:
tf

LT = ∫ N T ( t ) dt

(9)

0

s –
		

distance travelled by the vehicle during the test,
see below:
tf

s = ∫ v ( t ) dt

(10)

0

AV – averaging operator.
–– for an electric vehicle with braking energy recuperation, the
distance energy consumption is:
cAV =
where:

LT − LU AV  N T ( t )  − AV  N U ( t ) 
=
s
AV v ( t ) 

(11)

LU – braking energy recuperated during the test, see
below:
tf

LU = ∫ N U ( t ) dt

A schematic diagram of the power flow in the powertrain3 of
an electric vehicle with electricity recuperation has been shown in
Fig. 4.

(12)

Fig. 4. Schematic diagram of the power flow in the powertrain of an electric
vehicle with electricity recuperation.
Legend: CH – battery charging system; A – battery; D – vehicle driving system; U – braking energy recuperation system; NCH – battery charging power; NT – electric vehicle drive power; NR – resistance–to–
motion power; NB – electric machine braking power; NU – braking
energy recuperation power

Noteworthy is the fact that the energy balance in the driving system of a vehicle determines whether the vehicle state is static, i.e.
the vehicle moves with a constant speed, or dynamic, i.e. the vehicle
accelerates or decelerates. The electric machine braking power differs
from the total vehicle braking power because the latter additionally
includes the power dissipated in the braking system by friction brakes.
A part of the electric machine braking power may be recuperated: the
electric energy recovered during the braking process may be stored
in the battery.

3. Results of empirical tests of an electric vehicle carried
out on a chassis dynamometer
Empirical tests of the energy consumption by an electric vehicle
were carried out on a chassis dynamometer at the Environmental Protection Centre of ITS (Motor Transport Institute) [3]. The test specimen was an electric passenger car Zilent Courant, made in the People’s Republic of China. In the Zilent Courant car, the electric motors
were exclusively powered from a battery of electric storage cells. The
vehicle powertrain had no braking energy recuperation system. The
vehicle running mass was 1 170 kg.
The power rating of the vehicle’s electric motor was 8.5 kW. The
car was provided with 10 maintenance–free lead–acid batteries, each
of 12 V and 100 Ah rated voltage and capacity, respectively.
The maximum and economical speed of the car was 85 km/h and
40 km/h, respectively. The vehicle range when driven at the economical speed was claimed as not less than 150 km.
The car tested was classified in the category of vehicles of simple construction. It was provided with neither battery systems of new
generation nor braking energy recuperation system. The utility indicators did not qualify the car tested to the category of modern electric
vehicles, either. The vehicle range was short, the maximum speed was
low, and the dynamic characteristics of the vehicle were all the more
unsatisfactory. These features had an effect on the sceptical opinion
about the passive safety and comfort of use of the vehicle.
The tests were carried out on a single-roller chassis dynamometer
with controlled load characteristics, manufactured by AVL-Zöllner
[3].
The parameters measured during the tests carried out on the chassis dynamometers included:
–– vehicle speed measured on the chassis dynamometer roller;
–– voltage of the battery set;

0

3		The term “driving system” is to be understood, consistently with the traditional meaning adopted in automotive sciences, as the system to transmit mechanical energy from
the motor to the road wheels of a vehicle (“power transmission system”). The driving
system taken together with the motor and the energy storage reservoir is referred to in
this paper as “powertrain.”
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–– current in the electric drive wiring of the vehicle.
The characteristic curve of the power absorbed by the chassis
dynamometer was identified based on empirical vehicle coast–down
tests [3].
The signals representing the quantities measured were recorded
with 1 s sampling time. Each signal value recorded constituted an
averaged result of a series of 10 measurements carried out with 0.1 s
time intervals. The signals recorded were preliminarily processed
to eliminate gross errors and to reduce the share of high–frequency
noise. The gross errors were searched by analysing the current signal variance. To reduce the share of high-frequency noise in the signals recorded, the signals were subjected to low–pass filtration, with
a Golay-Savitzky filter being used, where both-side approximation
from 2 data points on each side to a polynomial of degree 2 was applied.
Results of the empirical vehicle tests carried out to the Stop-andGo test procedure have been presented in Figs. 5 and 6. The former
shows time histories of the current drawn from the battery set and of
the voltage measured on the battery set terminals while time histories
of the electric vehicle drive power and of the resistance–to–motion
power can be seen in the latter.

Fig. 8. Electric vehicle drive power and resistance–to–motion power vs. time,
at the UDC test

Fig. 9. Current drawn from the battery set and voltage measured on the battery
set terminals vs. time, at the FTP–75 test
Fig. 5. Current drawn from the battery set and voltage measured on the battery
set terminals vs. time, at the Stop–and–Go test

adopting of the battery charging efficiency. The vehicle drive and battery charging processes do not take place at the same time; therefore,
the notion of total vehicle efficiency is rather symbolic and, in principle, the total efficiency may only be evaluated in the conditions of
energy balance. The battery charging efficiency values that can be
found the literature significantly differ from each other, depending on
battery type. As an example, the battery charging efficiency has been
specified in publication [10] as 0.86, while significantly lower values,
even of the order of 0.6, were recorded for lead–acid batteries at the
tests described in report [3]. Finally, the battery charging efficiency
value was assumed as 0.65 for the purposes of the analyses presented
herein.
The total vehicle efficiency values as recorded at specific tests
have been shown together in Fig. 11.

Fig. 6. Electric vehicle drive power and resistance–to–motion power vs. time,
at the Stop–and–Go test

Results of the empirical vehicle tests carried out to the UDC test
procedure have been presented in Figs. 7 and 8. Results of the empirical vehicle tests carried out to the FTP-75 test procedure have been
presented in Figs. 9 and 10.
Based on the experimental tests, the total vehicle efficiency was
determined. The total efficiency was calculated as the product of efficiency of the vehicle drive and efficiency of the battery charging.
The efficiency of the vehicle drive was determined from empirical
tests carried out. However, a problem was encountered with correct
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Fig. 10. Electric vehicle drive power and resistance–to–motion power vs. time,
at the FTP–75 test
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Fig. 11. Total vehicle efficiency as determined from the Stop–and–Go, UDC,
and FTP–75 tests

Fig. 12. Average distance energy consumption as determined at the Stop–and–
Go, UDC, and FTP–75 tests

Fig. 13. Average distance energy consumption as determined in the dynamic
states of positive and negative acceleration at the Stop–and–Go test

Fig. 14. Average distance energy consumption as determined in the dynamic
states of positive and negative acceleration at the UDC test

Fig. 15. Average distance energy consumption as determined in the dynamic
states of positive and negative acceleration at the FTP–75 test

The total vehicle efficiency values recorded at the tests carried
out for type approval purposes are similar to each other, although the
tests significantly differed from each other in their dynamic parameters. However, these tests show much closer similarity to each other
than to the Stop-and-Go test in respect of the average speed values. A
considerably lower value of the total vehicle efficiency was recorded
at the Stop-and-Go test, characterised by frequent acceleration and deceleration, with the average vehicle speed being about 5.8 km/h. The
specific conditions of this test are likely to cause much higher energy
losses. A similar situation can also be observed in the case of automotive vehicles powered with combustion engines [2, 6].
The average distance energy consumption has been presented in
Fig. 12.

The average distance energy consumption values were similar to
each other at the Stop-and-Go and FTP-75 tests, while this value recorded at the UDC test was visibly lower. This is probably related to
the dynamic characteristics of the speed programs followed during
the tests carried out. The FTP-75 and Stop-and-Go test programs are
more dynamic in comparison with that of the UDC test, which can be
seen e.g. in the frequency characteristics: the power spectral density
of vehicle speed at the FTP-75 and Stop-and-Go tests exceeds that
determined at the UDC test at high frequencies [6]. This is a consequence of the method of setting–up the test programs: the FTP-75 and
Stop-and-Go test programs are built in conformity with the criterion
of accurate time–domain simulation while the UDC program is synthesised in accordance with the criterion of similarity of point–type
characteristics of test conditions and actual vehicle operation conditions.
Tests to determine the average distance energy consumption were
also carried out in dynamic states, i.e. at positive and negative acceleration. Results of these analyses have been presented in Figs. 13,
14, and 15.
The analysis results are consistent with expectations: the distance
energy consumption was higher during the vehicle acceleration phase.
The biggest differences between the distance energy consumption
values in the dynamic conditions under consideration occurred at the
UDC test.

4. Determining of energy consumption characteristics
in pseudorandom vehicle operation conditions
To determine energy consumption characteristics in pseudorandom vehicle operation conditions, the Monte Carlo method [5–7,
17] was used. The essence of the Monte Carlo method lies in using
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generators of random or pseudorandom figures not only in numerical
methods but also, and above all, in the creation of an intellectual random or pseudorandom reality the exploration of which would make it
possible to get to know the causal and random properties of the reality
being experienced [7].
The pseudorandom vehicle operation conditions are treated as a
pseudorandom history of vehicle speeds, which is a realisation of the
stochastic process of vehicle speeds [5, 6]. As a point-type characteristic of the vehicle speed process, the average vehicle speed is considered [5, 6]:
vAV =
where:

s
τ

–
–

s
		
τ

(13)

distance travelled by the vehicle;
travel time.

Fig. 16. A characteristic of the distance energy consumption in the pseudorandom vehicle operation conditions

The vehicle motion is modelled as a combination of the vehicle
motions that take place during the Stop-and-Go, UDC, and FTP-75
tests.
The distance travelled by the vehicle is modelled as a linear combination:

tion times of the Stop-and-Go, UDC, and FTP-75 tests. A straight line
to approximate the set of points in accordance with the least–squares
criterion has also been plotted on the graph.
As it can be seen from the characteristic map of points having
been determined, the dependence of the distance energy consumption
on the average vehicle speed in dynamic conditions fundamentally
differs from the similar characteristic curve determined for combustion engines. The distance fuel consumption by automotive combustion engines considerably drops with rising average vehicle speeds
providing that the speeds remain within the range of low speed values;
in contrast to this, the characteristic curve determined for the electric
vehicle showed low sensitivity to the average vehicle speed. Obviously, this conclusion should not be generalised because the characteristic
map was determined for only one vehicle; however, this test result is
interesting and worth attention.
Multiple pseudorandom experiments showed the characteristic
maps obtained to be almost insensitive to the successive series of
tests. This indicates very low sensitivity of energy consumption by
an electric vehicle to pseudorandom vehicle operation conditions defined by the process of vehicle speeds.

3

sΣ = ∑ vi ⋅ ti
i =1

where:

(14)

t
– time treated as a random variable with uniform
		 distribution;
i
= 1, 2, 3, representing the Stop-and-Go, UDC, and
		 FTP-75 tests, respectively.

The time of duration of the pseudorandom test is:
3

tΣ = ∑ ti 		

(15)

i =1

Hence, the average vehicle speed at the pseudorandom test is:
vAVΣ

s
= Σ
tΣ

(16)

The energy consumed to drive the vehicle during the pseudorandom test is:
3

LDΣ = ∑ vi ⋅ ti ⋅ ci

(17)

i =1

where:

ci –
		

average distance energy consumption at 		
individual tests.

The total average distance energy consumption at the pseudorandom test is:
cΣ =

LDΣ
sΣ

(18)

A characteristic of the distance energy consumption in the pseudorandom vehicle operation conditions, taken as an example, has been
shown in Fig. 16 in the form of a relation of the distance energy consumption vs. the average vehicle speed. Individual points represent
successive experiments with pseudorandom generation of the dura-
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5. Recapitulation
Electrically driven automotive vehicles are commonly believed
to be the future of motorisation, chiefly for environmental protection
reasons. Therefore, it is reasonable to investigate the properties of
such vehicles in the aspect of energy consumption. The research work
results presented herein have confirmed that the research method proposed is effective and makes it possible to obtain unbiased results.
The proposed method of determining distance energy consumption
characteristics in pseudorandom conditions with employing the Monte Carlo method is a remarkable procedure to investigate the energy
consumption by electric vehicles.
At the current stage of technical progress, the major constraints on
the proliferation of electric vehicles are imposed by the following:
–– technical standard of electricity storage batteries, which are
heavy, costly, insufficiently durable, and having low energy
storage capacity, which makes it impossible to achieve adequate
vehicle operation range;
–– large–scale electricity generation technologies, where the methods commonly considered environment-friendly have not been
adequately used until now.
The development in the field of electricity storage batteries is insufficiently dynamic for optimism to prevail as regards to the possibility of overcoming this barrier to development of electric vehicles in
the nearest future.
The energy sources on the Earth may be classified as follows:
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1. Energy of solar radiation, in particular:
–– internal energy of the atmosphere and earth crust;
–– biological fuels;
–– fossil fuels of biological origin;
–– kinetic energy of the movement of atmospheric air;
–– kinetic energy of water movements (gravitational and thermal
currents).
2. Kinetic energy of the Earth and the Solar System (tidal energy,
energy of internal friction).
3. Energy of chemical bonds in the substance of the Earth.
4. Nuclear energy of the substance of the Earth: decay energy
(natural and artificial) and fusion energy (artificial).
5. Internal energy of the Earth.
6. Energy of cosmic radiation.
For ecological and economic reasons, the electricity generation
technology should satisfy at least one of the following two requirements:
–– renewability of energy sources or utilisation of the energy of
the Earth;
–– low pollutant emissions from the electricity generation process.
In this connection, the electricity generation technologies of the
future are considered those where the following energy sources are
to be utilised:

–– renewable energy carriers, i.e. biofuels, air and water (kinetic
energy), and solar radiation thanks to the use of photoelectric
cells;
–– energy of the Earth;
–– nuclear fission;
–– nuclear fusion.
In the future, the electricity generation problem may be expected
to be no longer considered the most important barrier to the development of electric vehicles.
Another barrier to the popularisation of the use of electric vehicles
is the infrastructure of battery recharging stations and the battery recharging technology (the battery recharging process takes much more
time than the refuelling of vehicles with combustion engines powered
with liquid or gaseous fuels).
Regardless of the limitations to the development of electric vehicles, one of the most important issues concerning the operation of
such vehicles is the energy consumption problem, which determines
to a considerable extent the economic effectiveness of electric road
transport.

References
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Becker TA, Sidhu I., Tenderich B. Electric vehicles in the United States. A New model with forecasts to 2030. Center for Entrepreneurship
& Technology, Technical Brief Number 2009.1.v.2.0. August 24, 2009.
BUWAL, INFRAS AG: Luftschadstoffemissionen des Strassenverkehrs 1950 – 2010. BUWAL–Bericht Nr. 255. 1995.
Chłopek Z. et al.: Badania empiryczne zużycia energii przez samochód elektryczny w warunkach symulujących rzeczywiste użytkowanie
(Empirical tests of the energy consumption by an electric vehicle in conditions simulating actual operation of the vehicle). Report of ITS
statutory work No. 6110/COŚ, Warszawa, 2012.
Chłopek Z, Jakubowski A. A study of the particulate matter emission from the braking systems of motor vehicles. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2009; 4 (44): 45–52.
Chłopek Z, Laskowski P. Pollutant emission characteristics determined using the Monte Carlo Method. Eksploatacja i Niezawodnosc –
Maintenance and Reliability 2009; 2 (42): 42–51.
Chłopek Z. Modelowanie procesów emisji spalin w warunkach eksploatacji trakcyjnej silników spalinowych (Modelling of exhaust emission
processes in the conditions of operation of combustion engines in mobile applications). Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej –
Mechanika, Publishing House of the Warsaw University of Technology, 173/1999.
Chłopek Z. The cognitive interpretation of the Monte Carlo method for the techni¬cal applications. Eksploatacja i Niezawodnosc –
Maintenance and Reliability 2009; 3 (43), 38–46.
Delucchi MA. Electric and gasoline vehicle lifecycle cost and energy-use model. Report for the California Air Resources Board. Final Report
UCD-ITS-RR-99-04. Davis, California, Institute of Transportation Studies – University of California, 2000.
Delucchi MA. Emissions of greenhouse gases from the use of transportation fuels and electricity. Report ANL/ESD/TM-22, Argonne,
Illinois, Argonne National Laboratory, 1991.
Eberhard M, Tarpenning M. The 21st century electric car. Tesla Motors Inc., 6 October 2006.
Gaines L, Singh M. Energy and environmental impacts of electric vehicle battery production and recycling. SAE Total Life Cycle Conference
and Exposition, Vienna, 1995.
Goedkoop M, Spriensma R. The Eco-indicator 99. A damage oriented method for Life Cycle Impact Assessment. Methodology Report. Pre
Consultants B. V. Amersfoort, 2001.
Hirabayashi T, Furuta S, Satou H. Cost estimation on advanced batteries for electric vehicle. 1992 ISATA Proceedings, SAE Paper 920238.
Hirota T. Nissan’s electric and hybrid electric vehicle program. SAE Hybrid Vehicle Symposium, San Diego CA, 13–14 February 2008.
Kromer MA, Heywood JB. Electric powertrains: Opportunities and challenges in the US light-duty vehicle fleet. Publication No. LFEE
2007–03 RP.
Matthew-Wilson C. A critique of the economic and environmental value of electric cars. C. Matthew-Wilson, 2010.
Metropolis N, Ulam S. The Monte Carlo method. Journal of the American Statistical Association, Vol. 44, No. 247 (Sep., 1949), 335–341.
Núñez PJM et al. Electric vehicle. A cyclical story of death and resurrection. International Conference on Renewable Energies and Power
Quality (ICREPQ’10), Granada (Spain), 23th–25th March, 2010.
Savitzky A, Golay MJE. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. Analytical Chemistry, 36/1964,
1627–1639.
Surdacki P. Reaktor termojądrowy jako źródło energii wykorzystujące technologie plazmowe i nadprzewodnikowe (Thermonuclear reactor
as an energy source where plasma and superconductivity technologies are used). A chapter in the monograph “Energia niekonwencjonalne
i zagospodarowanie odpadów” („Unconventional energies and waste management”). Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, Lublin,
2010.

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.15, No. 1, 2013

81

S cience and Technology
21. van Essen H, Kampman B. Impacts of electric vehicles – Summary report. Publication No. 11.4058.26, Delft, April 2011. www.cedelft.eu.
22. van Haaren R.: Assessment of electric cars’ range requirements and usage patterns based on driving behavior recorded in the National
Household Travel Survey of 2009. Study of the Solar Journey USA. Earth and Environmental Engineering Department, Columbia University,
Fu Foundation School of Engineering and Applied Science, New York, December, 2011.
23. Wakefield EH. History of the electric automobile: Battery–only powered cars. Warrendale PA. SAE 1994.
24. Weinert J, MA C., Cherry C. The transition to electric bikes in China: history and key reasons for rapid growth. Transportation, 34/2007,
301–318.
25. Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context. WELL-to-WHEELS Report, Version 2c,
EUCAR/CONCAWE/JRC, March 2007.
26. Westbrook MH. The electric car: Development and future of battery, hybrid and fuel-cell cars. IEE Power & Energy Series, 38. 2001.
27. Wheel to Well Analysis of EVs. MIT Electric Vehicle Team, MIT, April 2008. http://web.mit.edu/evt/summary_wtw.pdf.
28. Worldwide emission standards. Passenger cars and light duty vehicles. Innovation for the real world, Delphi, 2011/2012.

Prof. Zdzisław Chłopek, Ph.D. (Eng.)
Motor Transport Institute
ul. Jagiellońska 80, 03–301 Warszawa, Poland
E–mail: zdzislaw.chlopek@its.waw.pl

82

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.15, No. 1, 2013

Article citation info:
Kulinowski P. Simulation studies as the part of an integrated design process dealing with belt conveyor operation. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 83–88.

Piotr Kulinowski

Simulation studies as the part of an integrated design process
dealing with belt conveyor operation
Badania symulacyjne jako element zintegrowanego procesu
projektowania w aspekcie eksploatacji przenośników taśmowych*
This article presents simulation studies of transient working states of a conveyor as an indispensable, important part of the integrated process of its design. Simplified block diagrams and equations describe the structure of a dynamic model of a belt conveyor
and a gravity take-up system. Results of simulation studies on the belt conveyor model have been compared to results of industrial
tests carried out at the site of the conveyor operation using a mobile measurement system. The results of verifying the dynamic
model have confirmed its utility for analysing dynamic phenomena occurring when the conveyor is operated, and demonstrated
the complete suitability of simulation studies in the integrated process of designing belt conveyors.
Keywords: conveyors, belt take-up systems, simulation studies, dynamic analysis, computer-aided design.
W niniejszym artykule przedstawiono badania symulacyjne nieustalonych stanów pracy przenośnika, jako nieodłączną i istotną
część zintegrowanego procesu jego projektowania. Za pomocą uproszczonych schematów blokowych i równań, opisano budowę
dynamicznego modelu przenośnika taśmowego oraz grawitacyjnego urządzenia napinającego taśmę. Wyniki testów symulacyjnych modelu przenośnika taśmowego porównano z wynikami badań przemysłowych, przeprowadzonych w miejscu eksploatacji
przenośnika z wykorzystaniem mobilnego systemu pomiarowego. Wyniki weryfikacji modelu dynamicznego potwierdziły jego użyteczność w analizie zjawisk dynamicznych występujących podczas pracy przenośnika oraz wykazały pełną przydatność badań
symulacyjnych w zintegrowanym procesie projektowania przenośników taśmowych.
Słowa kluczowe: przenośniki taśmowe, urządzenia napinające taśmę, badania symulacyjne, analiza dynamiczna,
komputerowe wspomaganie projektowania.

1. Introduction
Due to their transport capacity and reliable operation, belt conveyors play a dominant role in systems for hauling useful minerals,
both in open pit and underground mines. Belt conveyors transporting overburden can achieve capacities of 50,000 tons/h, the length
of single installations can reach 20 km, and the power of their drives
12 MW. Belt conveyors with the greatest capacities, belt speeds and
installed powers are used to transport overburden in open pit lignite
mines, while designers face many interesting engineering challenges
when designing overland conveyors more than ten kilometres long,
designed for operating in difficult terrain and climate, as well as variable length belt conveyors used for drilling tunnels or working in underground hard coal mines [12].
Due to their operating environment and transport tasks, modern
belt conveyors require the use of belts manufactured using state-ofthe-art technologies, their drives are equipped with increasingly advanced and complex control systems, while belt support systems are
optimised according to the criterion of cutting costs and increasing
their durability. Many belt conveyors currently built are fitted with
equipment tensioning the belt as a function of load on the driving
system of the conveyor. New designs of conveyors must be drawn up
using specialised software with constantly extended computational algorithms, making use of the latest results of industrial and operational
research as well as laboratory experiments [12, 16]. State-of-the-art
computer applications used globally to aid design activities exemplify
the integrated design of belt conveyors with multi-option calculations,
verifications and the selection of belt conveyor subassemblies, analy-

ses of dynamic states and simulation studies conducted to select the
best option according to assumed criteria [10, 12].

2. Integrated design of a belt conveyor
Belt conveyors are modular in structure and their designer’s main
job is to correctly select and combine ready subassemblies into a unique
machine executing the planned transport task. The design of conveyors comprises a set of integrated processes executed by a design team,
which encompasses analysing the transport task, the conditions and
limitations of its execution, selecting operational parameters, making
basic calculations, completing conveyor subassemblies taking into account economic conditions, as well as laboratory testing and simulation
studies to adjust the operating parameters and set-points of control systems (Fig. 1). Machine examinations in industrial conditions to verify
and calibrate computational models as well as accounting for the results
of operational and diagnostic testing of selected belt conveyor components in the design process represents an important part of the integrated
design of belt conveyors [5–7, 14–15, 18].
For belt conveyors, the transport task can be defined as a process whose purpose is to transport the set quantity of handled material
within a defined time between the set loading and offloading locations. This determines the capacity of the conveyor as well as the
route profile and layout, while the designer’s job is to select the right
belt speed and width and calculate basic operating parameters of the
conveyor. This stage of the integrated computational design constitutes the initial calculation stage, mainly comprising calculations of
the drive power and belt strength carried out using the basic method
(Fig. 2).

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.15, No. 1, 2013

83

S cience and Technology

PROJECT ASSUMPTIONS

Design

Belt conveyor

OPERATIONAL
RELIABILITY TESTING

Laboratory

PARAMETER SELECTION

Computational
method verification
INDUSTRIAL
MEASUREMENTS ON
THE CONVEYOR

CALCULATIONS

Computational model
verification

LABORATORY TESTING

COMPLETING
SUBASSEMBLIES
Verifying and
callibrating
simulation models

Defining subassembly
properties

SIMULATION
STUDIES

Fig. 1. The diagram presenting the place of simulation studies in the integrated design process of a belt conveyor [12]
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Y
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STOP

Is an adjustment of option parameter values
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Fig. 2. Algorithm of belt conveyor design [12]

The next stage is to verify the selection of subassemblies: idlers,
belt, driving and tensioning system. This stage should be supported
by detailed calculations of main resistance of the belt using the Single
Resistance Method [4]. This stage is concluded by simulation studies of the steady-state operation of the conveyor at variable capacities of loading points. The analyses cover the power consumption by
the conveyor driving system, the belt loading state and its balance on
curved sections of the conveyor route (Fig. 2).
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The last, third stage of designing belt conveyors entails completing the subassemblies fitted to the conveyor and making an initial
calculation of capital and operating expenses. At this stage the accuracy of the selection of subassemblies is finally verified by a process
of simulation model studies of transient states of conveyor operation.
The set-points of the start-up control system are adjusted and the operation of the tensioning device is analysed during conveyor start-up
and breaking.
The diagram below shows the algorithm of the basic stages of the
integrated process of designing belt conveyors (Fig. 2).
An important purpose of the simulation studies carried out at
stages II and III of the integrated belt conveyor design is to analyse
the belt tensioning system based on the results of calculations of the
dynamics of transient operation states of the conveyor taking into account the rheological characteristics of the belt and the operating parameters of the drive control system.
The basic, widely used method for analysing the dynamics of transient states of conveyor belt operation is based on the assumption that
all moving elements of the conveyor, i.e. those in translational motion
like the transported material and the belt, and the rotating ones, i.e.
the idlers and driving system subassemblies are concentrated in one
point with a defined moving, moving with a constant acceleration or
deceleration. In the case of a belt conveyor, this is too simplified, as
due to the elastic properties of the belt not all moving elements of the
conveyor are accelerated simultaneously. During the start-up, wave
phenomena occur in the belt due to the profile of stress waves caused
by the operation of drives and belt take-up systems. It does happen,
particularly on very long conveyors, that the time delay between
putting individual sections of the belt in motion ranges from several
to tens of seconds. Thus calculation results produced using standard
methods for assessing the dynamics of the start-up can be considered
only approximate or preliminary for conducting more complex analytical procedures.
The problems associated with analysing the start-up of the conveyor and the operation of tensioning devices can be solved using a
dynamic model of a belt conveyor with distributed parameters [8].

3. Dynamic belt conveyor model
In the conveyor model presented in Fig. 3, the reduced masses
of drives, i.e. electric motors, couplings, gears and driving pulleys
including the appropriate sections of the belt, the transported material
and the reduced mass of the appropriate number of idlers were concentrated in the points where drives are installed. The reduced masses
associated with the upper and lower belt were appropriately concentrated in centres of mass distributed along the conveyor route.
In the physical model devoted to analysing dynamic phenomena
(Fig. 3), xi, represents the dislocations of individual points of the belt
(i = 1, 2, ..., n). The resistance to belt motion along a given section
of the conveyor is marked with Wi and it is assumed that the value
and the sense of the resistance force depends on the belt speed vi.
Depending on the formulated purpose of the model study, the value
of resistances to motion is determined using standard methods [3, 17]
or the single resistance method [4]. The components of the gravity
force of the belt and the transported material placed on it, tangential
to the direction of belt movement, are represented by Gi, while δi is
the angle of slope relative to the modelled level of the ith section of
the belt. Active forces affecting the belt and coming from the drive are
symbolised by Pi [8].
Due to rheological phenomena occurring in the belt during conveyor operation, belt models developed based on literature [13, 12,
19] were selected for analysing the uniaxial stress state. The selection
of the belt rheology model depends on the purpose formulated for the
simulation studies. If the analysis covers short-lasting, transient states
of conveyor operation occurring during its start-up and breaking, the
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generalised rheological model of the belt

Fig. 4 below presents a fragment of a block model
of a conveyor with a two-parameter rheological model
of the belt. The equation of motion of the jth segment
of this model is described by relationship (2), while its
block diagram is shown in Fig. 5.
The method of modelling the driving force Pi depends on the type of the start-up system employed.
For the purposes of the simulation studies conducted,
a series of models were been developed of widely used
drives described in the literature [12].
The equation of motion for the jth segment of a conveyor with a two-parameter rheological model of the
belt has the following form:
mzrj 
x j = S j − W j − S j −1 + G j + Pj

reduced mass of the modeled belt section

m

P
W(v)

reactive
force
breaking forces)

(resistance

to

G

force of gravity

x

belt section dislocation

S

action forces of adjacent sections

motion,

Sj+1

mj
W(v)j

Pj

xj

Gj S
j

dj

where: Sj – sum total of elasticity and damping
forces in the 			
rheological model of the belt, [N];

S j = k j ( x j +1 − x j ) + η j ( x j +1 − x j )

Fig. 3 The model for analysing dynamic phenomena in a conveyor belt [8]

two parameter Kelvin-Voigt model with a short stress relaxation time
calibrated during simulation tests is sufficient. If the analysis concerns
changes occurring during the steady-state operation of the conveyor
with a variable load of handled material, it is necessary to use a standard model or a four-parameter one, which is a serial combination of
two Kelvin-Voigt models [12].
The mathematical model of a belt conveyor is described by a system of second-order ordinary differential equations. Its matrix form
is as follows [8]:
M ⋅ 
x (t ) = N ⋅ x (t ) + K ⋅ x (t ) + P − W + G
where:

(2)

active force

M
N
K
W
P
x(t)
G

–
–
–
–
–
–
–

(1)

reduced mass matrix;
damping coefficient matrix;
elasticity coefficient matrix;
resistance to motion matrix;
active force matrix;
dislocation matrix;
matrix of component gravity forces.

Sj-2

Segment
j-1

Sj-1
vj-1
xj-1

Segment
j

(3)

kj – elasticity coefficient of the belt rheological
		 model, [N/m];
ηj – damping coefficient of the belt rheological model,
		 [Ns/m];
x – dislocation of the segment, [m];
The belt tensioning system which ensures the correct alignment of
the belt and the correct operation of the driving system forms one of
the most important subassemblies of a belt conveyor.
The belt tensioning devices used can be divided into two groups:
–– with a constant position of the tensioning drum during conveyor
operation: rigid tensioning systems;
–– with a changing position of the tensioning drum during conveyor operation: gravitational, hydraulic and follow-up belt
tensioning systems.
Fig. 6 below presents the physical model of a gravitational tensioning system widely used in above-ground conveyors. Fig. 7, in turn,
shows a model, simplified compared to the block diagram in Fig. 5, of
a belt tensioning segment in a dynamic model of a conveyor.
The calculated value of the speed and dislocation of an additional
belt point xd is substituted in the differential equation system describing the conveyor model.
where:

Sj
vj

Segment
j+1

xj

xj-1
vj-1

Sj+1
vj+1
xj+1

xj+2
vj+2
Sj – action force between segments
vj – segment speed
xj – segment dislocation
Fig. 4. The fragment of a block model of a conveyor [12]
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The acceleration of the weight is determined based
on the following relationship:
Sj

Sj-1

ao =

Sj
∑

Sj-1

aj

Wj

vj+1

ʃ

/

Gj

vj

ʃ

xj
vj

where:

mzrj
xj+1

xj

Pj

Driving unit

Wj – resistance to motion due to overcoming friction forces
Gj – component force of gravity
Sj-1 – action force of the adjacent segment

Fig. 5. A block model of a driving segment in the dynamic conveyor model [12]

mo
no
S
izl
ηzl

–
–
–
–
–

2 ⋅ S ⋅ izl ⋅η zl
−g
mo ⋅ no

After using an integration operation to determine the
acceleration of the weight – ao, its dislocation – xo and after accounting for the structural limitations of the length
of the tensioning path Lo, the value of the dislocation of
the tensioning pulley is calculated. The calculation of this
value accounts for the ratio of the tackle system and its
efficiency, which varies depending on the speed of the
weight vo. The value of the speed of the additional point
vd was determined from relationship (5).

where:

izl

xd

xw

xi+2

S

xo
Lo

io = 1· 5

m og
mo

Fig. 6. The diagram and a physical model of a gravitational tensioning device [12]

Si+1

Si+
1

vi+2

∑S

ai+1

vd

/
vi+1

mzr
xi+2

xi+1
Weight model according
to assumptions (4, 5)

S
mo no Lo

xd

izl ηzl

∑S – sum of active and reactive forces and the action of the adjacent segment
mzr – reduced weight of the segment
Si+1 – force on the belt (action on the adjacent segment of the model)

Fig. 7. Simplified block model of a gravity tensioning segment in the dynamic conveyor model
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(5)

additional point speed, [m/s];
tensioning cart speed, [m/s];
speed of the centre of gravity i+1, [m/s];

gravitational tensioning system

izl = io

Si

vd –
vw –
vi+1 –

[m/s2]

Operating parameters of a gravity-based tensioning
system are adjusted using the number and the mass of
weights and the tensioning path length.
Results of simulation studies of a conveyor with a
winch and a gravity belt tensioning system verified
against the results of industrial tests carried out at a copper ore mine [11] are presented below.

S
xi+1

(4)

weight mass, [kg];
number of weights; [-];
force on the belt, [N];
ratio of the tackle system, [-];
tackle system efficiency ηzl = f(vo), [-];

vd = vi +1 + 2vw

xi

[m/s2]

4. Verification of results from simulation
studies of a discrete conveyor model with
a gravity belt tensioning system
Simulation studies carried out using a discrete model
of a conveyor made use of:
–– the single resistance method (TT) to calculate the
reactive forces of resistance to motion [4],
–– a standard rheological model of the belt (3p) according to [13],
–– a model of a gravity belt tensioning system;
–– a model of the driving system with fluid start-up
couplings;
–– a variable sequence of motor start-up.
The list of selected parameters of processes and models of subassemblies adopted during simulation studies
of the belt conveyor, simulation code: model3p-TT, is
presented in publications [12, 13].
An analysis of results concerning changes of forces
on the belt obtained by simulation studies of the discrete
conveyor model (model3p-TT) and industrial tests (test)
shows that the assumptions for building the model were
formulated correctly. Values of the force S1 obtained in
model studies are greater than the measured value of the
force STA, which may be due to excluding the slippage
of the belt on the drum actually occurring on the AB
drum during all start-ups recorded (Fig. 8).
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Fig. 8. Changes of forces on the belt of a conveyor during steady-state operation, start-up and
breaking – industrial test (test) and simulation studies of a discrete conveyor model
(model3p-TT) [13]

Start I

xw [m]

4,0

test

3,5

2,5

2,0

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

0,5

0,5

0,0
310

330

350

t [s]

0,0
-0,5

550

570

590

610

t [s]

-1,0

-1,0

Start III

xw [m]

xw [m]

Start IV

4,0

4,0
test

3,5

2,5

2,0

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

0,5

0,5
780

800

820

840

model 3p-TT

3,0

2,5

0,0

test

3,5

model 3p-TT

3,0

-1,0

model 3p-TT

3,0

2,5

290

test

3,5

model 3p-TT

3,0

-0,5

Start II

xw [m]

4,0

-0,5

The verification of the discrete belt conveyor model
mainly concerned transient states of operation, so Fig. 9
shows a comparison of results of industrial tests and
simulation studies in the form of the dislocation of the
tensioning pulley and the belt speed during conveyor
start-ups I÷IV. During the recorded start-ups, the load
of handled material on the conveyor varied [13], so the
curves obtained by simulation studies can be considered
satisfactory, and the adopted model of resistance to motion and the rheological model of the belt as correct.
Apart from the possible errors in assessing the capacity
of the conveyor, the inaccuracy of calculations of the
drive power, the force on the belt and the length of the
tensioning path may also be due to the approximate mapping of the conveyor route profile. Due to the lack of
more precise survey information, the route of the conveyor was described using a single section with a constant
slope, whereas the actual route of the conveyor consists
of 2.5 m long segments founded on the floor of the mine
pit. The variable slope angle of individual route sections
in combination with a variable stream of handled material may significantly impact the momentary load on the
drive.
The utility of results from simulation studies carried
out using these models would be difficult to determine if

t [s]

0,0
1 130
-0,5

1 150

1 170

1 190

t [s]

-1,0

Fig. 9. The time-profile of changes in the dislocation of the tensioning pulley – a comparison of industrial test results (test) and simulation studies using a standard belt model (model 3p-TT) [13]
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it were not for their verification at the operating site of the conveyor
using a mobile measurement system. This system, constructed based
on an original concept, together with the measurement apparatuses
and the appropriate data processing procedures, has turned out to be
completely suitable during measurements executed in industrial conditions, and the results obtained have painted a complete picture of the
dynamics of transient operating conditions of the conveyor [11].

5. Summary
Designing a belt conveyor consists of executing a set of integrated processes to correctly select and combine its subassemblies into a
unique machine meeting a defined transport requirement. This article
presents simulation studies of conveyor operation as an indispensable,
significant part of the integrated process of its design.
Simulation studies were executed using a dynamic model of a belt
conveyor with distributed parameters, which includes models of belt
tensioning devices as its integral parts. Their structure and place in the

conveyor model was described using simplified block diagrams and
equations [12]. The results of industrial tests of a belt conveyor conducted during its start-up, breaking and steady-state operation with
a variable load of handled material were compared to the results of
simulation studies on a belt conveyor model with a three-parameter
rheological model of the belt [19] and a module for determining reaction forces based on unit resistances [4]. The driving system model
used parameterized characteristics of fluid couplings determined on a
VOITH test stand [9]. A comparison of the results obtained has shown
that the discrete model of a belt conveyor with models of belt tensioning devices can be successfully used, with satisfactory accuracy,
to simulate the start-up, breaking and continuous operation of a conveyor with a variable feed of transported material.
Simulation studies conducted during the design of a conveyor
make it possible to select the appropriate subassemblies, optimum
operating parameters and the correct set-points of regulation systems,
thus significantly reducing future operational problems.

6. Literature
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Advanced Conveyor Technologies Inc. Sidewinder. [online], 2011. http://www.actek.com/.
Conveyor Dynamic, Inc. Software: Beltstat, Beltflex, Beltcurv. [online], 2011. http://www.conveyor-dynamics.com/cdi_intro.htm.
Deutsches Instit. Normung. DIN 22101, Stetigfoerderer. Gurtfoerderer fur Schuttgutter, 2002.
Gładysiewicz L. Przenośniki taśmowe. Teoria i obliczenia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003.
Gładysiewicz L, Król R, Bukowski J. Eksperymentalne badania oporów ruchu przenośnika taśmowego. Eksploatacja i Niezawodnosc –
Maintenance and Reliability 2011; 3: 17–25.
Hardygóra M, Komander H, Błażej R, Jurdziak L. Metoda prognozowania trwałości zmęczeniowej złączy wieloprzekładkowych taśm
przenośnikowych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2012; 14(2):171–175.
Kacprzak M, Kulinowski P, Wędrychowicz D. Informatyczny system zarządzania procesem eksploatacji górniczych przenośników
taśmowych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2011; 2: 81–93.
Kulinowski P. Badania modelowe nieustalonych stanów pracy przenośników taśmowych. Praca doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza,
Kraków 1997.
Kulinowski P. Dynamic Start-up Calculations for Belt Conveyors with Measured Torque Curves of Fluid Couplings. Mine Planing and
Equipment Selection 2004, A.A. Balkema Publishers, 2004; 443–448.
Kulinowski P. Informatyczne wspomaganie procesu projektowania przenośników taśmowych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2007;
T.23, Z.4: 209–221.
Kulinowski P. Identyfikacja parametrów techniczno-ruchowych przenośników taśmowych z wykorzystaniem mobilnego systemu
pomiarowego. Maszyny Górnicze, 2008; 3: 35–43.
Kulinowski P. Metodyka zintegrowanego projektowania górniczych przenośników taśmowych. Wydawnictwa AGH, 2012.
Kulinowski P, Zarzycki J, Furmanik K. Identyfikacja parametrów standardowego modelu reologicznego taśmy i jego wykorzystanie w
symulacyjnych badaniach dynamiki przenośników taśmowych. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 2012; 2: 3–8.
Kwaśniewski J. The use of monitoring to improve the raliability and endurance of continous coal handling systems. Archives of Mining
Sciences, 2012 56(4): 651–664.
Mazurkiewicz D. Badania wydłużalności i wytrzymałości złączy klejonych w aspekcie opracowania komputerowego systemu monitorowania
ich stanu w czasie pracy przenośnika taśmowego. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 2010; 3(47): 34.
Overland Conveyor Company, Inc. Belt Analyst™. [online], 2011. http://www.overlandconveyor.com.
PN-M-46552:1993 Przenośniki taśmowe z krążnikami podpierającymi taśmę. Obliczanie mocy napędowej i sił napinających taśmę. Polski
Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. 1993.
Szybka J, Wędrychowicz D. Wyznaczanie strategii prewencyjnych odnów przenośników taśmowych. Materiały Szkoły Eksploatacji
Podziemnej 2010, Kraków, 22–26 lutego 2010. Wydawnictwo IGSMiE PAN.
Zarzycki J. Wpływ własności reologicznych taśmy na parametry eksploatacyjne przenośnika. Praca doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011.

Piotr Kulinowski, Ph.D. (Eng.)
AGH University of Science and Technology, Krakow
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
Email: piotr.kulinowski@agh.edu.pl

88

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.15, No. 1, 2013

Scientific Board
Professor Andrzej Niewczas, PhD, DSc (Eng)
Chair of Scientific Board
President of the Board of the Polish Maintenance Society
Professor Holm Altenbach, PhD, DSc (Eng)
Martin Luther Universität, Halle-Wittenberg, Germany

Professor Tomasz Nowakowski, PhD, DSc (Eng)
Wrocław University of Technology, Wrocław

Professor Zdzisław Chłopek, PhD, DSc (Eng)
Warsaw University of Technology, Warsaw

Professor Marek Orkisz, PhD, DSc (Eng)
Rzeszów University of Technology, Rzeszów

Professor Jan Dąbrowski, PhD, DSc (Eng)
Białystok Technical University, Białystok

Professor Stanisław Piasecki, PhD, DSc (Eng)
Systems Research Institute
of the Polish Academy of Sciences, Warsaw

Professor Sławczo Denczew, PhD, DSc (Eng)
The Main School of Fire Service, Warsaw

Professor Leszek Piaseczny, PhD, DSc (Eng)
Polish Naval Academy, Gdynia

Dr Ilia Frenkel
Shamoon College of Engineering, Beer Sheva, Israel

Professor Stanisław Radkowski, PhD, DSc (Eng)
Warsaw University of Technology, Warsaw

Professor Olgierd Hryniewicz, PhD, DSc (Eng)
Systems Research Institute of the Polish Academy of
Science, Warsaw

Professor Andrzej Seweryn, PhD, DSc (Eng)
Białystok Technical University, Białystok

Professor Hong-Zhong Huang, PhD, DSc
University of Electronic Science and Technology of China,
Chengdu, Sichuan, China
Professor Krzysztof Kołowrocki, PhD, DSc
Gdynia Maritime University
Professor Štefan Liščak
Žilinská univerzita, Žilina, Slovak Republic
Professor Vaclav Legat
Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic
Professor Leonas Povilas Lingaitis
Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania
Professor Jerzy Merkisz, PhD, DSc (Eng)
Poznań University of Technology, Poznań
Professor Gilbert De Mey
University of Ghent, Belgium

Professor Zbigniew Smalko, PhD, DSc (Eng)
Air Force Institute of Technology, Warsaw
Professor Marian Szczerek, PhD, DSc (Eng)
Institute for Sustainable Technologies, Radom
Professor Jan Szybka, PhD, DSc (Eng)
AGH University of Science and Technology, Cracow
Professor Katsumi Tanaka
Kyoto University, Kyoto, Japan
Professor David Vališ, PhD, DSc (Eng)
University of Defence, Brno, Czech Republic
Professor Irina Yatskiv
Riga Transport and Telecommunication Institute,
Latvia

Co-financed by the Minister of Science and Higher Education
The Journal is indexed and abstracted in the Journal Citation Reports (JCR Science Edition), Scopus,
Science Citation Index Expanded (SciSearch®) and Index Copernicus International.
The Quarterly appears on the list of journals credited with a high impact factor by the Polish Ministry of Science
and Higher Education and is indexed in the Polish Technical Journal Contents database – BAZTECH
and the database of the Digital Library Federation.
All the scientific articles have received two positive reviews from independent reviewers.
Our IF is 0.333
Editorial staff:

Dariusz Mazurkiewicz, PhD, DSc (Eng), Associate Professor (Editor-in-Chief, Secretary of the Scientific Board)
Tomasz Klepka, PhD, DSc (Eng) (Deputy Editor-in-Chief)
Teresa Błachnio-Krolopp, MSc (Eng) (Editorial secretary)
Andrzej Koma (Typesetting and text makeup)
Krzysztof Olszewski, PhD (Eng) (Webmaster)
Publisher:
Polish Maintenance Society, Warsaw
Scientific patronage:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin
Address for correspondence: “Eksploatacja i Niezawodność” - Editorial Office
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36, Poland
e-mail: office@ein.org.pl
http://www.ein.org.pl/
Circulation:
550 copies

INFORMATION FOR AUTHORS
Terms and Conditions of Publication:
-- The quarterly „Maintenance and Reliability” publishes original papers written in Polish with an English
translation.
-- Translation into English is done by the Authors after they have received information from the Editorial Office
about the outcome of the review process and have introduced the necessary modifications in accordance with
the suggestions of the referees!
-- Acceptance of papers for publication is based on two independent reviews commissioned by the Editor.

Fees:
-- Pursuant to a resolution of the Board of PNTTE, as of 2009 the publication fee for one text is 600 zloty +
VAT.
-- Coloured graphical elements in the submitted text require agreement from the Editor and are charged extra.

Technical requirements:
--After receiving positive reviews and after acceptance of the paper for publication, the text must be submitted
in a Microsoft Word document format.
--Drawings and photos should be additionally submitted in the form of graphical files in the *.tif, *.jpg or *.cdr
(v. X3) formats.
--A manuscript should include (in accordance with the enclosed correct manuscript format: *.pdf, *.doc):
--names of authors, title, abstract, and key words that should complement the title and abstract (in Polish and
in English)
--the text in Polish and in English with a clear division into sections (please, do not divide words in the text);
--tables, drawings, graphs, and photos included in the text should have descriptive two-language captions,
--if this can be avoided, no formulae and symbols should be inserted into text paragraphs by means of a formula
editor
--references (written in accordance with the required reference format)
--author data – first names and surnames along with scientific titles, affiliation, address, phone number, fax,
and e-mail address
--The Editor reserves the right to abridge and adjust the manuscripts.
--All submissions should be accompanied by a submission form.

Editor contact info: (Submissions should be sent to the Editor’s address)
Editorial Office of „Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability”
Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, Poland
e-mail: office@ein.org.pl

INFORMATION FOR SUBSCRIBERS
Fees

Yearly subscription fee (four issues) is 100 zloty and includes delivery costs.
Subscribers receive any additional special issues published during their year of subscription free of charge.

Orders

Subscription orders along with authorization to issue a VAT invoice without receiver’s signature should be sent
to the Editor’s address.

Note

No text or photograph published in „Maintenance and Reliability” can be reproduced without the Editor’s
written consent.

Dr inż. Andrzej Loska
Instytut Inżynierii Produkcji
Politechnika Śląska
Ul. Roosevelta nr 26, 41-800 Zabrze, Polska
E-mail: Andrzej.Loska@polsl.pl

Eksploatacyjna ocena wybranych obiektów technicznych z zastosowaniem
metod taksonomicznych

Słowa kluczowe: ocena eksploatacyjna, taksonomia numeryczna, rangowanie
Streszczenie: Artykuł jest próbą odpowiedzi na formułowane w przedsiębiorstwach
przemysłowych problemy dotyczące praktycznych aspektów wykorzystania określonych miar do
oceny eksploatowania obiektów technicznych. W tym zakresie, przeprowadzono badania literaturowe
obejmujące przegląd możliwości kształtowania wartości wybranych cech eksploatacyjnych, a także
badania przemysłowe dotyczące analizy potrzeb służb technicznych przedsiębiorstw w zakresie oceny
ich funkcjonowania. Wynikiem przeprowadzonych badań i sformułowanych w tym zakresie
wniosków, została opracowana metoda wstępnej wzajemnej oceny eksploatacyjnej w oparciu o
wartości normowanych i zagregowanych rang obiektów technicznych w świetle wyznaczanych miar
eksploatacyjnych. Metoda ta, jak również przykład jej zastosowania, odnoszący się do wybranego
sieciowego systemu technicznego są przedmiotem dalszej treści tego artykułu.
Artykuł jest wynikiem realizacji części badań w ramach projektu badawczego, finansowanego
ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 5636/B/T02/2011/40 pt.: Wykorzystanie metod
scenariuszowych w modelowaniu procesów eksploatacyjnych.

1. Wprowadzenie
Rzetelne wartościowanie zadań eksploatacyjnych jest jednym z kluczowych kryteriów
prawidłowego funkcjonowania służb utrzymania ruchu każdego przedsiębiorstwa. Oznacza to
konieczność wyznaczania wartości wybranych cech, a w konsekwencji możliwość
kształtowania procesów decyzyjnych związanych z wykonawstwem prac obsługowonaprawczych.
W praktyce przemysłowej, stosowanych jest wiele różnorodnych miar
eksploatacyjnych (wskaźników). Ich wartości odnoszą się do poszczególnych
eksploatowanych obiektów technicznych, jak również do działalności organizacji utrzymania
ruchu. Różnorodność ta może znacząco wpływać na wybór poszczególnych zbiorów
wielkości w konkretnych indywidulanych warunkach organizacyjno-technicznych: w sposób
pozytywny - poprzez wyraźne odzwierciedlenie oceny realizacji polityki eksploatacyjnej, w
sposób negatywny - poprzez zbytnie uwypuklenie kierunków mniej znaczących oraz czynne
„kształtowanie” wartości niektórych miar.
Z matematycznego punktu widzenia, problemy eksploatacyjne w przedsiębiorstwach
przemysłowych należy traktować w kategorii zjawisk złożonych, które w otoczeniu
czasowym i przestrzennym wymagają realizacji prac o charakterze technicznym,
organizacyjnym i ekonomicznym. Złożoność taka jest charakteryzowana wieloma cechami,
które przekładają się na miary posiadające różne miana i rzędy skali, czyli są wzajemnie
nieporównywalne. Porównywalność taka wydaje się możliwa po sprowadzeniu kluczowych
miar do tzw. „wspólnego mianownika” w oparciu o metody normowania, a następnie ich
syntezy z wykorzystaniem metod agregacji.

1

Artykuł ten stanowi próbę rozwiązania tak postawionego problemu poprzez
opracowanie sposobu rangowania obiektów technicznych w aspekcie wartości cech
eksploatacyjnych. Powstała w ten sposób metoda oceny eksploatacyjnej jest jednym z
kluczowych elementów badań, prowadzonych przez autora tego artykułu, nad sposobami
wykorzystania technik scenariuszowych w modelowaniu zdarzeń i procesów
eksploatacyjnych.
2. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych modeli ocen eksploatacyjnych
Istnieje wiele modeli matematycznych stanowiących podstawę ilościowej oceny
eksploatowania obiektów technicznych oraz funkcjonowania organizacji utrzymania ruchu.
Poszczególne zbiory miar są przedmiotem wielu publikacji, w postaci:
• odrębnych pozycji literaturowych, najczęściej w formie katalogowej, zawierających
uporządkowany wykaz i charakterystykę określonych miar, m.in. w [26, 27, 32, 34,
36],
• elementów metod i technik zarządzania utrzymaniem ruchu, w postaci uzupełnienia
opisu strategii eksploatacyjnej lub systemu zarządzania utrzymaniem ruchu, m.in. w
[2, 4, 9, 12, 14, 17, 22, 23, 33],
• elementów zastosowań strategii eksploatacyjnych i systemów zarządzania
utrzymaniem ruchu w określonych przedsiębiorstwach przemysłowych, m.in. w [7,
11, 18],
• sposobów interpretacji (najczęściej matematycznej) i prób zastosowania wybranych
miar eksploatacyjnych m.in. w [1, 3, 15, 31].
Z praktycznego przemysłowego punktu widzenia, szczególnie istotnego znaczenia
nabierają tutaj opracowania przyporządkowane do grup trzeciej i czwartej. Obejmują one
koncepcje i konkretne rozwiązania dotyczące wykorzystania znanych modeli
matematycznych w zastosowaniach praktycznych. Stanowi to najczęściej bezpośredni
przedmiot potrzeb i oczekiwań większości ośrodków przemysłowych.
Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania, przedstawiony w [20] przegląd i
analiza doprowadziła do wyodrębnienia tych modeli, które mają największe znaczenie,
zarówno w aspekcie teoretycznym - literaturowym, jak i praktycznym - przemysłowym.
Można w tym zakresie wyróżnić trzy ogólne modele:
a. model niezawodnościowy [5, 10, 12, 23, 28],
b. model efektywności eksploatacyjnej OEE (Overall Equipment Effectiveness) [22, 33,
34],
c. model organizacyjno-techniczny KPI (Key Performance Indicators) [27, 32].
2.1. Obliczeniowy model niezawodnościowy
Model niezawodnościowy pozwala na wyznaczanie miar eksploatacyjnych w ujęciu
statystycznym. W praktyce przemysłowej wynika on z tych strategii eksploatacyjnych, w
ramach których decyzje dotyczące możliwości użytkowania obiektów technicznych oraz
terminy i zakresy prac obsługowo-naprawczych związane są bezpośrednio z czasową analizą
statystycznego obrazu funkcjonowania obiektów technicznych opisywanych modelami
grupowymi. Model niezawodnościowy przekłada się w praktyce na miary, które odnoszą się
do:
a. obiektów eksploatacji w ujęciu technicznym - miary stanowiące wynik identyfikacji
stanu technicznego (w postaci prawdopodobieństwa) odniesione do określonych klas
stanów (np. funkcja niezawodności w ujęciu rozkładu wykładniczego [10, 28],
intensywność uszkodzeń [5], czy współczynnik gotowości technicznej [12]),
b. obiektów eksploatacji w ujęciu organizacyjno-technicznym - miary wynikające
zarówno z identyfikacji stanu technicznego, jak również działalności organizacyjno2

ekonomicznej służb eksploatacyjnych (np. zdefiniowane według [23] miary MTBF,
MTTR czy MFOT).
2.2. Obliczeniowy model efektywności eksploatacyjnej OEE
Model efektywności eksploatacyjnej OEE (Overall Equipment Effectiveness) jest
najważniejszym elementem ilościowej oceny strategii TPM. Ze względu na dużą elastyczność
modelu jest on stosowany również w tych przedsiębiorstwach, które nie wdrożyły tej strategii.
Model ten wyraża całkowitą efektywność eksploatowania za pomocą trzech głównych
czynników (Tab. 1).
Efektywność działań
Jakość
Dostępność
−
∙
−
=
=
(1)
(3)
(2)
=
td - czas dostępny
tp - czas postoju

tc - teoretyczny czas cyklu
n - ilość przetworzona
to - operacyjny czas działania

=

∙

n - ilość przetworzona
d - ilość defektów

∙

Tab. 1. Wskaźniki efektywności eksploatacyjnej OEE [22]

Należy zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na sposób obliczenia OEE (iloczyn
wartości wskaźników cząstkowych) w przypadku tego modelu ważna jest nie tyle
bezwzględna wartość OEE, ale wnioski wynikające ze sposobu jej uzyskania. Interpretacja
matematyczna wartości wskaźnika OEE powinna mieć charakter geometryczny. W
szczególności, OEE można przedstawić w układzie trójwymiarowym, w którym osie
reprezentują poszczególne wskaźniki cząstkowe. W takim ujęciu, przedstawiając OEE w
postaci wektora, można formułować wnioski i decyzje wynikające z tego modelu, które
powinny odnosić się do:
• wartości bezwzględnej OEE,
• wpływu poszczególnych czynników na wartość OEE,
• kierunku i wartości zmiany OEE.
2.3. Obliczeniowy model organizacyjno-techniczny KPI
Model organizacyjno-techniczny KPI (Key Performance Indicators) obejmuje zbiór
miar wydajności i efektywności. Miary te w założeniu pozwalają na kompleksową ocenę
procesu realizacji celów organizacji utrzymania ruchu, czyli w praktyce muszą być ściśle
związane ze strategią eksploatacyjną przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonych
badań, można stwierdzić, że istnieje wiele odmian modelu KPI, które odnoszone są do
konkretnych obszarów zastosowań. Dlatego też od kilkunastu lat istniała potrzeba
ujednolicenia zarówno w zakresie miar objętych tym modelem, jak również interpretacji
poszczególnych wskaźników i ogólnego modelu KPI. Na tej podstawie powstała norma EN
15341:2007 (Maintenance - Maintenance Key Preformance Indicators), która zawiera
ujednolicony zbiór miar będących elementami modelu KPI [27].
Norma zawiera 72 wskaźniki wraz ze szczegółową interpretacją elementów, które się
na nie składają. Wskaźniki te, w aspekcie poszczególnych poziomów, mogą podlegać
interpretacji i porównywaniu z wartościami uzyskiwanymi w innych przedsiębiorstwach
danej branży. Wybrane przykładowe wskaźniki, to:
E1 - całkowity względny koszt działań obsługowo-naprawczych dla obiektu technicznego:
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T7 - dostępność obiektów dla prac prewencyjnych:
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3. Koncepcja oceny eksploatacyjnej obiektów technicznych
Przy złożonych warunkach organizacyjno-technicznych systemów eksploatacji oraz
niezbyt szczegółowo sprecyzowanych potencjalnych oczekiwaniach kadry zarządzającej,
różnorodność miar, może prowadzić do:
• niejednoznaczności interpretacyjnej miar w zakresie wpływu poszczególnych
czynników (elementów) na szeroko rozumianą efektywność eksploatowania obiektów,
• nieuzasadnionego merytorycznie uwypuklenia wybranych aspektów kosztem
pozostałych w świetle polityki eksploatacyjnej przedsiębiorstwa.
Inaczej mówiąc, w odniesieniu do każdego wskaźnika eksploatacyjnego musi
występować uzasadniona konieczność jego wyznaczania, a także istotne jest miejsce i waga
każdej z miar rozpatrywanych w aspekcie technicznym, organizacyjnym lub ekonomicznym.
Opisane uwarunkowania generują potrzebę opracowania, weryfikacji i stosowania w
praktyce takich modeli ocen, które obejmują konieczną ale jednocześnie wystarczającą, w
określonych warunkach organizacyjno-technicznych, ilość i zakres miar. Ich znaczenie
powinno być adekwatne bardziej dla celów przedsiębiorstwa, ujętych w ramach polityki
eksploatacyjnej, a mniej dla partykularnych interesów poszczególnych osób lub komórek
organizacyjnych.
Wnioski, wynikające z przeprowadzonej analizy literaturowej oraz wykonanych badań
przemysłowych, stanowią punkt wyjścia do opracowania sposobu oceny eksploatacyjnej w
oparciu o rozpoznane i zdefiniowane uwarunkowania i ograniczenia teoretyczne (modelowe),
jak również obserwacje i doświadczenia praktyczne (przemysłowe).
Proponowany przez autora sposób oceny wykorzystuje w swoich podstawach
elementy znanych i stosowanych w obszarze nauk społeczno-ekonomicznych metod
taksonomicznych [8, 16, 25]. W tym przypadku sprowadzają się one do wyboru,
porządkowania i grupowania analizowanych zjawisk w płaszczyznach: przestrzennej,
merytorycznej i czasowej. Wynikiem tych działań jest przekształcenie zmiennych
diagnostycznych opisujących w sposób rozproszony poszczególne fragmenty analizowanego
zjawiska w zmienną syntetyczną (agregowaną) będącą swoistą wypadkową rozpatrywanych
zdarzeń i procesów eksploatacyjnych. W tym ujęciu, budowa procedury oceny
eksploatacyjnej obejmuje trzy kluczowe aspekty:
• wybór i hierarchizację cech diagnostycznych (cecha diagnostyczna jest tutaj
przyjmowana szerzej aniżeli w typowym ujęciu eksploatacyjno-niezawodnościowym,
czyli wg. [25] jest to potencjalna i pierwotna wielkość pozwalająca na wyjaśnienie
określonego zjawiska),
• normowanie różnoimiennych zmiennych diagnostycznych, w celu doprowadzenia do
jednolitych mian,
• agregację unormowanych zmiennych, w celu wyprowadzenia zmiennej syntetycznej
(zagregowanej) dla potrzeb wyznaczenia wartości rang porównywanych obiektów
technicznych.
Wybór pozwala na wyodrębnieniu tych cech opisujących obiekty techniczne i
realizowane procesy eksploatacyjne, które w procesie oceny mogą odgrywać znaczącą rolę.
Drugim kryterium wyboru cech jest ich dostępność pomiarowa. W aspekcie praktycznego
wykorzystania miar do oceny eksploatowania obiektów technicznych oraz realizowanych z
ich udziałem procesów eksploatacyjnych, można wyróżnić kilka kluczowych cech, które
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mogą stanowić podstawę takiego wyboru. Cechy takie, które zostały szczegółowo
scharakteryzowane w [12, 19] i usystematyzowane w [38], mogą obejmować: stan
techniczny, niezawodność, jakość, funkcjonalność, efektywność, obsługiwalność i
diagnozowalność. Powyższe cechy należy traktować bardziej jako grupy, aniżeli pojedyncze
wielkości. W ramach każdej grupy można zlokalizować miary (wskaźniki), opisujące i
oceniające wybrane aspekty eksploatacyjne obiektów/systemów technicznych, jak również
funkcjonowania służb utrzymania ruchu.
Hierarchizacja jest elementem porządkowania wybranych cech w celu ustalenia
jednoznacznych zmiennych diagnostycznych, a także określenie ich charakteru. W obszarze
eksploatacyjnym, charakter zmiennych diagnostycznych pozwala na uporządkowanie cech w
trzech grupach (wg. [8]]):
• stymulanty, dla których pożądane są wysokie wartości cech (np. średni czas pomiędzy
awariami - MTBF),
• destymulanty, dla których pożądane są niskie wartości cech (np. koszt awaryjnych
prac obsługowo-naprawczych),
• nominanty, dla których pożądane są „normalne” wartości cech (np. koszty
korekcyjnych prac obsługowo-naprawczych jako wynik działań prewencyjnych obchodów i przeglądów).
Działania związane z ujednoliceniem charakteru zmiennych powinny przebiegać według
postulatu jednolitej preferencji [8], który polega na wyodrębnieniu i przypisaniu cech do
jednej z powyższych kategorii, wyboru zamierzonej tendencji oraz dokonania tzw.
przekształcenia odwrotnościowego w zakresie tych cech, które zostały zakwalifikowane do
grup o tendencji przeciwnej. Inaczej mówiąc, destymulanty można przekształcić w
stymulanty w oparciu o ustalone wartości graniczne (np. wartości teoretyczne czy wartości
minimalne i maksymalne zebrane w całej historii dokonywanych pomiarów). W odniesieniu
do nominant można założyć, że każde odchylenie ich wartości od poziomu normalnego jest
zjawiskiem niekorzystnym. Dlatego przekształcenie nominant wymaga ustalenia ich poziomu
„normalnego”, a następnie wykonania dwóch kroków: przekształcenia w destymulanty, czyli
wielkości bezwzględnego odchylenia od poziomu „normalnego”, a następnie w stymulanty.
Kolejnym etapem, po wyborze i uporządkowaniu zmiennych diagnostycznych, jest
normowanie cech, które wynika z różnoimienności wartości opisujących je zmiennych.
Proces ten powinien przebiegać zgodnie z postulatem addytywności [16], co oznacza, że
należy dokonać transformacji oryginalnych zmiennych diagnostycznych w taki sposób, aby
otrzymać wartości pozbawione mian oraz ujednolicone co do rzędu wielkości. Według [16]
proces taki może przebiegać według następującej ogólnej zależności:
01 − 4
(6)
6
( = 1, … , *
5
gdzie: x’i - wyjściowa znormalizowana wartość i-tej realizacji zmiennej,
xi - nieznormalizowana wartość i-tej realizacji zmiennej,
n - liczba obserwacji,
A, B, p - parametry przyjmujące wartości uzależnione od sposobu normalizacji.
Odpowiednie metody normalizacji obejmujące m.in. standaryzację, unitaryzację czy
przekształcenie ilorazowe z wartością odniesienia zostały szczegółowo przedstawione w
literaturze, m.in. [8, 16].
Ostatnim założonym etapem jest agregacja. To proces prowadzący bezpośrednio do
uzyskania zmiennej syntetycznej. W rozpatrywanym tutaj ujęciu ma ona charakter rangi
opisującej wartość eksploatacyjną poszczególnych obiektów technicznych w aspekcie
analizowanych zdarzeń i procesów eksploatacyjnych. Agregacja jest najczęściej prowadzona
w oparciu o tzw. formuły addytywne [16]. Stanowią one różne formy dodawania iloczynów
012 = 3

5

wartości unormowanych cech przez odpowiadające im wagi. Typowa procedura agregacji,
polega na poszukiwaniu wartości liczbowych następującego wektora funkcji agregującej:

:=
:
,
9:1 ; = < > A = (1, 2, … , *
⋮
:@
gdzie: Qi - wartość funkcji agregatowej wyznaczonej dla i-tego obiektu.

(7)

Typową postacią funkcji agregacyjnych jest zależność [37]:
I

:1 = C
DJ=

1D ED

= (1, 2, … , *, ED FGH

(8)

gdzie: zij - wartość i-tej oceny j-tego wariantu,
ωj - wartość wagi.

Innym przykładem postaci funkcji agregacyjnej jest jej wartość ważona odniesiona do
średniej arytmetycznej [24]:

∑IDJ= 1D ED
= (1, 2, … , *, ED FGH
(9)
∑IDJ= ED
Z zależności (8) i (9) wynika, że w procesie agregacji ważną rolę odgrywa system wag, który
z jednej strony może opierać się na opiniach ekspertów, a z drugiej na procedurach
statystycznych z wykorzystaniem gromadzonych informacji o zmiennych.
:1 =

4. Sposób rangowania obiektów technicznych w świetle ich cech eksploatacyjnych
Przedstawione założenia metodologiczne i koncepcyjne dotyczące możliwości i
potrzeb oceny eksploatacyjnej stały się podstawą opracowania sposobu rangowania
wybranych obiektów technicznych. Celem rangowania jest eksploatacyjne uporządkowanie
równoważnych obiektów technicznych w oparciu o historię zdarzeń i procesów wynikającą z
realizowanych prac obsługowo-naprawczych wraz z wszystkimi ich okolicznościami.
Przyjęto przy tym następujące warunki początkowe:
• podstawą rangowania jest jednoczesne uwzględnienie szerokiego zbioru miar,
będącego wyznacznikiem kompleksowej oceny eksploatowania obiektów
technicznych i funkcjonowania organizacji utrzymania ruchu,
• proponowany sposób rangowania opiera się na ogólnych założeniach metod
taksonomicznych (opisanych wcześniej),
• wszystkie wagi przyporządkowane do poszczególnych miar i poziomów decyzyjnych,
uporządkowanie miar w ramach tabeli ocen zostały określone częściowo w sposób
subiektywny, w oparciu o wiedze ekspercką i konsultacje,
• sposób rangowania poddaje wzajemnej ocenie (wzajemnemu porównaniu)
równorzędne obiekty techniczne z punktu widzenia zarządzania eksploatacją, dlatego
dla potrzeb analizy nie jest istotna sama wartość rangi ale jej relacja do rang innych
obiektów.
Pierwszym etapem sposobu rangowania jest wybór miar (wskaźników)
eksploatacyjnych stanowiących ilościową podstawę oceny eksploatowania obiektów
technicznych. W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie, należy wyraźnie stwierdzić, że
określony zbiór miar ma charakter indywidualny w każdym rozpatrywanym przypadku,
zależny każdorazowo od szczegółowych uwarunkowań techniczno-organizacyjnych
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przedsiębiorstwa i jego służb utrzymania ruchu. Niezależnie od wyboru konkretnych miar,
kluczowym aspektem metody jest ich klasyfikacja. W tym przypadku dokonano
uporządkowania miar w trzech głównych kategoriach:
• miary (wskaźniki) ekonomiczne, wyrażające kosztową wartość wybranego aspektu
eksploatacyjnego,
• miary (wskaźniki) techniczne, wyrażające czasową wartość wybranego aspektu
eksploatacyjnego,
• miary (wskaźniki) organizacyjne, wyrażające okołoeksploatacyjną wartość wybranego
aspektu eksploatacyjnego.
Zbiór przykładowych miar wybranych w oparciu o [27] i uporządkowanych według
powyższego układu przedstawiono w Tab. 2.
Miary ekonomiczne
Wskaźnik kosztów działań
odnoszony do ilości
świadczonej produkcji
Wskaźnik kosztów działań i
braku świadczonej usługi
odnoszony do ilości
świadczonej produkcji
Wskaźnik kosztów personelu
odnoszony do sumarycznych
kosztów eksploatacji
Wskaźnik kosztów zużycia
zasobów materiałowych
Wskaźnik kosztów zużycia
narzędzi i sprzętu
specjalistycznego
Wskaźnik udziału kosztów
czynności korekcyjnych w
sumarycznych kosztach
eksploatacji
Wskaźnik udziału kosztów
czynności prewencyjnych w
sumarycznych kosztach
eksploatacji
Wskaźnik udziału kosztów
czynności diagnostycznych w
sumarycznych kosztach
eksploatacji
Wskaźnik udziału kosztów
awarii w sumarycznych
kosztach eksploatacji

Miary techniczne
Wskaźnik czasu usuwania
awarii
Wskaźnik czasu działań
korekcyjnych
Wskaźnik czasu działań
prewencyjnych
Wskaźnik czasu działań
diagnostycznych
Wskaźnik - Średni czas
pomiędzy zdarzeniami
uniemożliwiającymi normalne
funkcjonowanie (MTBF)
Wskaźnik średniego czasu
działań związanych z
naprawami (MTTR)
Wskaźnik średniego czasu
działań związanych z
naprawami (MFOT)
Wskaźnik dostępności
obiektów eksploatacji
Wskaźnik efektywności
działań eksploatacyjnych
Wskaźnik efektywności
planowania działań
obsługowo-naprawczych

Miary organizacyjne
Wskaźnik udziału pracowników
utrzymania ruchu w ilości
sumarycznej pracowników
własnych firmy
Wskaźnik udziału ilości
pracowników pośrednich w
sumarycznej ilości pracowników
utrzymania ruchu
Wskaźnik wykorzystania
potencjału w procesie
planowania
Wskaźnik ilości czynności przy
których występują wypadki
Wskaźnik ilości czynności przy
których występuje zagrożenie
potencjalne wypadkiem
Wskaźnik ilości czynności przy
których występuje zagrożenie
dla środowiska
Wskaźnik ilości czynności przy
których występuje potencjalne
zagrożenie dla środowiska
Wskaźnik wykorzystania
potencjału na działania
prewencyjne
Wskaźnik wykorzystania
potencjału na działania
korekcyjne
Wskaźnik wykorzystania
potencjału na działania
diagnostyczne
Wskaźnik wykorzystania
potencjału na działania związane
z awariami
Wskaźnik nadgodzin
pracowników utrzymania ruchu
Tab. 2. Przykładowe miary eksploatacyjne (opracowanie własne w oparciu o [27])
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Wybrane na tej podstawie miary eksploatacyjne opisują w sposób ilościowy różne
aspekty, a co za tym idzie wyrażane są w odmiennych nieporównywalnych ze sobą
jednostkach. Zgodnie z podstawowymi założeniami metody, konieczne jest równoważne
traktowanie wszystkich miar, czyli innymi słowy sprowadzenie rozpatrywanych miar do tej
samej skali ocen. Poza tym mamy tutaj do czynienia zarówno ze stymulantami, jak i
destymulantami. Dlatego proces normowania proponuje się przeprowadzić łącznie z
ujednoliceniem wartości, uwzględniając:
• wyrażenie wartości oceny w ujęciu względnym (odniesionym do maksymalnej i
minimalnej wartości miary, uzyskanych w całej historii pomiaru w danym układzie
organizacyjno-technicznym),
• wyrażenie wartości oceny w przedziale <0 , 10>, co pozwoli na sprowadzenie
poszczególnych miar z postaci mianowanej (np. zł/m3) do postaci oceny
niemianowanej w jednej skali (od 0 do 10), a przez to możliwe do porównywania,
• ustalenie jednolitej tendencji wartości wskaźników (zdaniem autora, lepszym
rozwiązaniem jest tendencja pozytywna - stymulanty, czyli im wartość większa tym
lepiej).
Na podstawie powyższych kryteriów można wyznaczyć wartość oceny dla miar
eksploatacyjnych:
1. dla miar o tendencji pozytywnej - stymulantów:
2.
10 ∙ O1
LM1I =
(10)
O1PQR − O1PST
gdzie:
OCi - wybrana (i-ta) ocena eksploatacyjna,
Mi - wybrania (i-ta) miara eksploatacyjna,
Mimax - maksymalna wartość miary eksploatacyjnej w całej historii pomiaru w danym
układzie organizacyjno-technicznym,
Mimin - wartość minimalnej wartości miary eksploatacyjnej w całej historii pomiaru w
danym układzie organizacyjno-technicznym.
Przyjmuje się, że dla wszystkich rozpatrywanych tutaj miar eksploatacyjnych, wartość
minimalna Mimin = 0, stąd:
LM1I =

10 ∙ O1
O1PQR

3. dla miar o tendencji negatywnej - destymulantów:
4.
10 ∙ O1
LM1 = 10 −
O1PQR − O1PST
dla Mimin = 0:

LM1 = 10 −

10 ∙ O1
O1PQR

(11)

(12)

(13)

Wyznaczone wartości można uporządkować w tabeli ocen eksploatacyjnych (Tab. 3).
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Wskaźniki
ekonomiczne

Wskaźniki
techniczne

Wskaźniki
organizacyjne

waga k1

waga k2

waga k3

Poziom 1

a11

a12

a13

waga p1

OCE1,...,OCEm

OCT1,...,OCTm

OCO1,...,OCOm

(suma wag równa 1)

(suma wag równa 1)

(suma wag równa 1)

Poziom 2

a21

a22

a23

waga p2

OCEm+1,...,OCEn

OCTm+1,...,OCTn

OCOm+1,...,OCOn

(suma wag równa 1)

(suma wag równa 1)

(suma wag równa 1)

Poziom 3

a31

a32

a33

waga p3

OCEn+1,...,OCEp

OCTn+1,...,OCTp

OCOn+1,...,OCOp

(suma wag równa 1)

(suma wag równa 1)

(suma wag równa 1)

Tab. 3. Tabela ocen eksploatacyjnych

gdzie:
OCEi - ocena eksploatacyjna typu ekonomicznego,
OCTi - ocena eksploatacyjna typu technicznego,
OCOi - ocena eksploatacyjna typu organizacyjnego.
Tabela ta uwzględnia:
• typy ocen eksploatacyjnych (ekonomiczne, techniczne, organizacyjne), których suma
wag musi być równa 1 (k1 + k2 + k3 = 1),
• poziomy decyzyjne, których wagi mają następujące wartości: p1 = 4, p2 = 2, p3 = 1.
Z danych zawartych w tabeli ocen (Tab. 3), należy określić:
1. macierz ocen eksploatacyjnych:
U=V

==

=>

>=

>>

W=

W>

=W

>W X
WW

(14)

gdzie:
1D

Y

= C LM1D ∙ !1
Y

1J=

C !1 = 1
1J=

(15)
(16)

aij - ujednolicona ważona suma wartości ocen eksploatacyjnych określonego typu
obliczana dla obiektu,
OCij - ocena eksploatacyjna,
gi - wartość wagi odniesiona do pojedynczej oceny.
2. wektor kategorii zadań:
Z=V
9

=

>X
W

(17)

gdzie:
K - zbiór wag odniesiony do kategorii (ekonomiczna, techniczna, organizacyjna),
ki - waga i-tej kategorii.
Wektor kategorii umożliwia zdefiniowanie wag dla ocen określonych typów. Pozwala
to na właściwe zdefiniowanie znaczenia polityki eksploatacyjnej przedsiębiorstwa w
odniesieniu do rozpatrywanych obiektów technicznych. Przykładowo:
• duża wartość wagi kategorii ekonomicznej, przy jednocześnie niższych
wartościach wag kategorii technicznej i organizacyjnej może wskazywać na
prowadzenie prac obsługowo-naprawczych ze szczególnym naciskiem na
bezpośrednie wynikające stąd koszty,
• duża wartość wagi kategorii technicznej, przy jednocześnie niższych wartościach
wag kategorii ekonomicznej i organizacyjnej przekłada się na realizację działań
obsługowo-naprawcze, poprawę niezawodności i efektywności przy mniejszym
nacisku na koszty i ilość poświęconych na ten cel roboczogodzin.
Wartości wektora kategorii można kształtować dowolnie, przyjmując założenie, że:
Y

C

=1

(18)

"=
[ = V"> X
"W

(19)

1J=

5. wektor poziomów decyzyjnych:

1

gdzie:
pi - waga i-tego poziomu organizacyjnego przedsiębiorstwa:
p1 - waga poziomu przedsiębiorstwa,
p2 - waga poziomu pionu technicznego,
p3 - waga poziomu służb utrzymania ruchu.
Wektor poziomów decyzyjnych pozwala na wyróżnienie tych ocen, które w procesie
podejmowania decyzji odgrywają określoną rolę w odniesieniu do polityki
eksploatacyjnej przedsiębiorstwa. Rola ta wynika przede wszystkim z przejętej strategii
eksploatacyjnej oraz zbudowanych na tej podstawie struktur organizacyjno-decyzyjnych
służb utrzymania ruchu. W szczególności, wektor ten obejmuje:
• wagę poziomu przedsiębiorstwa (p1) - uwzględniającą decyzje strategiczne i związane
z tym oceny dotyczące bezpośrednio polityki eksploatacyjnej przedsiębiorstwa i
sposobu funkcjonowania służb utrzymania ruchu jako całości,
• wagę poziomu pionu technicznego - uwzględniającą decyzje i związane z tym oceny
dotyczące zakresu planowania i realizacji prac obsługowo-naprawczych,
• wagę poziomu służb utrzymania ruchu - uwzględniającą decyzje operacyjne i
związane z tym oceny dotyczące szczegółowych sposobów realizacji prac obsługowonaprawczych.
Hierarchiczny charakter poziomów decyzyjnych oraz odpowiedzialności za określone
zadania obsługowo-naprawcze pozwalają na przyjęcie wartości wektora poziomów
decyzyjnych stosując zasadę, że waga poziomu wyższego jest wielokrotnością wagi
poziomu bezpośrednio niższego, czyli:
p3 = 1,
p2 = 2,
p1 = 4.
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Wartości wektora poziomów decyzyjnych mają w tym przypadku charakter umowny i mogą
być różnie kształtowane w odniesieniu do innego przedsiębiorstwa.
W oparciu o zdefiniowane i wyznaczone wcześniej macierze i wektory obliczana jest
ranga obiektu, stanowiąca wynik agregacji:
\ = (] ∙ ^* ∙ _`

W szczególności:
G = aV

∙
G = V >= ∙
W= ∙
==

G = 9(

==

∙

=

+ => ∙
+ ( W= ∙

+
=+

>

==

=>

>=
W=

+
=+
=+
=

=W

∙

W> ∙

>>
W>

∙
>> ∙
W> ∙

=>

W*

(20)

"= c
>W X ∙ V > Xb ∙ V"> X
"W
WW
W

=W

+
>+
>+

>

∙ "= + (
> + WW ∙

=

∙
>W ∙
WW ∙

=W

"= c
W X ∙ V"> X
"W
W

W

∙ =+
*
W ∙ "W ;

>=

(21)

>>

∙

(22)
>

+

>W

∙

W*

∙ ">

(23)

Wyznaczona na tej postawie ranga stanowi wartość eksploatacyjną obiektu w
odniesieniu do innych rangowanych obiektów.
5. Przykład obliczania rang dla obiektów wybranego sieciowego systemu technicznego
Przedstawiona metoda rangowania obiektów technicznych może być zastosowana w
wielu przypadkach eksploatowania systemów technicznych z uwzględnieniem następujących
warunków:
• konieczne jest wyodrębnienie równoważnych porównywalnych obiektów lub
fragmentów systemów technicznych,
• konieczne jest przygotowanie szczegółowych i kompletnych zasobów danych o
wszystkich zdarzeniach eksploatacyjnych, które miały miejsce w obrębie
rozpatrywanych obiektów.
Uwzględniając powyższe wytyczne, przyjęto że przedmiotem przykładu będzie
typowy sieciowy system techniczny, jakim jest system wodociągowy. System taki realizuje
funkcje zbiorowego zaopatrzenia w wodę, na które składa się ujmowanie, uzdatnianie oraz
dostarczanie wody do odbiorców. Specyfikę eksploatacyjną systemu wodociągowego
wyznaczają trzy aspekty [13]:
• zdecydowana większość elementów systemu wodociągowego jest zlokalizowana i
funkcjonuje w miejscach trudno dostępnych (np. pod ziemią), co utrudnia lub
uniemożliwia prowadzenie takich prac prewencyjnych, które są charakterystyczne dla
typowych przedsiębiorstw produkcyjnych (np. obchody, przeglądy),
• w celu prawidłowego funkcjonowania systemu wodociągowego, wymagane jest
zapewnienie ciągłości i jakości działania obiektów w ramach rozbudowanej
infrastruktury technicznej rozproszonej geograficznie na dużym obszarze,
• specyfika budowy oraz lokalizacji systemu wodociągowego powoduje, że największy
udział w strukturze prac obsługowo-naprawczych mają działania realizowane zgodnie
ze strategią według uszkodzeń (prace interwencyjne), natomiast mniej obiektów jest
obsługiwanych w ramach strategii według ilości wykonanej prac i strategii według
stanu technicznego (prace prewencyjne).
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Dla potrzeb przygotowanego przykładu przyjęto, że obiektami stanowiącymi podstawę
decyzyjną i przedmiot analizy eksploatacyjnej są fragmenty wodociągu przyporządkowane do
poszczególnych ulic wraz z wszystkimi elementami technicznymi. Uporządkowany zbiór
ocen i wag przedstawiono w Tab. 4.

Poziom 1
waga p1 = 4

Poziom 2

Wskaźniki
ekonomiczne
waga k1 = 0,5
a11
Ocena
Waga
(gi)
OCE1
0,35
OCE2
0,25
OCE3
0,2
OCE14
0,2

a21
Ocena

waga p2 = 2

Poziom 3

OCE4
OCE5
OCE6
OCE7
OCE8
a31
Ocena

waga p3 = 1
OCE9
OCE10
OCE11
OCE12
OCE13

Waga
(gi)
0,35
0,25
0,2
0,1
0,1
Waga
(gi)
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1

Wskaźniki
techniczne
waga k2 = 0,3
a12
Ocena
Waga
(gi)
0,2
OCT9
OCT10
0,15
OCT14
0,2
OCT15
0,25
OCT16
0,1
OCT17
0,1
a22
Ocena
Waga
(gi)
OCT11
0,45
OCT12
0,25
OCT13
0,3

Wskaźniki
organizacyjne
waga k3 = 0,2
a13
Ocena
Waga
(gi)
OCO1
0,4
OCO2
0,35
OCO3
0,25

a32
Ocena

a33
Ocena

OCT3
OCT14
OCT5
OCT6
OCT7
OCT8

Waga
(gi)
0,25
0,2
0,2
0,15
0,15
0,05

a23
Ocena
OCO4
OCO9

OCO5
OCO6
OCO7
OCO8

Waga
(gi)
0,6
0,4

Waga
(gi)
0,35
0,25
0,15
0,25

Tab. 4. Tabela ocen eksploatacyjnych dla przykładowego sieciowego systemu technicznego

Wartości OCij zostały wyznaczone w oparciu o:
• zależności wskaźników przedstawionych w Tab. 2 i zamieszczone w [27],
• zależności (10) - (13).
Fragment zestawienia wartości miar oraz odpowiadających im ocen wyznaczonych dla
wybranych obiektów technicznych (ulic) przedstawiono w Tab. 5. W tabeli uwzględniono
wyniki analizy sześciu spośród prawie stu obiektów, co pozwala na pokazanie idei i
możliwości praktycznej realizacji proponowanej metody, jak również w praktyczny sposób
umożliwia ograniczenie przestrzeni prezentacyjnej.
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Obiekt
E1
OCE1
T11
OCT11
O6
OCO6
(ulica)
Obiekt 1
0,3493 9,7049 0,0004 0,2278 0,0251 9,9094
Obiekt 2
3,7983 6,7916 0,0006 0,2941 0,0709 9,7439
Obiekt 3
5,1721 5,6312 0,0006 0,3448 0,1270 9,5411
Obiekt 4
0,0335 9,9716 0,0004 10,000 0,0098 9,9646
Obiekt 5
0,2591 9,7811 0,0004 5,0000 0,1807 9,3468
Obiekt 6
0,098 9,9171 0,0002 0,2564 0,0521 9,9812
Tab. 5. Fragment zestawienia wartości miar oraz odpowiadających im ocen wyznaczonych dla
wybranych obiektów technicznych (ulic)

W wyniku przeprowadzonych obliczeń, zgodnie z zależnościami (15) - (16), wyznaczono
wartości macierzy ocen eksploatacyjnych dla poszczególnych obiektów (Tab. 6).
Obiekt
a11
a12
a13
a21
a22
a23
a31
a32
a33
(ulica)
7,5390
7,0727
10
8,9896
5,2279
9,3259
9,1634
6,9476
9,9463
Obiekt 1
5,8716
7,0509
10
9,1802
4,9882
9,5678
9,1657
5,5745
10,000
Obiekt 2
5,3614
5,6458
10
8,6021
5,1581
9,7208
7,1919
5,0159
9,7836
Obiekt 3
7,4951
8,0000
10
6,0269
9,6029
8,3353
9,9798
6,1449
9,5250
Obiekt 4
7,9525
7,5000
10
7,3498
7,3529
9,7100
9,9798
7,4237
9,6677
Obiekt 5
7,3723
7,6213
10
9,1224
3,8801
8,6855
9,8824
7,4913
9,9073
Obiekt 6
Tab. 6. Zestawienie wartości elementów macierzy ocen eksploatacyjnych W dla wybranych obiektów
technicznych

Następnie, obliczony został wektor rang obiektów (ulic), w oparciu o zależności (20) -(23).
Obiekt (ulica)
R
Obiekt 1
Obiekt 2
Obiekt 3
Obiekt 4
Obiekt 5
Obiekt 6

152,8236
159,8538
162,3891
163,4277
171,5911
177,6439

6. Wnioski
Prezentowany artykuł stanowi, zdaniem autora, element w trwającej, w kręgu służb
utrzymania ruchu przedsiębiorstw przemysłowych, dyskusji nad sposobami i efektami
prowadzenia oceny eksploatacyjnej. Przedstawiony tutaj sposób rangowania obiektów
technicznych, stanowi próbę odpowiedzi na stale występujące w tym zakresie pytania:
• które miary są najbardziej adekwatne w rozpatrywanym układzie organizacyjnotechnicznym?
• jakie powinno być znaczenie (waga) określonej miary w rozpatrywanym układzie
organizacyjno-technicznym?
• które kryteria (wartości miar) powinny stanowić podstawę dla porównywania
obiektów i/lub jednostek organizacyjnych służb utrzymania ruchu pomiędzy sobą?
Należy jednocześnie zaznaczyć, że opracowany sposób ma charakter rozwojowy. Na
obecnym etapie trwają badania o charakterze przemysłowym, które polegają na weryfikacji
prawidłowości i skuteczności sposobu rangowania w oparciu o dane pochodzące z
rzeczywistego środowiska pracy - działalności służb utrzymania ruchu przedsiębiorstw
usługowych (wodociągowo-kanalizacyjnych), jak i produkcyjnych. Prowadzona weryfikacja
praktyczna pozwoli dokonać parametryzacji i pozycjonowania opracowanego sposobu, które
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wynikają z występujących pewnych niejednoznaczności metody i słabych jej punktów, które
dotyczą:
• wyboru miar,
• sposobów określania wag,
• pełnego wykorzystania rang obiektów do planowania strategicznego przedsiębiorstwa.
W zakresie optymalizacji doboru miar oraz wag planuje się wykorzystanie metod z obszaru
Analytic Network Process, których prekursorem jest T. Saaty [29, 30] i rozwijanych w
różnych obszarach przez wielu innych autorów, np. [6, 35].
Opracowany sposób rangowania jest fragmentem badań, prowadzonych przez autora w
Instytucie Inżynierii Produkcji Politechniki Śląskiej. Badania te dotyczą sposobów
modelowania zdarzeń i procesów eksploatacyjnych z wykorzystaniem metod
scenariuszowych.
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Niezawodność konstrukcyjna drewna modyfikowanego termicznie i materiałów
drewnopochodnych w podwyŜszonych temperaturach
Słowa kluczowe: Temperatury poŜarowe, drewno klejone warstwowo (GL), drewno
fornirowane warstwowe (LVL), drewno modyfikowane termicznie (TT), niezawodność,
wytrzymałość na zginanie.

Streszczenie: Dotychczasowe materiały drewniane i drewnopochodne miały wiele wad
ograniczających ich zastosowanie, co prowadziło do zastępowania ich innymi. Największy problem
stanowiły ograniczenia, co do maksymalnych wymiarów przekroju elementów oraz moŜliwości
wykonywania elementów o znacznych rozpiętościach, równieŜ trwałość powierzchni a takŜe
łatwopalność ograniczały zastosowanie. Obecnie w konstrukcjach inŜynierskich coraz częściej
wykorzystuje się drewno modyfikowane termicznie oraz materiały drewnopochodne m.in. drewno
klejone warstwowo (GL), drewno fornirowane warstwowe (LVL) oraz drewno modyfikowana
termicznie (TT). Drewno jest materiałem ulegającym termicznej degradacji. W warunkach
oddziaływania wysokich temperatur konstrukcja drewniana jest poddana jednoczesnym wymuszeniom
w formie sił oraz oddziaływaniom termicznym. Oddziaływanie tych dwóch czynników wpływa na
rozkład napręŜeń w strukturze drewna oraz ogranicza nośność konstrukcji, powodując dekohezję
struktury. Celem prezentowanych badań było określenie wpływu podwyŜszonych temperatur na
wytrzymałość materiałów drewnianych i drewnopochodnych. Ponadto, na podstawie wyników badań
wytrzymałości przeprowadzono analizę prawdopodobieństwa przetrwania w podwyŜszonych
temperaturach. Próbki do badań wytrzymałości na zginanie statyczne zostały wykonane z drewna
fornirowego warstwowego – LVL, drewna sosny pospolitej klejonego warstwowo – GL oraz drewna
świerkowego poddanego – TT i niepoddanego modyfikacji termicznej – NTT, w formie
prostopadłościanów o wymiarach 20x20x300mm. Oceny wytrzymałości na zginanie dokonano na
uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej FPZ 100/1 (VEB Thuringer Industriewerk Rauenstein,
Germany). Temperatury środowiska poŜaru symulowano za pomocą nawiewu gorącego powietrza
(GHG 650 LCE). Oceny dokonywano w zakresach temperatur: 20, 50, 100, 150, 200, 230ºC.
Uzyskane wyniki posłuŜyły ocenie niezawodności. W analizie wykorzystano dwuparametrowy
rozkład Weibull’a.

1. Wstęp
Drewno, jako jeden z najstarszych obok kamienia i ziemi materiałów budowlanych
uŜywanych przez człowieka nadal jest jednym z podstawowych surowców stosowanych w
konstrukcjach inŜynierskich. Rosnące wymagania odnośnie konstrukcji niosą za sobą

konieczność poprawiania cech mechaniczno-uŜytkowych materiałów drewnianych. Bez
wątpienia nowe technologie wytwarzania drewnianych i drewnopochodnych elementów
konstrukcyjnych oraz nowe typy połączeń przyczyniają się do rozwoju konstrukcji z tych
materiałów. Drewno jest materiałem palnym podlegającym termicznej degradacji. W
warunkach poŜaru konstrukcja drewniana jest jednocześnie poddana oddziaływaniu
wymuszeń w formie sił oraz oddziaływaniom termicznym. Jednoczesne oddziaływanie tych
dwóch czynników wpływa na rozkład napręŜeń w strukturze drewna oraz ogranicza nośność
konstrukcji. Wysokie temperatury występujące w procesie poŜaru powodują dekohezję
struktury. ZauwaŜalna redukcja wytrzymałości drewna następuje juŜ w temperaturach
większych od 65ºC [40]. Na poziomie mikrostrukturalnym drewno jest niehomogenicznym
kompozytem komórkowym, kompozycją celulozy, hemicelulozy, ligniny i innych mniej
znaczących składników [44]. Celuloza stanowi największą część objętości drewna. Składa się
ona z długich łańcuchów węglowych, które są najistotniejsze dla wytrzymałości drewna.
Hemiceluloza składająca się z rozgałęzionych polimerów amorficznych, wypełnia obszar
pomiędzy celulozą i ligniną w strukturze drewna. Lignina jest polimerem amorficznym
odpowiedzialnym za kohezję struktury drewna, jest ona czynnikiem „spajającym” jego
strukturę [20]. Degradacja wysuszonej celulozy następuje w temperaturze około 300ºC,
jednakŜe degradacja hemicelulozy następuje juŜ w zakresie temperatur od 150 do 200ºC,
ponadto dekompozycja ligniny stanowiącej o spoistości struktury drewna następuje w
zakresie temperatur pomiędzy 220 a 250ºC [3, 17], natomiast dehydratacja ligniny następuje
w temperaturze 200ºC. Drewno konstrukcyjne posiada korzystne właściwości fizyczne i
technologiczne, wysoką wytrzymałość oraz niską gęstość. Dotychczas, wadą były
ograniczenia, co do maksymalnych wymiarów przekrojów elementów oraz moŜliwości
wykonywania elementów o znacznych rozpiętościach. Obecnie, technologia obróbki drewna,
rozwój moŜliwości modyfikacji, kształtowania tego typu materiałów oraz ich walory
estetyczne sprzyjają powstawaniu konstrukcji tego typu. Stosowanie środków chroniących
przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi konstrukcji drewnianych jest nieustannie
rozwijane, co powoduje coraz większy zakres obszaru stosowalności materiałów drewnianych
[8]. Szczególnie waŜne okazało się wykorzystanie wodoodpornych klejów na bazie Ŝywic
syntetycznych wraz z zastosowaniem prostego sposobu łączenia wzdłuŜnego za pomocą
złączy klinowych, co umoŜliwiło znacznie szybszy sposób budowania z wykorzystaniem
klejonych elementów konstrukcyjnych o wymiarach większych niŜ naturalny produkt
wyjściowy [25]. Łączenia elementów drewnianych poprzez złącza prętami stalowymi takŜe
dają większe moŜliwości w projektowaniu konstrukcji drewnianych oraz umoŜliwiają ich
miejscową renowację z zachowaniem całościowej struktury konstrukcji [11]. Ze względu na
potrzebę uzyskania wysokiej estetyki wnętrz konstrukcje drewniane i drewnopochodne o
duŜych rozpiętościach stosowane są w budownictwie uŜyteczności publicznej. W obiektach o
zawartości wysokiej wilgotności w pomieszczeniach (hale basenowe) drewno okazuje się
bardzo korzystnym materiałem konstrukcyjnym. Do najciekawszych konstrukcji
wielkowymiarowych opartych na materiałach drewnianych moŜna zaliczyć halę
widowiskowo-sportową w Hamar „The Viking Ship” o długości 260m, maksymalnej
szerokości 96m i maksymalnej wysokości 35m [38], czy teŜ kładkę dla pieszych w
Sromowcach NiŜnych, której długość całkowita wraz z rampami gruntowymi i szerokość
wynoszą odpowiednio 149,95m i 3,5m [5].
Coraz większym zainteresowaniem, w aspekcie zarówno parametrów
wytrzymałościowych jak i poŜarowych cieszą się równieŜ nowe gatunki, do tej pory
niewykorzystywane w Europie. Drewno z krajów tropikalnych jest alternatywą dla krajowych
gatunków i z pewnością będzie następował dalszy rozwój tego typu materiałów [26]. W celu
realizacji wymagań przyjętych w nowoczesnym budownictwie, z których najwaŜniejsze to
swoboda w realizacji koncepcji architektonicznych, duŜa odporność ogniowa, konieczność

uzyskiwania duŜych rozpiętości konstrukcji, brak konieczności konserwacji, ograniczenie
kosztów, odporność na czynniki chemiczne najczęstszymi materiałami stosowanymi w są :
drewno klejone (GL) i drewno fornirowane warstwowe (LVL) oraz drewno modyfikowane
termicznie (TT). NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe materiały te często pełnią odmienne funkcje w
konstrukcjach.
Drewno klejone warstwowo (GL) stosowane jest do budowy domów jednorodzinnych
i wielorodzinnych oraz obiektów wielkogabarytowych typu hale produkcyjne, handlowe,
sportowe, baseny, czy teŜ kładek i mostów. Najczęściej stosowanym gatunkiem drewna w
Polsce do produkcji elementów klejonych jest sosna oraz świerk, rzadziej modrzew.
Podstawowym klejem stosowanym do produkcji tego typu drewna jest klej melaminowy,
który jest odporny na działanie wody i ognia. Alternatywnym rozwiązaniem jest klej
rezorcynowy, który jest szczególnie odporny na działanie wilgoci. Obydwa rodzaje klejów nie
wydzielają Ŝadnych szkodliwych substancji nawet podczas poŜaru [30]. Wyniki badań
wykazały, Ŝe zachowanie się elementów z drewna klejonego warstwowo (GL) w warunkach
podwyŜszonych temperatur silnie uzaleŜnione jest od zachowania się kleju, sklejającego
poszczególne warstwy elementu [13]. Natomiast badania porównawcze kilku róŜnych
gatunków drewna przeprowadzane na kalorymetrze stoŜkowym, oznaczającym szybkość
wydzielania się ciepła wykazały, Ŝe szybkość zwęglania próbek drewna klejonego maleje
wraz ze wzrostem jego gęstości [42]. W zaleŜności od wytrzymałości charakterystycznej na
zginanie drewno klejone zostało podzielone na 5 klas: od GL24 do GL40. Sortowanie
(gradacja) tarcicy zgodnie z wymaganiami normowymi odbywa się wizualnie (dla klas GL24
oraz GL28) oraz mechanicznie dla klas wyŜszych (GL32 oraz GL36). Taki sposób sortowania
powoduje, Ŝe najbardziej dostępnymi klasami jest GL24 oraz GL28. Drewno klejone
warstwowo, po zapewnieniu odpowiednich warunków takich jak sfazowane krawędzie oraz
strugana powierzchnia, jest materiałem odpornym na działanie ognia. Zgodnie z wytycznymi
Instytutu Techniki Budowlanej elementy tego typu przy szerokości poniŜej 12 cm, klasyfikuje
się, jako SRO (słabo rozprzestrzeniające ogień). Przy szerokości przekraczającej 12 cm lub
poniŜej 12 cm przy dodatkowej impregnacji środkiem ogniochronnym, jako elementy NRO
(nierozprzestrzeniające ognia). Odporność ogniową w zakresie od R15 do R60 w drewnie
klejonym uzyskuje się na etapie projektowania poprzez odpowiednią analizę statyczną oraz
dobór przekrojów.
Drewno fornirowane warstwowe (LVL - Laminated Veneer Lumber) obecnie jest
wykorzystywane na wiele sposobów, poczynając od belek stropowych, w mostownictwie a
kończąc na elementach okiennych i drzwiowych [28]. Dzięki konstrukcji warstwowej,
elementy konstrukcyjne oparte na LVL charakteryzują się duŜą sztywnością, dobrą
odpornością ogniową oraz estetycznym wyglądem. Elementy tego typu dzięki jednorodności
posiadają znakomitą stabilność wymiarów, a obecnie są dostępne w szerokim zakresie
wymiarowym [29]. śywice adhezyjne łączące warstwy drewna, istotnie wpływają na jego
właściwości, zmniejszając adsorbcję wilgoci, ograniczając wpływ środowiska kwaśnego,
wpływają takŜe na mniejszą masę własną [15]. Do wykonania fornirów klejonych stosuje się
najczęściej kleje fenolowo-formoaldehydowe, natomiast do łączenia fornirów zewnętrznych
mogą być takŜe stosowane kleje melaminowe [39]. W materiałach LVL stosuje się warstwy
forniru o grubości ok. 3-4mm (najczęściej 3.2mm), który jest skrawany obwodowo [8].
Parametry fizyko-mechaniczne materiału LVL zaleŜne są w duŜym stopniu od gatunku
drzew, z którego wykonuje się materiał, typu kleju oraz od grubości poszczególnych warstw
[1, 16]. Warstwy fornirowe w jednym elemencie konstrukcyjnym mogą być wykonywane z
niejednakowych gatunków drewna. Badano i stwierdzono wpływ kolejności ułoŜeń
poszczególnych warstw fornirów wykonanych z róŜnych gatunków drewna na wytrzymałość
na zginanie i moduł spręŜystości [7]. Jakość drewna wykorzystywanego do produkcji oraz
gatunek forniru mają takŜe duŜe znaczenie [37]. W dosyć dawno przeprowadzonych

badaniach wytrzymałości materiałów LVL [36], wykazano o kilka procent wyŜszą
wytrzymałość materiału LVL wykonanego z forniru pierwszo gatunkowego w porównaniu do
drugo i trzecio gatunkowego. Istotne znaczenie dla wytrzymałości ma równieŜ ilość sęków i
ich rozmieszczenie w strukturze materiału [41] oraz zgodność kierunku włókien z kierunkiem
wektora wymuszenia [33].
Modyfikowanie termiczne drewna jest jedną z nowych technologii mających na celu
poprawę jego właściwości. Drewno modyfikowane termicznie (TT-thermal treatment) jest
coraz szerzej wykorzystywane takŜe w Polsce. Większość dostępnego na rynku drewna
modyfikowanego termicznie to gatunki egzotyczne. Modyfikowane termicznie gatunki
drewna krajowego w tym świerkowego mogą stanowić alternatywę a w dłuŜszej perspektywie
zastąpić gatunki egzotyczne. Modyfikacja struktury drewna wpływa na poprawę jego
niektórych właściwości fizyko-mechanicznych, głównie twardości i odporności na ścieranie
[21], ma wpływ na poprawę stabilności wymiarowej elementów drewnianych, odporność
biologiczną drewna oraz zmniejszenie poziomu pochłanianej przez drewno wilgoci [18, 27].
Poprawa tej właściwości następuje w wyniku zmian składu chemicznego drewna, głównie w
wyniku degradacji hemicelulozy [14]. Proces ten wpływa równieŜ na poprawę odporności na
agresywne oddziaływania środowiska, zwiększenie odporności na próchnicę drewna oraz co
jest istotne ze względów estetycznych pozwala uzyskać ciemny dekoracyjny kolor [19].
Zabieg termicznej modyfikacji drewna następuje zazwyczaj w zakresie temperatur od 160 do
280ºC [12], a czas ekspozycji drewna zaleŜy m.in. od wielkości elementów poddawanych
modyfikacji termicznej oraz ich wilgotności i wynosi od 15 minut do 24 godzin. Jest
wiadome, Ŝe termiczna modyfikacja drewna prowadzona w niektórych przypadkach oraz przy
pewnych określonych temperaturach i czasach ekspozycji moŜe powodować spadek
wytrzymałości doraźnej drewna.
Na podstawie przeprowadzonych badań wytrzymałościowych, uzyskano wyniki, które
posłuŜyły wykonaniu analizy niezawodności wyŜej wymienionych materiałów
drewnopochodnych oraz drewna modyfikowanego termicznie w wysokich temperaturach. W
przypadku konstrukcji statycznych moŜliwa jest ocena niezawodności na podstawie
prawdopodobieństwa nie przekraczania stanu granicznego nośności lub zniszczenia
konstrukcji [24]. Prawdopodobieństwo zniszczenie bądź inaczej nieprzetrwania moŜe być
określone na podstawie rozkładu zmiennej losowej wytrzymałości materiału oraz rozkładu tej
zmiennej w funkcji temperatury otoczenia, w którym obiekt się znajduje. Przyjęcie
powyŜszego sprowadza niezawodność konstrukcji do niezawodności wytrzymałości jej
elementów składowych. Pojęcie niezawodności wytrzymałościowej określa w sposób równie
syntetyczny, co trafny, zarówno istotę wszelkich badań czy dociekań wytrzymałościowych
jak i ich cel ostateczny [2]. W tym przypadku zawodność jest równoznaczna z
prawdopodobieństwem nieprzetrwania obiektu inŜynieryjnego bądź jego elementu, a
niezawodność jest prawdopodobieństwem przetrwania. Bardzo istotną kwestią w analizie
niezawodności konstrukcji jest poziom analizy niezawodnościowej. Analiza moŜe być
prowadzona w zakresie deterministycznych ocen statyczno-wytrzymałościowych oraz
probabilistycznej oceny bezpieczeństwa konstrukcji. WyróŜnia się trzy poziomy analizy: na
poziomie punktu - ściślej cząstki materiału konstrukcyjnego, na poziomie sekcji - tzn.
przekroju elementu konstrukcji, na poziomie obiektu - czyli układu konstrukcyjnego budowli.
W prezentowanym artykule dokonano analizy na poziomie pierwszym w oparciu o wyniki
badań wytrzymałości doraźnej w wysokich temperaturach.
2. Materiał i metoda
2.1. Badany materiał

Próbki do badań wytrzymałości na zginanie statyczne zostały wykonane w formie
prostopadłościanów o wymiarach 20x20x300 mm zgodnie z PN-72/C-04907 [45]. W
badaniach zostały wykorzystane cztery rodzaje próbek: drewno klejone (GL), drewno
fornirowane warstwowe (LVL) oraz próbki wykonane z tarcicy świerkowej modyfikowanej
(TT) i niemodyfikowanej (NTT) termicznie. Do wykonania próbek z drewna klejonego (GL)
uŜyto kleju melaminowego oraz tarcicy sosnowej, próbki wytworzono poprzez połączenie
dwóch elementów o identycznych wymiarach celem uzyskania wymiaru normowego
opisanego powyŜej, wytrzymałość doraźnej badanego materiału była na poziomie klasy
GL28. Próbki materiału LVL były wykonane z siedmiu warstw fornirów świerkowych o
jednakowej grubości i tym samym kierunku włókien. Kierunek włókien we wszystkich
badanych materiałach był zgodny osią długa próbki.
Przed przystąpieniem do badań próbki leŜakowały w temperaturze 20°C przez okres 6
miesięcy, po tym czasie uzyskano wilgotność na poziomie około 8%.
Modyfikacja termiczna próbek sosnowych (TT) odbyła się w trzech etapach zgodnie z
ze schematem przedstawionym na rysunku 1. Pierwszy etap polegał na umieszczeniu próbek
w suszarce i nagrzaniu ich do temperatury 100°C w czasie 30 minut. Następnie stopniowo
podnoszono temperaturę do 120°C, przez 60 min. W tym czasie następował proces suszenia
drewna, a jego wilgotność spada do około zera.

Rys. 1. Proces modyfikacji termicznej drewna [opracowanie własne]
Etap drugi polegał na intensywnym nagrzewaniu. Faza ta, miała zasadniczy wpływ na
efekt finalny modyfikacji. Polegała na podniesieniu temperatury do 160°C w ciągu 20 min i
przetrzymaniu próbek w tej temperaturze około 6h. W trzecim etapie dokonano chłodzenia i
klimatyzacji. W tym etapie obniŜono temperaturę w suszarce do 80-90°C, czas trwania etapu
wynosił 60 min. W tej fazie następowało stopniowe wychładzanie próbek. Po tej operacji
próbki były pakowane w folię aluminiową.
Z tej samej tarcicy świerkowej, z której wykonano próbki poddane modyfikacji (TT)
zostały równieŜ wykonane próbki niemodyfikowane termicznie (NTT).
Badanie przeprowadzono na populacji 204 próbek (66 - LVL, 54 – GL, 42 – NTT i 42
– TT), w równych ilościach w kaŜdej z grup określonych poziomem temperatury.
2.2. Badanie wytrzymałości
Próbę wytrzymałościową prowadzono metodą zginania trójpunktowego. Badania
wytrzymałościowe przeprowadzono na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej FPZ 100/1
(VEB Thuringer Industriewerk Rauenstein, Germany), która umoŜliwia obciąŜenie siłą
statyczną oraz utrzymania jej w układzie pionowym na stałym załoŜonym poziomie.
Maksymalna wytwarzana przez maszynę siła statyczna wynosi 100kN. Maszyna posiada
cztery zakresy prędkości przesuwu trawersy. W czasie badań uŜyty został zakres prędkości
przesuwu trawersy I/III, który pozwala na przesuw trawersy z prędkością 0,021÷0,84
mm/min. Prędkość trawersy ustalono za pomocą potencjometru w środku zakresu prędkości
przesuwu.
Do obliczenia wytrzymałości na zginanie wykorzystano równanie:
Rbw =
gdzie:
Pmax – siła niszcząca próbkę [N]

3Pmax ⋅ l
2b ⋅ h 2

(1)

l – długość próbki [mm]
b – szerokość próbki [mm]
h – wysokość próbki [mm]
Badania wytrzymałościowe realizowano w podwyŜszonych temperaturach, aŜ do
zniszczenia próbki.
2.3. Symulacja temperatur poŜarowych
Przed rozpoczęciem badań wytrzymałości przeprowadzono badania wstępne, w
których ustalono zakresy temperatur eksperymentu oraz określono czasy ekspozycji próbek
do momentu wyrównania temperatury w całej objętości próbki. W badaniach wstępnych w
próbkach wykonywano otwór, w którym umieszczano termoparę typu K, celem dokonania
pomiaru temperatur w geometrycznym środku próbki. Czas nagrzewania określono, jako czas,
po którym termoparą umieszczoną wewnątrz próbki zmierzono temperaturę przyjętą w planie
badań.
Jako wyjściową przyjęto temperaturę otoczenia równą 20°C. Temperaturę graniczną
określono na poziomie 230°C, jest to temperatura bliska temperaturze zapłonu powierzchni
drewna. Dodatkowo badania przeprowadzone dla następujących zakresów temperatury: 50°C,
100°C, 150°C oraz 200°C.
W badaniach podstawowych prowadzono pomiary temperatur na powierzchni próbki
za pomocą dwóch termopar rozmieszczonych stycznie do powierzchni bocznych próbki.
ObciąŜenie próbki następowało po osiągnięciu załoŜonej temperatury i utrzymaniu jej przez
czas ustalony podczas badań wstępnych. W czasie rzeczywistym rejestrowano wartości sił
niszczących oraz temperaturę. Wzrost temperatury w komorze podczas badania uzyskano
poprzez zastosowanie urządzenia umoŜliwiającego nawiew gorącego powietrza (GHG 650
LCE, Bosch, Germany). Zakres temperatur uzyskiwanych u wylotu dyszy wynosił 50-560°C,
a strumień gorącego powietrza moŜna było regulować w zakresie 250-500l/min.
2.4. Analiza niezawodności
Analiza niezawodności została przeprowadzona w oparciu o wyniki uzyskane w
próbie wytrzymałościowej. Analizowano niezawodność w warunkach działania
podwyŜszonych temperatur w oparciu o model Weibulla. Dokonano analizy wykorzystując
wszystkie uzyskane wyniki wytrzymałości z kolejnych zakresów temperatury.
W analizie wykorzystano dwuparametrowy rozkład Weibulla. Dystrybuanta rozkładu
Weibulla (z dodatnimi parametrami σ0, c, i σu), jest opisana zaleŜnością [22]:

  σ −σ
u
Pf = 1 − exp− V 
σ
 
0
gdzie:
σ – obciąŜenie niszczące,
σ0 – parametr skali,
c – parametr kształtu,
σu – parametr połoŜenia,
e – stała (e = 2.71828...),
V – objętość próby.
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(2)

W analizowanym przypadku Pf jest prawdopodobieństwem zniszczenia próbki z
drewna bądź z materiału drewnopochodnego. Wartość tego prawdopodobieństwa określona
jest w zbiorze liczb od 0 do 1.
W przypadku, gdy znamy wartość obciąŜenia, przy którym prawdopodobieństwo
zniszczenia jest równe zeru (w prezentowanej analizie jest to największa znana wartość
obciąŜenia niszczącego w temperaturze 20ºC), prawdopodobieństwo to moŜna obliczyć z
poniŜszej zaleŜności:

 n 
Pf =  * 
 N +1

(3)

gdzie:
N* - całkowita liczba próbek,
n – rangowany zbiór próbek.
W przypadku, gdy liczność – objętość próby V jest stała we wszystkich podgrupach
populacji wyznaczonych kolejnymi zakresami temperatury, moŜna ją pominąć w obliczeniach
[10, 35].
Przyjęcie parametru połoŜenia σu = 0 sprowadza rozkład Weibulla do
dwuparametrowego. ZałoŜenie powyŜsze sprowadza zakres prawdopodobieństwa zniszczenia
do początku w miejscu znanej wcześniej wspomnianej największej wartości obciąŜenia
niszczącego. Przy tych załoŜeniach równanie przyjmie następującą postać:

  σ c  

1 − Pf = 1 − 1 − exp −    

  σ 0   


(4)

PowyŜsze równanie moŜe być uproszczone, przy uŜyciu logarytmowania do postaci
y = ax + b przez:

 1
ln ln
  Ps


 = c ln(σ ) − c ln(σ 0 )


(5)

gdzie:
Ps – prawdopodobieństwo przeŜycia (równe 1 – Pf).
Przecięcie osi Y jest zaleŜne od − c ln(σ 0 ) , nachylenie krzywej jest parametrem
kształtu rozkładu Weibulla c. Liczność próby badawczej wpływa na wartość współczynnika
determinacji R2, który decyduje o jakości predykcji parametrów rozkładu Weibull’a [31].
Oznacza to, Ŝe im on jest wyŜszy tym wyŜsza jakość doboru parametru kształtu rozkładu
(wartości R2 przedstawiono na rysunku 2).

3. Wyniki badań
Parametry statystyczne wyników badań wytrzymałości na zginanie przedstawiono w
tabeli 1. Logarytmiczny rozkład prawdopodobieństwa niezniszczenia próbek drewna
badanych w podwyŜszonych temperaturach przedstawiono na rysunku 2.
Tab. 1. Statystyki opisowe wyników badań wytrzymałości na zginanie

Rys. 2. Rozkład logarytmiczny prawdopodobieństwa zniszczenia w funkcji wytrzymałości na
zginanie próbki w polu wysokich temperatur
4. Analiza i dyskusja wyników badań
W badaniach wytrzymałości drewna wskazuje się, Ŝe wilgotność i temperatura
eksploatacji drewna konstrukcyjnego mają znaczący wpływ na wytrzymałość mechaniczną
drewna [23, 43]. Spadek wilgotności drewna sprzyja poprawie własności mechanicznych,
natomiast wzrost temperatury powoduje pogorszenie tych własności. Wyniki prezentowanych
badań wykazały, Ŝe wpływ podwyŜszonych temperatur na spadek wytrzymałości jest
jednoznaczny. W przypadku drewna świerkowego poddanego modyfikacji termicznej (TT)
spadek wytrzymałości na zginanie w temperaturze 230ºC wynosił 42,21%, natomiast w
przypadku drewna nie poddanego modyfikacji termicznej (NTT) 58,46% w odniesieniu do
uzyskanej w temperaturze 20ºC. Materiały drewnopochodne LVL i GL w temperaturze 230ºC
zachowały odpowiednio 33,32% i 28,57% wytrzymałości uzyskanej w temperaturze 20 ºC.
Podobny poziom wartości resztkowej w temperaturze 230°C uzyskano w badaniach
przedstawionych w publikacji [20], z tym, Ŝe w warunkach obciąŜeń ściskających
działających równolegle do włókien, co moŜe wskazywać na podobieństwo procesu
degradacji tej własności.
W przypadku materiału naturalnego obserwowano mniejszą wytrzymałość drewna
NTT we wszystkich zakresach temperatury, jednakŜe wytrzymałości na zginanie drewna TT i
NTT w temperaturze normalnej (20ºC) były zbliŜone, co moŜe oznaczać, Ŝe wstępna
modyfikacja termiczna drewna sprzyja niezawodności wytrzymałości. Zmniejszenie
wilgotności w technologicznym procesie modyfikacji termicznej drewna powoduje skrócenie
wiązań wodorowych polimeru, jakim jest celuloza [20]. Polimer ten odpowiada w
najwyŜszym stopniu za wytrzymałość mechaniczną drewna, a skrócenie wiązań wpływa na
poprawę tej własności [4, 34]. Wg Schaffer’a [32], wpływ na wytrzymałość ma równieŜ
lignina stanowiąca otulinę włókien drewna, której struktur moŜe zacząć się zmieniać w
temperaturze 55°C.
Wraz ze wzrostem temperatury obserwuje się wzrost wartości współczynnika
zmienności wyników wytrzymałości na zginanie, w przypadku materiałów LVL i GL wzrost
ten był większy. Jest to niekorzystne, poniewaŜ znacząco ogranicza moŜliwość precyzyjnej
oceny stanu konstrukcji oraz predykcji poziomu zagroŜenia w momencie, gdy temperatury
elementów konstrukcji są niŜsze od temperatury ich zapłonu.
Intensywność degradacji wytrzymałości badanych materiałów była najwyŜsza w
pierwszych dwóch przedziałach temperatury (tab.1) dla materiałów: NTT, LVL i GL. Inną
zaleŜność wykazano tylko w przypadku materiału TT, dla którego spadek wytrzymałości w
pierwszym przedziale był nieznaczne. Jest to prawdopodobnie spowodowane modyfikacją
termiczną drewna, która powoduje przemiany celulozy i zeszklenie hemicelulozy. Ponadto,
wskazuje się, Ŝe przemiana struktury celulozy podczas modyfikacji termicznej w
odpowiednich warunkach, wpływa na poprawę sztywności i innych własności fizykomechanicznych drewna, co równieŜ mogło mieć wpływ [4].
Prezentowana metoda analizy niezawodności materiału nie jest wystarczająca do
oceny niezawodności konstrukcji jako całości. MoŜna jedynie, w pewnym zakresie, odnosić
prezentowaną metodę do pierwszego poziomu analizy niezawodności konstrukcji,
odnoszącego się do jednego z elementów konstrukcji. Oznacza to, Ŝe prezentowana analiza
oparta na prostej próbie wytrzymałościowej trójpunktowego zginania, nie uwzględnia
redystrybucji sił do innych elementów konstrukcji i sposobów realizacji obciąŜenia. W
przypadku całych sekcji konstrukcji, które zazwyczaj są szeregowymi zbiorami elementów, w
analizie niezawodności, ocenie często poddaje się tzw. najsłabsze ogniwo. A niezawodność

całej sekcji będącej układem szeregowym jest w najprostszym ujęciu iloczynem
niezawodności elementów składowych [24]. Model szeregowy moŜe być zastosowany
równieŜ do oceny bezpieczeństwa i niezawodności elementów konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych, jeśli nie dopuszcza się redystrybucji sił wewnętrznych i zachowuje
statyczny sposób obliczeń, tzn. oblicza się napręŜenia w róŜnych krytycznych przekrojach
konstrukcji i porównuje z wytrzymałością materiału [24].
Ograniczeniem prezentowanej analizy jest równieŜ wnioskowanie jedynie na
podstawie wytrzymałości doraźnej próbek bez historii obciąŜenia, a jak wiadomo
wytrzymałość długotrwała drewna jest znacznie niŜsza niŜ doraźna. Według [6] po 10 latach
eksploatacji wynosi ona około 60% wytrzymałości doraźnej, a po 50 latach około 50%.
5. Wnioski
Celem prezentowanych badań było określenie wpływu podwyŜszonych temperatur na
wytrzymałość materiałów drewnianych i drewnopochodnych. Ponadto, na podstawie
wyników badań wytrzymałości przeprowadzono analizę prawdopodobieństwa przetrwania w
podwyŜszonych temperaturach (20°C - 230°C). W badaniach wykorzystano 204 próbki (66 LVL, 54 – GL, 42 – NTT i 42 – TT), w równych ilościach w kaŜdej z grup określonych
poziomem temperatury. W teście realizowano jednocześnie obciąŜenie mechaniczne quasi
statyczne oraz obróbkę termiczną. Uzyskane wyniki badań pozwalają na wyciagnięcie
następujących wniosków:
• Oddziaływanie podwyŜszonej temperatury spowodowało znaczący spadek wytrzymałości
resztkowych badanych materiałów. NajwyŜszą wytrzymałość resztkową uzyskano dla
drewna modyfikowanego termicznie (TT), co moŜe oznaczać, Ŝe wstępna obróbka
termiczna sprzyja zachowaniu wytrzymałości w podwyŜszonych temperaturach.
• W przypadku drewna litego niemodyfikowanego (NTT) i modyfikowanego (TT)
termicznie wykazano wyŜszą wytrzymałość resztkową niŜ dla obydwu badanych wyrobów
drewnopochodnych (LVL i GL). Co moŜe świadczyć, Ŝe klejona warstwowa struktura
wpływa niekorzystnie na zachowanie tego typu materiałów w warunkach poŜaru.
• Obserwowano wzrost odchylenia standardowego wyników wytrzymałości na zginanie
materiałów LVL i GL w kolejnych zakresach temperatur. Co moŜe oznaczać, Ŝe najwyŜszy
wzrost nieprzewidywalności wytrzymałości tych materiałów następuje w temperaturach
zbliŜonych do temperatury zapłonu drewna. Inaczej przebiegało to w przypadku drewna
litego niemodyfikowanego termicznie, wykazano najwyŜszy skok odchylenia
standardowego wytrzymałości w temperaturze 150°C – w tej temperaturze intensywnie
postępuje proces degradacji hemicelulozy.
• Na podstawie logarytmicznego rozkładu prawdopodobieństwa zniszczenia w polu
temperatury, uzyskano wyŜsze wartości parametru kształtu c rozkładu Weibulla w
przypadku drewna świerkowego TT (najwyŜsza wartość c = 5,58) i NTT (c = 3,31). NiŜsza
wartość parametru skali rozkładu Weibulla wskazuje na zawodność wytrzymałości.
Przyczyny niŜszych wartości parametrów kształtu uzyskanych dla drewna LVL (c =2,88) i
GL (c = 2,43) naleŜy najprawdopodobniej upatrywać w klejonej warstwowej strukturze
badanych materiałów, która nie wpływa korzystnie na zachowanie się w warunkach
poŜaru.
• Przeprowadzone badania wskazują, Ŝe w przypadku grup testowych materiałów nie
poddanych modyfikacji termicznej występują małe wartości współczynnika determinacji
(poniŜej 0,95). MoŜe to być spowodowane nieliniowym spadkiem własności materiału w
warunkach podwyŜszonych temperatur i zwiększa nieprzewidywalność zachowania się.
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Ocena warunków komfortu transportu osób w pojazdach specjalnego
przeznaczenia

Słowa kluczowe: pojazdy specjalne, transport osobowy, drgania, komfort załogi
Streszczenie: W artykule omówiono zagadnienia dotyczące komfortu, jakim powinien
charakteryzować się pojazd do pracy w warunkach szczególnych. Nie spełnienie kryteriów
właściwego komfortu u przewoŜonych osób pojazdami specjalnego przeznaczenia prowadzi do
powstawania powaŜnych zaburzeń na tle percepcji i innych czynników niezbędnych w logicznym
postępowaniu. Jedynie na drodze badań moŜemy ocenić charakterystyki generowane przez nadwozie
w testach poligonowych i odnieść to do charakterystyk organizm ludzki-pojazd. Prezentowane wyniki
dotyczą oceny charakterystyk komfortu poruszania się wybranymi pojazdami w warunkach
szczególnych i moŜliwości wykonania zadań przez przewoŜony personel po długotrwałej jeździe.

1. Wstęp
śołnierze ze składu patrolu wykonują swoje zadania będąc naraŜonym na bodźce
wywołujące zmęczenie, które moŜna podzielić na cztery kategorie [2]: mięśniowe,
sensoryczne, umysłowe i emocjonalne. Ze względu na brak moŜliwości modyfikowania
zagroŜeń zewnętrznych, typowych dla zadań patrolowych, których oddziaływanie ma
względnie stały charakter, redukować moŜna zmęczenie na poziomie mięśniowym i
emocjonalnym. NaleŜy jednocześnie zaznaczyć, Ŝe potrzeba poczucia bezpieczeństwa, obok
potrzeb fizjologicznych, musi zostać zaspokojona, aby moŜliwe było podejmowanie przez
człowieka kolejnych aktywności [14]. MoŜliwości zmian naleŜy zatem poszukiwać w
odpowiedniej konstrukcji pojazdów, zapewniającej załodze moŜliwie wysoki komfort jazdy, a
poprzez spełnianie odpowiednich standardów kulo- i odłamkoodporności [1, 25], podnosić
poczucie bezpieczeństwa.
Jednym z obszarów wskazanych powyŜej, który istotnie wpływa na jakość
wykonywanej pracy przez załogę pojazdu patrolowego jest komfort jazdy. Do jego oceny
przyjmuje się najczęściej postanowienia normy ISO 3126 [7]. Alternatywne podejście zostało

unormowane w normie brytyjskiej [3]. PowyŜsze normy oceniają komfort jazdy na podstawie
zbioru fizycznych doznań związanych z dynamiką ruchu pojazdu, które obejmują
przyspieszenia i ich zmiany w kierunku poprzecznym, wzdłuŜnym i pionowym oraz ruchy
kątowe wokół osi x, y, z, czyli ruch przechyłu poprzecznego, pochylenia podłuŜnego oraz
ruch odchylania. Informacje o ryzykach związanych z naraŜeniem organizmu człowieka na
drgania przekładające się na efekty zdrowotne moŜna znaleźć np. w [5], a limity
dopuszczalnych dawek drgań są określone w rozporządzeniu [21].
Literatura przedmiotu jest dość obszerna, ukierunkowana na opracowania w zakresie
poprawy parametrów pojazdów cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem miejsca pracy
kierowcy [4, 8, 10, 22, 26, 27]. Zwłaszcza praca Gryfina [6] obszernie ujmuje wymagania i
korelacje zachodzące pomiędzy normami [3, 7], a wymaganiami Unii Europejskiej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób naraŜonych na wibracje generowane przez pojazdy.
Bardzo ograniczone są wyniki bezpośrednich ocen komfortu jazdy wojskowymi
pojazdami specjalnymi. Częściową ocenę przedstawiono w opracowaniu [11, 15, 16, 20]. W
pracy [18] zestawiono wyniki oceny komfortu jazdy róŜnymi pojazdami, w tym pojazdami
wojskowymi, nie podając jednak szczegółów, co do rodzaju pojazdów. Natomiast w pracy
[15] zestawiono wyniki w postaci przyspieszeń przenoszonych na organizm ludzki w
określonych pasmach tercjowych, ale jedynie do wybranych pojazdów gąsienicowych. Więcej
informacji zestawiono w pracy [20], gdzie porównano określone grupy pojazdów
gąsienicowych i pojazdów kołowych w zakresie określonych dawek najwyŜszych
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń (NDN). Najczęściej dane pojazdów wojskowych dotyczą
poziomów ochrony balistycznej, przyjmując, Ŝe te parametry pojazdu są priorytetowe, a
komfort jest raczej traktowany jako pochodna bezpieczeństwa [12, 13].
Dotychczasowe publikacje [22, 23] równieŜ koncentrowały się na analizie wybranych
elementów pojazdów, głównie pod kątem jakości i bezpieczeństwa ich konstrukcji. Z analiz
warunków uŜytkowania pojazdów patrolowych wynika, Ŝe pokonują one długie dystanse, co
sprawia, Ŝe obok bezpieczeństwa gwarantowanego przez ochronę balistyczną, waŜnym
czynnikiem wpływającym na zdolność załogi do podjęcia określonych działań po
długotrwałej jeździe jest minimalizacja negatywnego wpływu drgań działających na organizm
człowieka. Brak informacji w tym zakresie skłonił autorów do podjęcia próby oceny
komfortu jazdy pojazdem klasy M-ATV (MRAP All Terrain Vehicle).
2. Obiekt badań
Badaniom poddano prototyp wielozadaniowego pojazdu opancerzonego AMRV G10
(Armoured Multi–Role Vehicle) na podwoziu Mercedesa UNIMOG serii U5000 w wersji
wojskowej, model 437.465 (rys. 1) [8].

Rys. 1. Podwozie UNIMOG 437.465 z silnikiem OM924LA Euro3 163kW-widok z góry [19]

Demonstrator technologii wykonany w zabudowie balistycznej dla 10 osób (rys. 2)
poddano testom drogowym z uwzględnieniem danych zestawionych w tabeli 1.

Rys. 2. Widok ogólny pojazdu poddanego testom na specjalnym torze badawczym
Tab. 1. Parametry techniczne podwozia wojskowego [19]
Wymiary

Masy

Rozstaw osi

3860 mm

Udział masy – oś przednia

3,1 t

Długość

5994 mm

Udział masy – oś tylna

1,9 t

Zwis przedni

1043 mm

Zwis tylny

1091 mm

5,0 t
12,5 t pomniejszone o obciąŜenie
tylnej osi, ale nie więcej niŜ 6,0 t

Szerokość

2440 mm

Rozstaw kół

1556 mm

Masa własna
Dopuszczalne obciąŜenie
przedniej osi
Dopuszczalne obciąŜenie
tylnej osi
Dopuszczalna masa
całkowita

Prześwit

553 mm

Kąt natarcia

40o

Kąt zejścia

38o
365/80 R20 z
segmentem run-flat

Opony

7,1 t
12,5 t

Miejscem realizacji pomiarów był jeden z europejskich ośrodków badań drogowych
pojazdów terenowych i specjalnych. Spośród wielu dostępnych odcinków testowych, jakimi
dysponuje ośrodek, do badań wybrano drogi z nawierzchniami: asfaltową, szutrową oraz
z płyt betonowych o symetrycznie i niesymetrycznie rozmieszczonych uskokach pionowych.
Ponadto testy prowadzono na specjalnym odcinku drogowym symulującym drogę górską,
jazdę po podkładach kolejowych oraz przejazd odcinka wymuszającego znaczne skręcanie
ustroju nośnego, a tym samym duŜe przechyły nadwozia. Poglądową mapę, na której
dokonywano pomiarów z zaznaczonymi odcinkami drogowymi przedstawiono na rys. 3. Dla
wybranych odcinków drogowych ustalono róŜne prędkości jazdy, a ich zestawienie
przedstawiono w tabeli 2. Czas przejazdu całego odcinka pomiarowego wynosił 1680±120
sekundy.

Rys. 3. Mapa drogowego odcinka pomiarowego o długosci 10km
Tab. 2. Zarejestrowane prędkości jazdy dla róŜnych nawierzchni drogi testowanego pojazdu
Odcinek
pomiarowy

Droga
asfaltowa

Droga
szutrowa

Droga z
podkładów
kolejowych

Droga
górska

Droga z płyt
betonowych
symetrycznie
ułoŜone

Droga z płyt
betonowych
niesymetrycznie
ułoŜone

Prędkość
jazdy [km/h]

50

30

10

10

50

50

3. Ujęcie problemu
Opis pomiarów ilościowych drgań działających na organizm człowieka został
określony w rozporządzeniu [21] dotyczącym najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń
(NDN) czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Rozporządzenie to
wyróŜnia drgania krótkotrwałe (do 0,5 godziny) oraz całodzienne (8 godzin) oraz definiuje
sposób oddziaływania drgań na organizm człowieka wyróŜniając drgania o działaniu ogólnym
oraz miejscowym. W pracy przedstawiono wartość NDN wynikającą z rzeczywistego czasu
jazdy dla całego odcinka pomiarowego oraz przeliczoną dla 8 godzin jazdy. Dopuszczalne
wartości NDN przedstawiono w tabeli 3.
Tab. 3. Dopuszczalne wartości NDN ze względu na ochronę zdrowia [21]
Rodzaj drgań
Drgania o działaniu ogólnym

Wartości dopuszczalne (NDN) dla
dziennej ekspozycji na drgania
mechaniczne
m
A(8) dop = 0,8
s2

Wartości dopuszczalne (NDN) dla
ekspozycji krótkotrwałych na
drgania mechaniczne
m
a w0,5dop = 3,2
s2

Dla drgań o oddziaływaniu ogólnym wprowadzone zostało pojęcie dominującego
waŜonego przyspieszenia drgań. Jest to największa wartość waŜonego przyspieszenia drgań
wybierana spośród trzech składowych kierunkowych przyspieszeń (w rzeczywistości jedna
składowa kierunkowa). Na jej podstawie, w zaleŜności od czasu oddziaływania drgań
przeprowadza się obliczenia:
a) jeŜeli całkowity czas oddziaływania drgań w ciągu dnia t ≤ 1,8e103 sekundy, wybiera
się wartość dominującą aw max spośród wszystkich wyznaczonych skutecznych
waŜonych przyspieszeń drgań awli z uwzględnieniem odpowiednich współczynników:
1,4awx ; 1,4awy ; awz
(1)

Spośród trzech wyznaczonych wartości wybiera się tą największą, która jest równa
dziennej ekspozycji na drgania mechaniczne (NDN).
b) jeŜeli całkowity czas oddziaływania drgań t > 1,8e103 sekundy, wyznaczana jest
ekspozycja 8-godzinna A(8) dla kaŜdego kierunku l = x, y lub z, oddzielnie według
zaleŜności:
t
t
t
Ax (8) = 1,4awx
; Ay (8) = 1,4awy
; Az (8) = awz
(2)
T
T
T
gdzie: awx ; awy ; awz – maksymalna wartość skuteczna waŜona przyspieszenia dla
kierunku x, y lub z; t – czas przejazdu; T=2,88e104 s.
Wyznaczona wartość dawki drgań dla ekspozycji dziennej porównywana jest
z wartością dopuszczalną przedstawioną w tabeli 3. ZaleŜność powyŜsza pozwala zredukować
czas prowadzenia pomiarów przy załoŜeniu, Ŝe uwzględniany odcinek pomiarowy, na którym
prowadzi się pomiary jest reprezentatywny dla 8-godzinnego czasu pracy kierowcy (operatora
maszyny). Przedstawione powyŜej zaleŜności są podstawą analizy ilościowej drgań.
Przeprowadzono równieŜ analizę jakościową, obrazującą rozkład amplitud
przyspieszeń dla wyznaczonych kierunków działania dla poszczególnych częstości. Za
najbardziej niekorzystne drgania przyjmuje się te, które mieszczą się w zakresie częstości 4÷8
[Hz] dla drgań wdłuŜ osi ciała (z) oraz 1÷2 [Hz] dla osi poziomej poprzecznej i podłuŜnej
(x i y) [7]. Przebieg zmian wraŜliwości organizmu człowieka na drgania pionowe
przedstawiono na rys. 4, a przyspieszenia działające na organizm człowieka w typowych
sytuacjach w tabeli 4.

Rys. 4. Przebieg zmian wraŜliwości organizmu człowieka na drgania pionowe [7]

Tab. 4. Wartości przyspieszeń działających na organizm człowieka w typowych sytuacjach
Rodzaj ruchu
spacer
marsz
bieg

ax [m/s2]
0,6
1,0
2,0

ay [m/s2]
0,6
0,7
1,0

az [m/s2]
1,0
2,5
4,0

4. Przebieg badań
Wartości przyspieszeń mierzono czujnikami firmy PCB serii T352 i zapisywano na
nośnikach pamięci przy wykorzystaniu rejestratora 24-kanałowego LMS SCADAS Recorder
z częstością próbkowania ν=400 [Hz] i 24-bitową rozdzielczością, co dawało szerokość
pasma 200 [Hz]. Czujniki umieszczono w osi poziomej wzdłuŜnej i poprzecznej pojazdu oraz
pionowej na siedzisku kierowcy, a takŜe w przedziale transportowym, co pozwalało mierzyć
przyspieszenia o działaniu ogólnym. Fotele pasaŜerów były umieszczone wzdłuŜ ścian
pojazdu w taki sposób, Ŝe osoby siedziały na nich zwrócone bokiem do kierunku jazdy i
twarzami do siebie. PasaŜer 1 siedział przed tylną osią jezdną, a pasaŜer 2 bezpośrednio nad
nią. ZałoŜono, Ŝe przyspieszenia poziome działające na kierowcę i pasaŜerów będą mierzone
wspólnym czujnikiem, który był umieszczony po środku pojazdu na wysokości
rozpatrywanych siedzisk (rys. 5). Zakres częstości 0,5÷80 [Hz], istotny ze względu na
komfort jazdy, wyznaczono na podstawie normy [7]. Do rejestracji prędkości i wykreślenia
trasy przejazdów wykorzystano układ GPS sprzęŜony z rejestratorem.

Rys. 5. Schemat rozmieszczenia czujników przyspieszeń PCB serii T352

5. Wyniki badań i ich analiza
Na podstawie wykonanych pomiarów wyznaczono wartości skutecznych waŜonych
przyspieszeń drgań: awx ; awy ; awz . Otrzymane wyniki umieszczono w tabeli 5.

Tab. 5. Wartości skutecznych waŜonych przyspieszeń drgań
Kierowca

PasaŜer 1

PasaŜer 2

awx

0,062

0,102

0,102

awy

0,102

0,062

0,062

awz

0,016

0,018

0,024

Uwzględniając, Ŝe czas pojedynczego przejazdu wynosił średnio 1,8e103 sekund,
wyznaczono dawki drgań zaabsorbowane przez organizmy kierowcy i pasaŜerów dla jednego
przejazdu. Wyniki przedstawiono w tabeli 6.
Tab. 6. Dawki drgań zaabsorbowane podczas jednego przejazdu
Kierowca

PasaŜer 1

PasaŜer 2

A(8) 2 s min x

0,021

0,034

0,034

A(8) 2 s min y

0,034

0,021

0,021

A(8) 2 s min z

0,004

0,004

0,006

Przyjmując, Ŝe czas jazdy pojazdem będzie wynosił 8 godzin, wyznaczono dzienne
dawki drgań, które przedstawiono w tabeli 7.
Tab. 7. Dzienne dawki drgań
Kierowca

PasaŜer 1

PasaŜer 2

A(8) x

0,087

0,143

0,143

A(8) y

0,143

0,087

0,087

A(8) z

0,016

0,018

0,024

Ocenę jakościową drgań przekazywanych na organizm kierowcy i pasaŜerów
przeprowadzono na podstawnie wykresów częstościowych przyspieszeń w pasmach
tercjowych w kierunkach x, y i z. Wyniki przedstawiono na rysunkach 6÷8.

Rys. 6. Wykres częstościowy przyspieszeń w pasmach tercjowych w osi x

Rys. 7. Wykres częstościowy przyspieszeń w pasmach tercjowych w osi y

Rys. 8. Wykres częstościowy przyspieszeń w pasmach tercjowych w osi z

6. Podsumowanie
Badania oceny komfortu transportu osób w pojazdach specjalnego przeznaczenia
(pojazdach osobowo-terenowych wysokiej mobilności) zostały zawęŜone do dwóch obszarów.
W obszarze badań ilościowych określono dawki drgań działających na organizm człowieka
w skali dopuszczalnych parametrów dla ekspozycji krótkotrwałych i dla dziennej ekspozycji,
zwłaszcza z uwzględnieniem przypadku najbardziej niekorzystnego tj. przyspieszeń
pionowych (osi z, rys. 8). W zakresie badań jakościowych analiza dotyczyła zobrazowania
(rys. 6-8) rozkładu amplitud przyspieszeń dla wyznaczonych kierunków działania
z uwzględnieniem poszczególnych częstości. Szczególnie skoncentrowano się na wartościach
określanych przez przepisy [7] jako niekorzystne drgania w przedziałach dla przyspieszeń
pionowych – 4÷8 [Hz], a dla przyspieszeń poprzecznych i wzdłuŜnych – 1÷2 [Hz].
Przedstawione powyŜej wyniki analiz widm przyspieszeń w wybranych punktach
pojazdu prowadzą do następujących stwierdzeń:

− oferowany komfort jazdy kierowcy i pasaŜerom nie przekracza dopuszczalnych
wartości dawki drgań ustalonej w rozporządzeniu [21]. Prowadzi to do wniosku, Ŝe
wielkość ta, wpływająca sumarycznie na całościowy komfort jazdy, nie jest
dominująca, a chcąc zapewnić lepsze warunki jazdy, naleŜy redukować negatywny
wpływ innych czynników wymienionych we wstępie. Ponadto, porównując wartości
dawek drgań z podobnymi, uzyskanymi dla innych pojazdów specjalnych (rys. 9)
moŜna stwierdzić, Ŝe analizowany pojazd zapewnia najmniejsze wartości przyspieszeń i
najmniejsze dawki drgań, co oznacza, Ŝe jest najbardziej komfortowy [12].
− rozkład częstościowy przyspieszeń wyznaczony na podstawie przeprowadzonych
pomiarów i odniesiony do wykresu wzorcowego z normy [7] daje jakościowy obraz
drgań występujących w analizowanych miejscach pomiarowych. Rozkład ten jest
korzystny i obserwuje się wyraźny spadek wartości przyspieszeń w paśmie 4÷8 [Hz].
Celem prezentowanych wyników oceny komfortu dla wybranej grupy pojazdów
eksploatowanych przez uŜytkownika (rys. 9) jest wskazanie, Ŝe pojazd typu Honker 2000,
oceniany krytycznie przez uŜytkowników pod względem trwałości, w zakresie komfortu
transportu osób powinien być oceniany równie dobrze jak Mercedes 290G i wyraźnie lepiej
niŜ Iveco 4012, dla wartości przyspieszeń w paśmie 0,5÷80 [Hz]. Parametry zestawione na
wykresie (rys. 9) dla Iveco 4012 pokazują, Ŝe jazda takim pojazdem moŜe dostarczać
przyspieszeń wykraczających poza próg tolerancji przez pasaŜerów. Charakterystyka
komfortu jazdy pojazdem jest podobna do charakterystyk samochodów cięŜarowych.
Opierając się na porównaniu widm przyspieszeń trzech pojazdów (Honker, Mercedes, Iveco),
w przypadku nowo projektowanego pojazdu przeprowadzono szczegółowe analizy oceny
komfortu transportu osób, aby juŜ na wczesnym etapie projektu sprawdzić odpowiednie
charakterystyki przyspieszeń, czy mieszczą się one w zakresie obowiązujących norm.
Potwierdzeniem prawidłowego doboru charakterystyki podwozia oraz parametrów
technicznych foteli jest zestawienie porównawcze wykonane dla najbardziej niekorzystnych
przyspieszeń pionowych (w osi z), prezentowane na pozniŜszym rysunku.

Rys. 9. Wykres częstościowy przyspieszeń w pasmach tercjowych w osi z dla wybranych
pojazdów specjalnego przeznaczenia
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Przesłanki determinujące niezawodność samolotów bezpilotowych

Słowa kluczowe: samolot bezpilotowy, model zderzenia z ziemią, model kolizji powietrznej,
analiza zagrożenia

Streszczenie: W pracy wyznaczono niezbędną niezawodności kilku opracowanych w Polsce
samolotów bezpilotowych, której osiągnięcie umożliwia ich eksploatacje w połączonej przestrzeni
powietrznej. Obliczenia prowadzone były wg modelu katastrofy powietrznej oraz modelu
pozwalającego na oszacowanie liczby ofiar na skutek rozbicia się samolotu. Podane przykłady
pozwalają na sprecyzowanie Warunków Taktyczno – Technicznych, w szczególności dotyczących
obszaru eksploatacji tychże samolotów.

1. Wstęp
Idea samolotu bezpilotowego (UAV) nie jest nowa, jako że pierwsze tego typu
konstrukcje powstały już w okresie I wojny światowej. Aby właściwie ocenić obecną „skalę
zjawiska” najłatwiej przytoczyć zbiorcze zestawienie za katalogiem Jane’s Unmanned Aerial
Vehicles and Targets, z którego wynika, że w chwili obecnej oficjalnie sklasyfikowanych jest
przeszło 400 UAV oraz 120 celów latających.
Co powoduje zatem, że przy wyraźnie zidentyfikowanych walorach użytkowych
systemów UAV, ich wykorzystanie w sektorze publicznym jest tak sporadyczne? Jedną z
przyczyn jest niewątpliwie niewystarczający poziom niezawodności obecnych rozwiązań,
niosący potencjalnie nieakceptowalnie wysokie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku,
czy katastrofy.
Podstawą wdrożenia któregokolwiek systemu UAV do użytkowania w cywilnej, a w
przyszłości zapewne połączonej przestrzeni powietrznej (Single European Sky – SES) jest
pozytywne przeprowadzenie właściwego procesu certyfikacji. W przypadku Europy jednostką
nadzorującą tego typu działania jest EASA (European Aviation Safety Agency), której
zadaniem jest także opracowanie wytycznych programu certyfikacji zwanych CS
(Certification Specifications). Dla rynku amerykańskiego właściwą jednostką certyfikującą
będzie natomiast FAA (Federal Aviation Administration).
Proces certyfikacji UAV zgodnie z założeniami przyjętymi przez FAA i EASA
[12], [8], z założenia bazuje na obszernej wiedzy i przepisach jakie opracowano dla
samolotów cywilnych. W szczególności wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa lotu
samolotów cywilnych zawarto w następujących dokumentach:
 AMC 25-1309 - dla samolotów transportowych,
 FAA AC 23 –1309-1C – dla samolotów GA.
Przypisania konkretnego UAV do jednej z przewidzianych przepisami klas (Tab.1).
Polega na porównaniu jego energii kinetycznej ze średnią energią kinetyczną samolotów

wchodzących w skład danej klasy. Zakłada się przy tym, że maksymalna energia kinetyczna
UAV obliczana jest dla dwóch następujących scenariuszy:
a. UAV z niezamierzonych przyczyn ląduje awaryjnie w terenie przygodnym – wtedy
za jego prędkość obliczeniową przyjmuje się jako 130% prędkości przeciągnięcia w
konfiguracji do lądowania;
b. Następuje utrata kontroli nad UAV, co prowadzi do jego rozbicia - wtedy za jego
prędkość obliczeniową przyjmuje się 140% maksymalnej prędkości operacyjnej;
2. Katastrofalne zdarzenia z udziałem UAV
Pomijając kwestie ekonomiczne związane z awarią, przestojem, czy w ostateczności
ze zniszczeniem samolotu, problem katastrofy UAV można rozpatrywać w aspektach
zapewnienia takiego poziomu niezawodności UAV aby:
a. nie przekroczyć krytycznego prawdopodobieństwa katastrofy w powietrzu UAVkr ,
w przeliczeniu na jedną godzinę lotu;
b. w przypadku jego katastrofy z prawdopodobieństwem równym UAV , wskaźnik
ofiar trzecich (na ziemi) nie przekroczył krytycznej wartości UAVkr , w przeliczeniu
na jedną godzinę lotu;
Wartości liczbowe współczynników  i  przyjęte został zgodnie z teorią sterowania
ryzykiem [8], [13] mówiącą, że „Katastrofalne warunki uszkodzenia muszą być skrajnie
nieprawdopodobne”. Wartość krytyczną UAV przyjmuje się zatem (wg Tab.1) jako
stałą - UAVkr = 10-9, niezależnie od typu UAV – sprawcy zderzenia, co jest tożsame z
zaleceniami FAA i EASA odnośnie maksymalnego poziomu ryzyka wystąpienia katastrofy
cywilnego statku powietrznego poruszającego się w SES. Natomiast do określenia wartości
UAVkr , przydatna jest Tab.1, w której zestawiono wartości liczbowe prawdopodobieństwa
wystąpienia zdarzenia w zależności od klasy cywilnego statku powietrznego [8]. Metoda
pozwalająca na transformacje zawartości Tab.1, tak aby była ona użyteczna dla UAV
zaprezentowana zostanie w opisie modelu katastrofy polegającej na rozbiciu się UAV.
Tabela 1. Prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia (wg EASA).
Prawdopodobieństwo zdarzenia

Dokument

10-3

10-4

FAA SSH

P

CS 25

P

Klasa

CS 23

10-5

10-6

10-9 poniżej

E.O

E.N

N

P

O

III

P

O

II

P
P

10-8

O

IV

I

10-7

O
O

E.O

E.N
E.O

E.N

E.O

E.N

E.O

E.N
E.N

P – Prawdopodobne; O – Odległe; E.O – Ekstremalnie Odległe; N – Nieprawdopodobne; E.N – Ekstremalnie Nieprawdopodobne.
Klasa I - typowe z silnikiem tłokowym, poniżej 6000lbs,
Klasa II – wielosilnikowe tłokowe lun turbinowe, poniżej 6000lbs,
Klasa III - typowe z silnikiem tłokowym, wielosilnikowe tłokowe lub turbinowe, powyżej 6000lbs,
Klasa IV – Kategoria Commuter.

Przykładowe obliczenia wykonano dla trzynastu UAV, w tym siedmiu
produkowanych lub obecnie projektowanych w Polsce, oraz pięciu produkcji zagranicznej.
Najmniejszy MAV Black Widow ma MTOW (Maximum Take-off Weight) m = 60g,
natomiast największy Global Hawk m = 11 622kg. Wszystkie niezbędne do wykonania

obliczeń parametry UAV zamieszczono w Tab.2, gdzie: S - stanowi jego powierzchnia
odniesienia, SR – pole rażenia, G – współczynnik penetracji, a A – współczynnik
wykorzystywany w modelu katastrofy powietrznej.
Tabela 2. Parametry obliczeniowe przykładowych UAV
Lp. UAV

MTOW
[kg]

S
[m2]

SR
[m2]

G

A

11 622

50,00

546,00

0,93

1

1 021

13,50

51,00

0,58

1

1

Global Hawk

2

Predator

3

Czajka

473

10,20

21,94

0,21

1

4

Pheonix

270

56,80

3,31

0,09

1

5

Shadow 200

159

2,99

12,00

0,24

1

6

Samonit - 2

50

2,05

3,20

0,13

0,5

7

OCP - Jet

40

1,10

3,59

0,18

0,4

8

SMCP - Szerszeń

39

1,82

2,48

0,12

0,39

9

MJ-7 Szogun

29

1,11

2,33

0,13

0,29

10

SMCP - Komar

25

1,10

1,92

0,12

0,25

11

FlyEye

11

0,95

0,71

0,10

0,11

12

Mini

4,36

0,60

0,28

0,09

0,043

13

Black Widow

0,06

0,03

0,01

0,06

0,0006

3. Niezawodność UAV, a liczba ofiar wśród osób trzecich
Zakładając, że poziom bezpieczeństwa użytkowania UAV w SES nie może być niższy
od przyjętego dla samolotów cywilnych i maszyn wojskowych, niejako arbitralnie EASA
opierając się na przepisach FAR/CS 25 i 35 maksymalny wskaźnik ofiar z powodu rozbicia
UAV proponuje przyjąć na UAVkr = 10-6, co stanowi maksymalnie jedną ofiarę przypadającą na
milion godzin lotów UAV.
Alternatywnie, co wydaje się podejściem bardziej uniwersalnym, w opracowaniach [4]
i [8] ich autorzy zakładają tożsamość,
(1)
tj. równości wskaźnika ilości ofiar dla UAV i prawdopodobieństwa utraty samolotu
cywilnego na skutek wystąpienia zdarzenia o charakterze katastrofalnym, dla przypomnienia
wg FAA skutkujących:
a. Ofiarami wśród załogi i pasażerów;
b. Ofiarami wśród osób trzecich;
c. Zwykle utratą samolotu.
Oba podejścia (założenia), dla UAV o masie m < 6 000lbs napędzie tłokowym,
prowadzą do przyjęcia UAVkr = 10-6 .Dla UAV większych albo z napędem turbinowym natomiast,
wartości te będą mniejsze, zgodne z zawartością Tab.1.

Tożsamość (1) przekształcić można do następującej postaci,
(2)

gdzie: UAVkr – prawdopodobieństwo katastrofy UAV, a  – prawdopodobieństwo wystąpienia
ofiar, w przypadku uderzenia UAV w ziemię. Aby zatem znając (z Tab.1) wartość A/Ckr
wyznaczyć wymaganą niezawodność krytyczną UAV, równą
(3)
niezbędne jest obliczenie prawdopodobieństwa wystąpienia ofiar po zderzeniu z UAV z
ziemią, wg następującego modelu,
(4)
gdzie: SR – jest polem rażenia, charakterystycznym dla każdego z rozpatrywanych UAV,
D – gęstością zaludnienia w rejonie katastrofy, a G – stanowi tzw. współczynnik penetracji
uwzgledniający osłabienia skutków katastrofy, jeśli potencjalne ofiary przebywają np. w
budynkach stanowiących dla nich rodzaj schronu. Wielkość strefy rażenia wyznacza się z
zależności empirycznej,
( )

(5)

gdzie: m – masa UAV, wyprowadzonej [12] przy założeniu, że jest ona proporcjonalna do
energii jaką samolot posiada w chwili zderzenia, na która składa się głównie jego energia
kinetyczna oraz energia eksplozji paliwa. Wartości liczbowe SR dla analizowanych UAV
zamieszczono w Tab.2, natomiast na rys.1 zaprezentowano je dla samolotów GA (General
Aviation i Transportowych), w zależności od współczynnika balistycznego  wyznaczanego
zgodnie z wyrażeniem, gdzie cx – stanowi współczynnik siły oporu.
(6)
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2

SR [m ]
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BC Beechcraft
CEx Cessna
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DA Diamond
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ERJ Embraer
PAx Piper
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Rys.1. Wielkość strefy rażenia dla wybranych samolotów UAV, GA i Transportowych
Dokładność metody wyznaczenia strefy rażenia z oczywistych względów ma
kolosalne znaczenie (zależność liniowa) dla dokładności modelu katastrofy UAV. Dlatego też
podjęto próbę weryfikacji zależności (5), polegającej na porównaniu rzeczywistego,
pokazanego na rys. 2 miejsca katastrofy z 10 kwietnia roku 2010 samolotu Tu - 154M w
pobliżu lotniska Sewiernyj pod Smoleńskiem, z wartością wyliczoną wg zależności (5).
Przyjmując dane za katalogiem Janes’a wartość obliczeniowa SR dla samolotu Tu - 154M

wynosi SR = 3 788m2. Dokonując obliczeń na zdjęciu satelitarnym miejsca katastrofy otrzymujemy
natomiast SR ≈ 150×25 = 3 750m2, co pozytywnie weryfikuje zależność (5).

Rys. 2. Miejsce katastrofy samolotu Tu - 154M (Sewiernyj)
Wartość współczynnika penetracji
natomiast dobierana jest, ze sporządzonego w
oparciu o dane statystyczne, zamieszczone w [8] wykresu zaprezentowanego na rys.3.
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Rys.3. Współczynnik penetracji w zależności od współczynnika balistycznego
Dla potrzeb analizy projektowania systemów UAV przydatne jest także określenie
jego niezawodności danej zależnością,
(7)
gdzie, MTBCF oznacza Mean Time Between Critical Failure. Odwrotnością MTBCF jest
oczekiwana w przeciągu godziny ilość uszkodzeń (lub zespołu uszkodzeń) systemu UAV
prowadzących w konsekwencji do katastrofy.
Przedstawiony model oceny stopnia zagrożenia jakie potencjalnie UAV stanowi dla
osób trzecich poddano eksperymentowi modelowemu, w wyniku którego otrzymano
następujące, zamieszczone w tabeli zbiorczej Tab.3, wyniki. W szczególności rozważano trzy
następujce scenariusze misji:

a.

Przelot pomiędzy lotniskiem EPMO położonym niedaleko Modlina, a EPSO
zlokalizowanym w okolicach Sochaczewa. Zaprezentowana na rys. 2 trasa
przelotu o łącznej długości ok. L = 38km przebiega nad trzema powiatami:
nowodworskim (L1 = 24,5km), warszawskim - zachodnim (L2 = 5,5km) oraz
sochaczewskim (L3 = 8km), w których gęstość zaludnienia stanowi odpowiednio
61 – 103 - 60 osób na 1km2.

Rys.4. Trasa przelotu pomiędzy EPMO, a EPSO

b.

c.

Misja patrolowa, w równych udziałach (po 25%) nad czterema dzielnicami Miasta
Stołecznego Warszawy, charakteryzującymi się największą gęstością zaludnienia,
zdefiniowana
jako
liczba
mieszkańców
przypadająca
na
1km2
Ochoty (D1 = 9 215),
Śródmieścia (D2 = 8 120),
Woli (D3 = 7 149)
i
Mokotowa (D4 = 6 372);
Misja patrolowa, w równych udziałach (po 25%) nad czterema dzielnicami Miasta
Stołecznego Warszawy, charakteryzującymi się najmniejszą gęstością
zaludnienia, zdefiniowana jako liczba mieszkańców przypadająca na 1km2,
Białołęki (D1 = 1 222),
Bielan (D2 = 4 142),
Bemowa (D3 = 4 532)
i
Żoliborza (D4 = 5 654);

Tabela 3. Zbiorcze zestawienie wyników eksperymentu modelowego a, b oraz c
Lp.

Samolot

1

Global Hawk

2

Predator

3

Misja „a”

Misja „b”

Misja „c”

ReUAVmin
MTBCFmin
0,99997
34 014

ReUAVmin
MTBCFmin
0,999999
999 999

ReUAVmin
MTBCFmin
0,999999
999 999

0,99950

1 981

0,999996

228 044

0,999991

114 986

Czajka

0,996759

308

0,999972

35 520

0,999944

17 910

4

Phoenix

0,949840

19

0,999564

2 294

0,999139

1 156

5

Shadow 200

0,994817

192

0,999955

22 202

0,999911

11 195

6

Samonit - 2

0,964074

27

0,999688

3 203

0,999380

1 614

7

OCP - Jet

0,976927

43

0,999800

4 988

0,999602

2 515

8

SMCP - Szerszeń

0,949923

19

0,999565

2 298

0,999137

1 158

9

MJ-7 Szogun

0,950772

20

0,999572

2 331

0,999152

1 178

10

SMCP - Komar

0,935233

15

0,999437

1 777

0,998884

896

11

FlyEye

0,789390

4

0,998170

546

0,996371

275

12

Mini

0,466845

~1

0,995367

215

0,990813

108

13

Black Widow

~1

~0

0,729767

3

0,464069

1

Kolejność UAV w Tab.3 determinuje ich masa. Zestawienie rozpoczynają samoloty
najcięższe, kończą natomiast te najlżejsze. Jest zauważalne, że zgodnie z oczekiwaniem,
wymagania co do niezawodności UAV zwykle maleją wraz z ich masą. Wyjątkiem stanowią
dwa UAV: nr 4 - stratosferyczny Phoenix oraz nr 7 - cel powietrzny o napędzie odrzutowym
OCP – Jet. Analizując zawartość Tab.3 konstatujemy, że dla dużego samolotu Phoenix, o
rozpiętości skrzydeł 38.2m, wymagania co do jego minimalnej niezawodności są wielokrotnie
niższe, od wyznaczone dla zdecydowanie mniejszego samolotu Czajka. Przyczyną tego stanu
rzeczy jest relatywnie mały współczynnik balistyczny samolotu Phoenix, dający w
konsekwencji niewielki współczynnik penetracji oraz minimalny stosunek masy do
powierzchni odniesienia skutkujący wyjątkowo niskim (jak na rozmiar samolotu) polem
rażenia. Podobne przyczyny przedmiotowe (głównie stosunkowo duży współczynnik
penetracji) powodują, że wymagania odnośnie minimalnej niezawodności mniejszego, o
stosunkowo zwartej konstrukcji samolotu OCP – Jet, są wyższe niż większego i cięższego
UAV Samonit – 2.
4. Niezawodność UAV, a zagrożenie kolizji powietrznej

Rys.5. Koncepcja modelu „gazowego” katastrofy powietrznej (wg.[1])
Prawdopodobieństwo katastrofy w powietrzy pomiędzy UAV, a innymi
użytkownikami SES, dogodnie jest analizować posługując się modelem „gazowym” [1], [8],
ideę którego zaprezentowano na rys. 5. W modelu UAV traktowany jest jako
cząsteczka - punkt materialny poruszający się wewnątrz przestrzeni kontrolnej o objętości V.
Inni, cywilni użytkownicy 1, 2..n natomiast, traktowani są jako cząsteczki o wymiarze
charakterystycznym Sexpi, będącym polem ekspozycji (powierzchni czołowej) i –tego
samolotu cywilnego. Zakłada się przy tym, że UAV przez cały czas obserwacji T znajduje się
wewnątrz przestrzeni kontrolnej oraz, że inni użytkownicy, nie posiadają żadnych urządzeń i
systemów zapobiegających kolizji (np. TCAS - Traffic Colision Alert System).
Prawdopodobieństwo katastrofy, wyznaczamy z zależności,



∑

(8)

gdzie: Li - droga przebyta wewnątrz przestrzeni, a Ai  1 – współczynnik uwzgledniający
nieuchronność katastrofy na skutek zderzenia i –tego samolotu z UAV. Dla potrzeb obliczeń
można przyjąć, że

{

(9)

co oznacza, że każda kolizja samolotu z UAV, którego masa m ˃ 100kg prowadzi
nieuchronnie do katastrofy. Dla UAV o masie natomiast, wartość m  100kg jego
współczynnika A maleje liniowo, przyjmując wartość ostatecznie A ≈ 0 dla najmniejszych
MAV.
Przedstawiony model wyliczający prawdopodobieństwo kolizji powietrznej poddano
weryfikacji, polegającej na wykonaniu niezbędnych obliczeń na podstawie obserwacji
rzeczywistego ruchu samolotów, w pokazanej na rys.6 przestrzeni powietrznej wokół portu
lotniczego Warszawa Okęcie (EPWK). Wymiary prostopadłościennej strefy kontrolnej
przyjęto na105×105×1,2·104m. EPWK, jak pokazano na rys.4, zlokalizowane zostało
centralnie względem podstawy strefy. Obserwacje ruchu lotniczego prowadzono 29/02/2012
przez dwie godziny szczytu porannego, pomiędzy 700 ÷ 900 W tym czasie w strefie
przebywało łącznie 30 samolotów. 10 z nich wystartowało z EPWK, 7 lądowało na nim, a 15
przecięło strefę na różnych FL, z czego 6 z nich leciało tranzytowo na FL 340. Podczas
obserwacji rejestrowano wysokość i prędkość lotu oraz długość drogi jaka dany samolot
pokonał wewnątrz strefy pomiarowej. Każdy obserwowany samolot został zidentyfikowany,
co pozwoliło na wyznaczenie jego strefę ekspozycji Sexp w oparciu o dane katalogowe.

Rys.6. „Mapa” strefy pomiarowej z oznaczonymi drogami powietrznymi dla
Wykonane obliczenia i rejestracje pozwoliły ostatecznie na wyznaczenie
prawdopodobieństwa kolizji powietrznej wg zależności (8) z jednym ze znajdujących się tam
UAV (obliczenia wykonano dla każdego UAV z Tab.3). W szczególności w obliczeniach,
których zbiorcze wyniki zamieszczono w Tab.4 założono cztery scenariusze, w których przez
cały czas obserwacji UAV hipotetycznie porusza się, niezależnie od swoich parametrów
eksploatacyjnych:
a) wewnątrz całej strefy pomiarowej;
b) poniżej FL 160 (samoloty startujące i lądujące);
c) po górnej drodze lotniczej na FL 340;
d) w ścieżce schodzenia poczynając od 10NM;

Analizując wyniki obliczeń zamieszczone w Tab.4 jest oczywiste, że poza bardzo
małym Black Widow, pozostałe UAV, jeśli przyjąć zgodnie z modelem, że poruszają się one
w sposób niekontrolowany w SES, stanowią realne, nieakceptowalnie wysokie zagrożenie dla
bieżącego ruchu lotniczego. Wielkość prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy
powietrznej z udziałem UAV, silnie zależy od przestrzeni, w której realizowany jest lot.
Prawdopodobieństwo kolizji jest zdecydowanie większe w rejonie podejścia do lotnisk, czy
wewnątrz wytyczonych dróg powietrznych. Natomiast w obszarach pozostałych
prawdopodobieństwo to jest znacznie mniejsze, aczkolwiek pozostające na rekomendowanym
przez FAA/EASA na poziomie 10-9 katastrof przypadających na jedną godzinę lotu.
Tabela 4. Zbiorcze zestawienie wyników eksperymentu modelowego a, b, c oraz d
Lp

Samolot

Misja „a”

UAV

V

Misja „b”
UAVFL<160

Misja „c”
UAVFL=340

Misja „d”
UAVLANDING

1

Global Hawk

3,99E-7

3,83E-7

2,14E-5

0,943

2

Predator

3,99E-7

3,83E-7

2,14E-5

0,943

3

Czajka

3,99E-7

3,83E-7

2,14E-5

0,943

4

Phoenix

3,99E-7

3,83E-7

2,14E-5

0,943

5

Shadow 200

3,99E-7

3,83E-7

2,14E-5

0,943

6

Samonit – 2

2,00E-7

1,91E-7

1,05E-5

0,472

7

OCP – Jet

1,60E-7

1,53E-7

0,88E-5

0,377

8

SMCP – Szerszeń

1,56E-7

1,49E-7

0,82E-5

0,368

9

MJ-7 Szogun

1,16E-7

1,11E-7

0,61E-5

0,274

10

SMCP – Komar

0,98E-7

0,95E-7

0,53E-5

0,236

11

FlyEye

0,44E-7

0,42E-7

0,23E-5

0,104

12

Mini

0,17E-7

0,17E-7

0,09E-5

0,041

13

Black Widow

0,002E-7

0,002E-7

0,01E-5

0,0004

5. Wnioski
Integracja systemów UAV z SES wymaga opracowania nowych metod
zabezpieczających bezpieczeństwo ruchu lotniczego, w zakresie zapobiegania kolizjom w
powietrzu oraz minimalizowania liczby potencjalnych ofiar wśród osób trzecich,
wynikających z rozbicia UAV.
Omówione modele (kolizji i rozbicia UAV) stanowią efektywne narzędzie do
formowania wymienionych zadań.
W szczególności Model rozbicia UAV pozwala na wyznaczenie pożądanego poziomu
niezawodności całego systemu UAV, w aspekcie zapewnienia wymaganego poziomu
bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem jakie dla osób trzecich UAV stanowi w przypadku
jego katastrofy. Analizując model łatwo zauważyć, że większe, szybciej poruszające się UAV
muszą być bardziej niezawodne, od MAV, których potencjalne zagrożenie jest stosunkowo
niewielkie. Dużą rolę odgrywa także przewidywany obszar operacyjny. UAV przeznaczane
do działania w rejonie dużych aglomeracji miejskich muszą być niewątpliwie bardziej
niezawodne od tych wykorzystywanych np. do patrolowania granic, wzdłuż których gęstość
zaludnienia zwykle bywa niewielka.
Model jednocześnie sygnalizuje poważne trudności jaki stoją przed konstruktorami
dużych UAV, dla których wymagany całkowity MTBCF jest porównywalny z

przyjmowanym w obliczeniach czasem uszkodzenia prostego elementu elektronicznego(!),
jakim jest np. pojedynczy bezpiecznik stosowany w samolotach wojskowych. Dla tych
samolotów proste zabiegi poprawiające niezawodność, typu: stosowanie selekcjonowanych,
najwyższej jakości elementów, czy redundancja układów krytycznych, wydają się być
niewystarczające. Dlatego też prawdopodobnie czynniki decyzyjne (EASA, FAA) rozważają
obligatoryjne wprowadzenie zasady permanentnego monitorowania UAV przez operatora
naziemnego, z możliwością awaryjnego przejęcia kontroli w przypadkach krytycznych. Takie
rozwiązanie z jednej strony stawia wysokie wymagania odnośnie łączności, jak np. duża
niezawodność, małe opóźnienie transmisji, czy odporność na zakłócenia, z drugiej natomiast
redefiniuje listę (skraca ją) zdarzeń krytycznych, które dla UAV sklasyfikowane były jako
katastrofalne.
Model katastrofy powietrznej stanowi natomiast wystarczającą przesłankę, do
opracowania dedykowanych dla UAV, specjalnych procedur ATM (Air Traffic Management)
oraz do włączenia do ich systemów awionicznych urządzeń zapobiegających kolizji
powietrznej, np. TCAS (Traffic Collision Avoidance System). Model pokazuje także, że
niezawodność systemów zapobiegających kolizji powietrznej, tych UAV które z założenia
poruszać się maja w rejonach podejścia do lotnisk czy też po drogach powietrznych musi być
większa od tych przeznaczonych np. do wykorzystania powyżej powyżej obszaru
przeznaczonego dla lotów cywilnych (samoloty HALE) lub operujących lokalnie, na bardzo
małych wysokościach, gdzie ruch lotniczy praktycznie nie występuje.
Acknowledgement: Praca została wykonana w ramach projektu OR00011611 finansowanego przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Badania wstępne ścieralności laminatów o osnowie epoksydowej i poliestrowej
do zastosowania w budowie poszycia wagonu towarowego

Słowa kluczowe: ścieranie, tarcie, kompozyty, laminaty, zużycie trybologiczne
Streszczenie: Praca dotyczy badań wstępnych ścieralności laminatów o osnowie epoksydowej
i poliestrowej. Eksploatacja różnego rodzaju zbiorników do zastosowań przemysłowych często wiąże
się z użyciem materiałów kompozytowych narażonych na zużycie tribologiczne. Zasadne jest więc
podjęcie istotnych z technicznego i technologicznego punktu widzenia badań ścieralności tych
materiałów. Prezentowane w pracy wyniki badań eksperymentalnych są jedynie częścią szeroko
zakrojonych badań materiałów kompozytowych mających zastosowanie w budowie burt wagonów
towarowych. Przedstawiono wyniki badań laminatów, przeprowadzonych na autorskim stanowisku
laboratoryjnym do porównawczego badania zużycia ściernego odzwierciedlającego warunki pracy
wagonu towarowego. Zestawiono przykładowe parametry struktury geometrycznej profilu oraz ubytki
masowe badanych próbek zarówno w przypadku próbek epoksydowych jak i poliestrowych oraz
różnych, zastosowanych utwardzaczy.

1. Wprowadzenie
Zjawisko tarcia występuje we wszystkich procesach technicznych i technologicznych,
jego powszechność powoduje, że tarcie jest niezwykle ważne z inżynierskiego i naukowego
punktu widzenia. W uproszczonej definicji tarcia mówi się o jego występowaniu podczas
kontaktu ze sobą różnych elementów wykonanych z odmiennych lub tych samych tworzyw.
Do najczęstszych rozważań tarcia można zaliczyć badania nad jego negatywnym wpływem na
strukturę elementów, części maszyn i mechanizmów. Występowanie tarcia jest głównym
powodem uszkodzenia części maszyn na przykład ze względu na zużycie ścierne, co
w znaczącym stopniu pogarsza właściwości eksploatacyjne, a bardzo często uniemożliwia
dalsze użytkowanie, istotnie obniżając niezawodność całego układu. Do niezwykle ważnych
kryteriów należy zatem zaliczyć uwzględnienie zużycia tribologicznego już na etapie
projektowania oraz przy doborze tworzyw o określonej odporności na zużycie ścierne, co
z pewnością może przyczynić się do prawidłowej i niezawodnej pracy wytworzonych
obiektów [1, 3, 7, 11, 22-27]. Objawami zużycia tribologicznego są między innymi kruszenie
i pękanie tworzywa, zużycie ścierne, zmęczeniowe, chemiczne itd. Zużycie tribologiczne
wynika z oddziaływania sił tarcia, poprzez co jest jednym z najbardziej powszechnych
i istotnych z punktu widzenia trwałości i niezawodności konstrukcji. Do najczęściej
występujących objawów zużycia tribologicznego zalicza się zużycie ścierne. Zużycie to
powstaje poprzez wzajemne oddziaływanie na siebie materiałów przemieszczających się
względem siebie. Objawia się to odrywaniem cząstek z warstwy wierzchniej, progresywnym
ubytkiem objętości tworzywa oraz pogorszeniem stanu powierzchni [3, 7, 8, 16, 17, 24].

Badania eksperymentalne materiałów kompozytowych wciąż są nieodzowne i są ściśle
związane z wyznaczaniem wielu parametrów i właściwości materiałowych. Kompozyty na
bazie zbrojenia włóknem są stosowane w rozlicznych układach technicznych. W układach
tych zużycie ścierne bardzo często zapoczątkowuje poważne uszkodzenia całego systemu
technicznego. Do rozlicznych tego typu przykładów można zaliczyć: przenośniki taśmowe,
łopatki, przekładnie, panewki, tuleje, uszczelki, łożyska, pompy ściekowe z różnego rodzaju
zawiesinami i płynami zawierającymi ścierniwo, pokrycia zsuwni stosowanych z sprzęcie
rolniczym, sprzęt do robót ziemnych, itp. [2, 5, 6, 9, 18, 21, 22]. W pracy [19] autorzy
prezentują wyniki badań określających wzrost zużycia ściernego kompozytów na bazie
aluminium wraz ze wzrostem obciążenia, wzrostem rozmiaru ścierniwa oraz zmniejszeniem
odległości od mechanizmu ścierającego. Autorzy pracy [4] przedstawili wyniki badań
eksperymentalnych wieloprzebiegowego ścierania dwóch elementów, badając zużycie ścierne
poliestrowego kompozytu zbrojonego włóknem szklanym. Autorzy wykazali, że
dominującymi mechanizmami ścierania są: mikroskrawanie, mikropękanie, mikrozmęcznie
występujące w formie oraz na końcówkach włókien. Badania przeprowadzono przy różnych
parametrach takich jak: różne obciążenia, zadane prędkości obrotowe oraz różne rozmiary
cząstek ścierniwa. W ostatnich latach rozwijana jest metodologia projektowania i badania
materiałów kompozytowych w aspekcie doboru pożądanych parametrów, które są decydujące
w wydajności układu. W pracy [20] podjęto próbę przeanalizowania wpływu kilku
wybranych parametrów (wraz z uwzględnieniem ich wzajemnego oddziaływania) na zużycie
udarowe materiałów kompozytowych z włókien szklanych w osnowie epoksydowej. Metodę
tę wykorzystano również do oceny parametrów związanych z wytrzymałością udarową
kompozytów polimerowych [10, 12].
Celem pracy było wstępne zbadanie ścieralności wybranych próbek kompozytowych
o osnowie epoksydowej i poliestrowej, poprzez porównanie ubytku masowego próbek oraz
zestawienie parametrów profilu geometrycznego przed i po badaniach. Porównano wstępnie
właściwości ścierne wybranych laminatów wykonanych z tkanin z włókna szklanego
i węglowego, o różnym rodzaju splotu i gramaturze, a także przy zastosowaniu różnych
utwardzaczy.
2. Koncepcja stanowiska do badania ścieralności oraz metodyka badań
Tworzywa wykorzystywane do budowy poszycia wagonów towarowych powinny
charakteryzować się na tyle dużą odpornością, aby przesypujący się po nich ładunek nie
spowodował zniszczenia ich powierzchni, co w konsekwencji uniemożliwiłoby dalszą
eksploatację. Wymagania związane z budową i eksploatacją kolejowych pojazdów
szynowych, określają normy przedmiotowe określane przez Międzynarodowy Związek Kolei
(UIC), Organizację Współpracy Kolei oraz Narodowe Komitety Normalizacyjne. Dotychczas
nie ustalono wytycznych dotyczących odporności na ścieranie tworzyw wykorzystywanych
w konstrukcji pudła wagonu towarowego. Tworzywa te weryfikuje się ze względu na
zdefiniowane wymagania wytrzymałościowe (wytrzymałość na obciążenia statyczne,
wytrzymałość eksploatacyjną i zmęczeniową, a także wytrzymałość na obciążenia wywołane
drganiami oraz nabieganiem).
Podczas opracowywania koncepcji stanowiska badawczego zdecydowano się na
realizację autorskiego projektu, w którym uwzględniono warunki pracy poszycia wagonu
towarowego podczas wielokrotnych załadunków i rozładunków. Głównym elementem
proponowanej koncepcji stanowiska pomiarowego (rys. 1) jest cylindryczny zbiornik, który
wprowadzany jest w ruch obrotowy za pomocą silnika elektrycznego. Prosta koncepcja

umożliwia budowę stanowiska laboratoryjnego przy niskim nakładzie kosztów, zapewniając
jednocześnie łatwą obsługę i eksploatację urządzenia. Więcej informacji dotyczących układu
sterowania, parametrów napędu, parametrów ścierniwa oraz stopnia wypełnienia ścierniwem
w obrotowym bębnie stanowiska laboratoryjnego, a także poszczególnych parametrach jego
pracy przedstawiono w opracowaniu [1].

Rys. 1. Koncepcja i realizacja budowy stanowiska laboratoryjnego do badania odporności na
ścieranie
Wymiary próbki badanego materiału określono za pomocą przedziałów: długość od
170 do 190 mm, oraz szerokość od 30 do 100 mm, tak by próbka mogła być zamocowana
wewnątrz obrotowego bębna w przeznaczonym do tego celu mocowaniu na drzwiczkach.
Grubość próbki, która jest poddawana badaniu nie powinna w tym przypadku przekraczać
10 mm. Wybór rzeczywistych wymiarów, mieszczących się w tych wytycznych uzależniony
jest od konkretnych wymagań użytkownika.
Przeprowadzenie badania polega na wstępnym określeniu liczby obrotów bębna,
(w którym znajduje się materiał ścierający) pomiędzy kolejnymi pomiarami ubytku masy oraz
parametrów chropowatości dotyczących badanych próbek. Szczególnie istotne w przypadku
opisywanego stanowiska laboratoryjnego jest również dobranie odpowiedniej prędkości
obrotowej, która umożliwi stabilną pracę urządzenia w wykonywanej serii badań.
W rozważanym przypadku prędkość obrotowa wynosiła ok. 60 obr/min w stanie ustalonym.
Zaprojektowane stanowisko laboratoryjne umożliwia odwzorowanie procesu ścierania
się materiału użytego przy budowie wagonu kolejowego. Jednak aby przeprowadzić badania,
które pozwolą na ocenę czy wybrane kompozyty nadają się do takiego zastosowania,
konieczne było określenie parametrów materiałowych opisujących stopień zużycia ściernego
w czasie trwania próby. Pozwoliło to zaobserwować jaki wpływ na badaną próbkę ma
ścieranie przez, użyte do tego celu, luźne ścierniwo mineralne.
Pierwszym parametrem, który wykorzystano do sprawdzenia zużycia ściernego
badanego materiału jest ocena wizualna badanej próbki. Przed i po wykonaniu badania stan
powierzchni próbki był poddany ocenie wizualnej. Umożliwiło to określenie wpływu
oddziaływania ścierniwa na próbkę. Ocena przeprowadzona w ten sposób jest jednak
subiektywna i niedokładna, dlatego nie może być jedyną cechą braną pod uwagę przy
porównywaniu materiałów.
Kolejnym parametrem określającym zmiany wywołane przez wykonanie pomiaru jest
ubytek masowy. Próbkę ważono przed i po wykonaniu badania, co pozwoliło określić jaką
stratę materiału powoduje ścierniwo w trakcie przeprowadzania pomiaru. Stanowiło to

czynnik porównawczy pomiędzy poszczególnymi laminatami poddanymi badaniu. Próbki
ważono z dokładnością do 0,01g.
Dodatkowo, aby zaobserwować w jaki sposób ścierniwo oddziałuje na powierzchnię
badanego materiału, próbki przebadano profilometrem. Pozwoliło to na ocenę profilu
chropowatości, co odzwierciedla uszkodzenia wywołane działaniem ścierniwa, a także na
ocenę maksymalnej głębokości do jakiej uszkodzony został badany materiał. Pomiar
wykonano na profilometrze firmy Tylor – Hobson SURTRONIC 3+ w sposób przedstawiony
na rysunku 2.

Rys. 2. Trzy odcinki pomiarowe odmierzone na badanej próbce
Po przeprowadzeniu pomiaru za pomocą profilometru uzyskano wykresy
chropowatości, dzięki którym możliwa była ocena stanu powierzchni badanego materiału.
Pomiar przeprowadzono na trzech odcinkach pomiarowych znajdujących się w środkowej
części próbki (rys. 2). Każdy odcinek pomiarowy składa się z pięciu odcinków
elementarnych. Odcinki elementarne (0,8mm) oraz odcinki pomiarowe (4mm) dobrano
zgodnie z normą PN-ISO 4288.
3. Badania ścieralności kompozytów
W pracy przedstawiono wybrane wyniki z badań eksperymentalnych na stanowisku
laboratoryjnym. Przeprowadzono pomiary na wybranych próbkach laminatowych określając
porównawczo odporność na ścieranie (tablica 1).
3.1. Materiał ścierający
Wybór materiału, stanowiącego ścierniwo przy wykonywaniu pomiarów, odbył się
drogą doświadczalną. Jako materiał ścierający zastosowano granit. Kamienie, które miały
powodować ścieranie i niszczenie powierzchni badanych próbek, powodowały również
wzajemne ścieranie i zaokrąglanie ostrych krawędzi. Materiał ścierający był wymieniany po
zakończeniu wszystkich cykli badań dotyczących pojedynczej próbki.
3.2. Materiał badawczy
Coraz powszechniej w przemyśle stosuje się specyficzną grupę kompozytów, którą to
grupę tworzą laminaty. Produkcja laminatów polega na nasycaniu wybranej tkaniny
(z włóknami: szklanymi, węglowymi, amidowymi) żywicą epoksydową lub poliestrową oraz
prasowaniu kolejnych warstw laminatu. Powierzchnię tych materiałów stanowi żywica, która
jako pierwsza wystawiona jest na oddziaływania wywołujące ścieranie. Pomiary próbne
wykonano oceniając zróżnicowanie procesu ścierania powierzchni badanego elementu ze
względu na wielkość próbki. Przeprowadzono znaczną liczbę testów, zmieniając wielkość
analizowanego materiału korelując to z zaobserwowanymi wynikami ścierania.

Tablica 1. Wykaz badanych laminatów
Ilość żywicy z
utwardzaczem
na m2 tkaniny,
zalecana przez
producenta
/zastosowana

Uzyskany
udział
zbrojenia

Grubość
próbki /
masa
próbki

Utwardzacz

330g/300g

60%

2,59mm/
31,74g

Utwardzacz PAC
w ilości ok. 80g
utwardzacza na 100g
żywicy

3 (0/90/0)

350g/365g

50%

1,46mm/
20,47g

Utwardzacz Luperox
K-1 w ilości ok. 1,5%

Tkanina szklana,
o splocie
skośnym, 450g/m2

3 (0/90/0)

350g/355g

56%

1,61mm/
20,52g

Utwardzacz Luperox
K-1 w ilości ok. 1,5%

Żywica
epoksydowa
Epidian 6

Roving szklany
400g/m2

4 (0/90/90/0)

350g/355g

54%

2,13mm/
25,14g

Utwardzacz Luperox
K-1 w ilości ok. 1,5%

5

Żywica
poliestrowa
Polimal 1094
AWTP-1

Roving szklany,
400g/m2

53%

1,69mm/
19,12g

Utwardzacz PAC
w ilości ok. 80g
utwardzacza na 100g
żywicy

6

Żywica
poliestrowa
Polimal 1094
AWTP-1

Tkanina szklana,
o splocie
skośnym, 450g/m2

4 (0/90/90/0)

350g/385g

54%

2,55mm/
28,43g

Utwardzacz PAC
w ilości ok. 80g
utwardzacza na 100g
żywicy

7

Żywica
epoksydowa
Epidian 6

Tkanina szklana,
o splocie
skośnym, 450g/m2

3 (0/90/0)

330g/335g

57%

1,33mm/
20,02g

Utwardzacz Luperox
K-1 w ilości ok. 1,5%

8

Żywica
epoksydowa
Epidian 6

Tkanina szklana
powleczona
aluminium,
o splocie
skośnym, 290g/m2

7
(0/90/0/90/0/
90/0)

225g/240g

55%

2,43mm/
31,63g

Utwardzacz PAC
w ilości ok. 80g
utwardzacza na 100g
żywicy

9

Żywica
epoksydowa
Epidian 6

Tkanina węglowa,
o splocie
skośnym, 280g/m2

3 (0/90/0)

330g/265g

51%

1,19mm/
13,97g

Utwardzacz Luperox
K-1 w ilości ok. 1,5%

Nr
próbki

Osnowa

1

Żywica
epoksydowa
Epidian 6

2

Żywica
poliestrowa
Polimal 1094
AWTP-1

Roving szklany,
400g/m2

3

Żywica
poliestrowa
Polimal 1094
AWTP-1

4

Zbrojenie

Liczba
i ułożenie
warstw

Tkanina szklana,
5
o splocie
2 (0/90/0/90/0)
skośnym, 450g/m

3 (0/90/0)

350g/350g

Po przeprowadzonych badaniach na zaprojektowanym stanowisku laboratoryjnym
zaobserwowano brak wpływu rozmiaru próbki (długości, szerokości i grubości) na proces
ścierania. Powierzchnia próbek była poddawana standardowym oddziaływaniom ściernym.
Przyjęto, że do badań zastosuje się próbki o szerokości 50 mm oraz długości 170 mm oraz
różnych grubościach (bezpośrednio wynikających z zastosowanej tkaniny, żywicy,
utwardzacza i technologii wytworzenia).
3.3. Przykładowe wyniki
Badania przeprowadzono na próbkach wykonanych z użyciem żywicy epoksydowej
(rys. 3) oraz żywicy poliestrowej (rys. 5), stosując przy tym różnego rodzaju tkaniny,
zestawienie przykładowych próbek przedstawiono w tablicy 1.

Rys. 3. Wizualna ocena stanu powierzchni przykładowego laminatu z żywicy
epoksydowej i tkaniny szklanej o skośnym splocie (próbka 1): a – przed pomiarem, b – po
1000 obrotów, c – po 2000 obrotów, d – po 3000 obrotów, e – po 4000 obrotów, f – po 5000
obrotów, g – po 6000 obrotów
Pomiaru ubytku masowego na skutek ścierania dokonywano przed każdym kolejnym
etapem badania, a zależność masy od liczby wykonanych obrotów bębna przedstawiono na
rysunku 4. Wprawdzie ubytek masy nie jest proporcjonalny jednakże jego wartości
w poszczególnych etapach badania są do siebie bardzo zbliżone.

Rys. 4. Wykres zależności masy laminatu z żywicy epoksydowej i tkaniny szklanej
o skośnym splocie (próbka 1) od liczby obrotów bębna stanowiska laboratoryjnego
Na rysunku 5 przedstawiono laminat wytworzony z żywicy poliestrowej oraz rovingu
szklanego. Podobnie jak poprzednio (rys. 3), wykonano sześć etapów badania co tysiąc
obrotów aż do sześciu tysięcy obrotów. Zmianę stanu powierzchni próbki przedstawiono na
rysunku 5. W trakcie kolejnych pomiarów zaobserwowano zwiększenie liczby rys oraz
ogólne pogorszenie powierzchni laminatu. Powstałe zarysowania, bruzdy i wgłębienia

rozłożone są na powierzchni laminatu w sposób losowy, co wynika z braku ukierunkowanego
charakteru ścierania, a jednocześnie jest dość wiernym odwzorowaniem rzeczywistego
zużywania się tworzywa w wagonach towarowych.

Rys. 5. Stan powierzchni laminatu z żywicy poliestrowej i rovingu szklanego
(próbka 2): a – przed pomiarem, b – po 1000 obrotów, c – po 2000 obrotów, d – po 3000
obrotów, e – po 4000 obrotów, f – po 5000 obrotów, g – po 6000 obrotów
Zależność masy od liczby obrotów bębna urządzenia w trakcie pomiaru próbki 2
(tablica 1) przedstawiono na rysunku 6. Ubytek masy zachowuje również w tym przypadku
swój liniowy charakter.

Rys. 6. Wykres zależności ubytku masowego laminatu z żywicy poliestrowej i rovingu
szklanego (próbka 2) od liczby obrotów bębna stanowiska laboratoryjnego
W tablicy 2 przedstawiono parametry struktury geometrycznej powierzchni badanej
próbki z włókna szklanego w osnowie żywicy epoksydowej (próbka 1).

Tablica 2. Parametry struktury geometrycznej powierzchni próbki z włókna szklanego
(450g/m2) w osnowie żywicy epoksydowej (próbka 1) w pierwszym odcinku pomiarowym
przed badaniami
Wartości pomiarów – próbka epoksydowa z włókna szklanego

Rp
Rv
Rz
Rc
Rt
Ra
Rq

I pomiar

II pomiar

III pomiar

śr. wynik

2,21
1,17
3,38
2,07
9,16
0,52
0,68

2,29
1,22
3,51
1,71
5,96
0,48
0,65

2,24
1,15
3,39
1,70
6,05
0,43
0,64

2,25
1,18
3,43
1,83
7,06
0,48
0,66

Wysokość najwyższego wzniesienia profilu
Głębokość najniższego wgłębienia profilu
Największa wysokość profilu
Średnia wysokość elementów profilu
Całkowita wysokość profilu
Średnia arytmetyczna rzędnych profilu
Średnia kwadratowa rzędnych profilu

W praktyce najpopularniejszym parametrem chropowatości jest średnia arytmetyczna
rzędnych profilu (Ra). Parametr ten uniemożliwia jednak uzyskanie precyzyjnych informacji
o strukturze geometrycznej powierzchni oraz o rozkładzie rzędnych profilu. W związku z tym
pomiary uzupełniono o następujące parametry struktury geometrycznej: największa wysokość
profilu (Rz), średnia wysokość elementów profilu (Rc), całkowita wysokość profilu (Rt) oraz
kwadratową średnią rzędnych profilu (Rq), na której wartość istotny wpływ mają pojedyncze
wysokie wzniesienia i duże wgłębienia profilu. Największa wysokość profilu (Rz)
chropowatości jest sumą wysokości najwyższego wzniesienia profilu (Rp) oraz głębokości
najniższego wgłębienia profilu (Rv). W większości przypadków, duże znaczenie
eksploatacyjne mają również kurtoza (Rku) i skośność profilu (Rsk), które nie charakteryzują
jedynie wysokości wzniesień i głębokości wgłębień, ale przede wszystkim ich kształt.
W tablicy 3 przedstawiono parametry struktury geometrycznej powierzchni próbki
z włókna szklanego o gramaturze 450g/m2 w osnowie żywicy poliestrowej (próbka 3).
Tablica 3. Parametry struktury geometrycznej powierzchni próbki z włókna szklanego
(450g/m2) w osnowie żywicy poliestrowej (próbka 3) w pierwszym odcinku pomiarowym
przed badaniami
Wartości pomiarów – próbka poliestrowa z włókna szklanego

Rp
Rv
Rz
Rc
Rt
Ra
Rq

I pomiar

II pomiar

III pomiar

śr. wynik

1,46
1,08
2,54
1,16
3,70
0,35
0,46

1,62
1,09
2,71
1,18
3,50
0,34
0,47

1,56
1,13
2,68
1,07
3,35
0,33
0,46

1,55
1,10
2,65
1,14
3,52
0,34
0,46

W tablicach 2 i 3 przedstawiono wyniki z pomiarów profilometrem wybranego
odcinka na powierzchni próbek kompozytowych w osnowie epoksydowej i próbek w osnowie
poliestrowej. Zestawiania wyników dokonano po wykonaniu trzech pomiarów, w każdym,
z ustalonych trzech odcinków na powierzchni trzech badanych próbek (tego samego typu).
Średnie arytmetyczne tych wyników przedstawiono w tablicy 4, porównując wyniki
pomiarów dokonanych przed i po badaniu ścieralności.

K

L
Różnica
procentowa
(K/B)/(K/F)

J

Różnica
|B-F|

I

Różnica
procentowa
(I/A)/(I/E)

H

Różnica
|A-E|

G

Różnica
procentowa
E/G

F

Różnica
F-E

E

Po pierwszym
etapie badań

D

Przed
badaniami

C

Różnica
procentowa
A/C

B

Porównanie wyników

Różnica
B-A

A

Wartości pomiarów – próbka
poliestrowa z włókna szklanego

Po pierwszym
etapie badań

Rp
Rv
Rz
Rc
Rt
Ra
Rq

Wartości pomiarów – próbka
epoksydowa z włókna szklanego

Przed
badaniami

Oznaczenie parametru

Tablica 4. Zestawienie uśrednionych parametrów struktury geometrycznej powierzchni
próbek epoksydowych (próbka 1) oraz poliestrowych (próbka 3) przed badaniami i po
pierwszym etapie badań

1,68
0,9
2,57
1,3
4,27
0,34
0,47

4,92
8,42
13,33
6,43
20,67
1,93
2,62

3,24
7,52
10,76
5,13
16,4
1,59
2,15

193
836
419
395
384
468
457

1,67
1,16
2,83
1,25
3,71
0,42
0,54

5,37
7,55
12,92
6,8
25,96
1,99
2,61

3,7
6,39
10,09
5,55
22,25
1,57
2,07

222
551
357
444
600
374
383

0,01
0,26
0,26
0,05
0,56
0,08
0,07

1/1
29/22
10/9
4/4
13/15
24/19
15/13

0,45
0,87
0,41
0,37
5,29
0,06
0,01

9/8
10/12
3/3
6/5
26/20
3/3
0/0

Przed przystąpieniem do badań, wytworzono próbki wykonane w osnowie żywicy
epoksydowej i żywicy poliestrowej o zbliżonych wartościach parametrów struktury
geometrycznej. Zauważono, że próbki o osnowie poliestrowej, pomimo bardzo zbliżonej
wartości najwyższego wzniesienia profilu (Rp) posiadały zdecydowanie głębsze najniższe
wgłębienia profilu, co jest związane z technologią wytworzenia i własnościami żywicy
osnowy. Porównując wartości parametrów chropowatości zamieszczone w tablicy 4 można
zaobserwować większą chropowatość próbek kompozytowych w osnowie poliestrowej i to
zarówno przed jak i po wykonaniu testów.
Po przeprowadzeniu pierwszego etapu badań, nastąpiło pogorszenie stanu powierzchni
zarówno próbki o osnowie epoksydowej jak i o osnowie poliestrowej. Można zaobserwować
duże pogorszenie stanu powierzchni próbek kompozytowych o osnowie epoksydowej, co
potwierdza w tym przypadku ok. 400 procentowy wzrost wartości parametrów chropowatości
(Ra, Rq, Rz, Rc, Rt). Podobne pogorszenie powierzchni można zauważyć w przypadku próbek
kompozytowych o osnowie poliestrowej, przy czym od schematu odbiega zmiana parametru
(Rv) i całkowita wysokość profilu (Rt). Na uwagę zasługuje, zdecydowane zwiększenie
głębokości najniższych punktów profilu (Rv) w przypadku próbki epoksydowej, o wiele
większe niż w przypadku próbki poliestrowej. Można również to powiązać z licznymi
wykruszeniami i zarysowaniami, które wystąpiły na powierzchni próbki. Z kolei w próbce
poliestrowej nieco bardziej niż w próbce epoksydowej wzrosła wysokość najwyższego punktu
profilu (Rp).
Pomimo, że wartości średnie (arytmetyczna Ra i kwadratowa Rq) rzędnych profilu
zdecydowanie bardziej pogorszyły się w przypadku próbki kompozytowej w osnowie
epoksydowej to całkowita wysokość profilu próbek (Rt) w procentowym ujęciu zwiększyła
się bardziej w przypadku próbki poliestrowej. Zarejestrowana wartość głębokości najniższego
wgłębienia profilu (Rv) potwierdza wyraźne pogorszenie się parametrów chropowatości
próbki wykonanej w osnowie żywicy epoksydowej.
W tablicy 5 przedstawiono wartości masy testowanych próbek, dokonanych po 6
kolejnych etapach badania. W każdym etapie badania bęben stanowiska laboratoryjnego
wykonywał 2000 obrotów.

Tablica 5. Masa próbek zważonych po kolejnych etapach badania
Etap
Numer próbki
badania
/liczba
obrotów
bębna

1

2

3

4

5

6

0
1/2000
2/4000
3/6000
4/8000
5/10000
6/12000

31,74
31,65
31,55
31,46
31,37
31,27
31,19

20,47
20,25
20,02
19,77
19,55
19,31
19,11

20,52
20,28
20,02
19,78
19,58
19,34
19,14

Masa próbki [g]
25,14 19,12 28,43
25,06
19
28,21
24,97 18,87 27,99
24,87 18,76 27,76
24,79 18,66 27,56
24,69 18,54 27,35
24,61 18,44 27,15

Procentowy
ubytek
masy próbki
[%]

1,73%

6,64%

6,73%

2,11%

3,56%

4,50%

7

8

9

20,02
19,94
19,82
19,71
19,62
19,52
19,44

31,63
31,43
31,19
30,97
30,78
30,58
30,39

13,97
13,79
13,59
13,39
13,21
13,02
12,85

2,90%

3,92%

8,02%

Na rysunku 7 zestawiono wykresy ubytków masowych poszczególnych próbek po
sześciu kolejnych etapach badania. Ze względu na charakter procesu ścierania występujący
w przyjętej koncepcji stanowiska laboratoryjnego, odnotowane w poszczególnych etapach
badania, ubytki masowe nie są takie same, jednakże wykazują dużą zbieżność. Umożliwia to
porównanie poszczególnych wyników i ocenę zużycia ściernego w warunkach zbliżonych do
rzeczywistych, występujących w rozważanych obiektach.

Rys. 7. Zestawienie wykresów ubytku masowego badanych próbek
Porównując ubytek masowy próbek okazało się, że kompozyty wykonane w osnowie
żywicy epoksydowej wykazują procentowo mniejszy ubytek masowy niż kompozyty
w osnowie żywicy poliestrowej. Takie same rezultaty i wnioski uzyskano w pracy [13],

również porównując próbki wykonane z włókna szklanego w osnowie żywicy epoksydowej
oraz żywicy poliestrowej, jednakże za pomocą innej metody badawczej, biorąc pod uwagę
zmienne obciążenie, prędkość obrotową i odległość rolki ścierającej. Z kolei kompozyty
wykonane z tkanin o wyższej gramaturze po przeprowadzeniu kolejnych etapów badań mają
większy ubytek masowy niż kompozyty wykonane z tkanin o niższej gramaturze. Sytuacja
taka wystąpiła zarówno w przypadku osnowy poliestrowej jak i epoksydowej oraz bez
względu na to, jakiego utwardzacza użyto. Wyniki dotyczące badania ścieralności
kompozytów, zgodne z prezentowanymi w niniejszej pracy, uzyskano również w pracach
[4, 13-15]. Zdecydowanie najgorszą odporność na ścieranie uzyskano w przypadku próbki
z włókna węglowego o najmniejszej gramaturze spośród wszystkich testowanych tkanin
(próbka 9). Dodatkowo można również zauważyć wpływ na ścieralność kompozytu
zastosowanego utwardzacza. W przypadku wykonywania kompozytów w osnowie z żywicy
epoksydowej lepiej sprawdził się utwardzacz PAC z Organika Sarzyna, wykazując również
lepszą odporność na ścieranie. Z kolei w przypadku kompozytów w osnowie z żywicy
poliestrowej rekomendowany był utwardzacz Luperox K1 produkowany przez Arkema Inc,
jednakże nie miało to pozytywnego wpływu na właściwości ścierne.
W grupie przebadanych próbek, kompozyt wykonany z tkaniny z włókna szklanego
450 g/m2 w osnowie żywicy epoksydowej charakteryzował się największą odpornością na
ścieranie, wykazując najmniejszy ubytek masowy zarówno procentowo jak i pod względem
wartości.
4. Uwagi końcowe
W pracy określono wstępnie właściwości ścierne badanych laminatów. Dzięki
przeprowadzonym badaniom umożliwiono ocenę zużycia ściernego grupy kompozytów oraz
określenie potencjalnej grupy zastosowań technicznych. W badaniach zastosowano metodę
okresowego sprawdzania stanu powierzchni oraz ubytku masowego po wykonaniu określonej
liczby obrotów bębna na stanowisku laboratoryjnym. W przypadku testowania pojedynczej
próbki, w różnych etapach badania, uzyskiwane były porównywalne wyniki, utrata masy
laminatów oscylowała wokół podobnej wartości zachowując swój zbliżony do liniowego
charakter.
Badania wykazały, że większą odpornością na zużycie ścierne charakteryzują się
laminaty wytworzone z wykorzystaniem żywicy epoksydowej niż te, do których uzyskania
wykorzystano żywicę poliestrową. W wyniku ścierania, warstwa wierzchnia laminatów
składających się z żywicy epoksydowej miała płytsze zarysowania, a cała próbka miała niższy
ubytek masowy. Dalsze pomiary wykazały, że odporność na zużycie ścierne rozpatrywanej
grupy kompozytów różniła się w poszczególnych przypadkach tkanin o różnej gramaturze.
Materiały składające się z tkaniny o większej gramaturze charakteryzowały się mniejszą
wartością ubytku masowego próbek, a także mniejszą głębokością zarysowań. Analiza profilu
powierzchni badanych kompozytów, po poddaniu ich działaniu luźnego ścierniwa
mineralnego, pozwoliła zaobserwować powstałe zniszczenia, występowanie wykruszeń na
powierzchni laminatów oraz lepsze parametry profilu w przypadku laminatów o osnowie
epoksydowej.
W pierwszej fazie pomiaru, kiedy materiał jest gładki, na jego powierzchni powstają
zarysowania, które w trakcie dalszego ścierania zwiększają swoją szerokość, ale w wyniku
skrawania warstwy wierzchniej zmniejsza się ich głębokość.
Poddanie badaniom próbki stalowej pozwoliło określić jak intensywnie ścierana jest
powierzchnia laminatów. Okazało się, że materiały te cechują się dosyć dużą odpornością i są
w większym stopniu trwałe przy oddziaływaniu na nie materiałem ścierającym. Próbka

stalowa szybciej ulegała niszczeniu, co odzwierciedlał ubytek masowy, a na jej powierzchni
pojawiały się dużo głębsze zarysowania [1].
Analizując uzyskane wyniki pomiarów można stwierdzić, że biorąc pod uwagę
parametr odporności na zużycie ścierne (ubytek masowy), rozpatrywane laminaty nadają się
do wykorzystania ich w konstrukcji pudła wagonu towarowego. Przy doborze komponentów,
z których wytworzony będzie laminat, należy mieć na uwadze fakt, że najbardziej do tego
celu nadają się tkaniny o wysokiej gramaturze, a także lepiej sprawdza się żywica
epoksydowa niż poliestrowa. Odpowiedni dobór tych elementów pozwoli uzyskać laminat,
który będzie cechował się odpornością na zużycie ścierne, umożliwiającą budowę trwałej
konstrukcji wagonu towarowego. Istotną sprawą była również technologia wytworzenia
badanych kompozytów, którą dobrano ze względu na ogólną dostępność oraz ekonomiczność.
Zastosowanie metody kontaktowej było powodem niejednorodności struktury
i występowaniem porowatości. Wykorzystana metoda badawcza ma jedynie charakter
orientacyjny i porównawczy w dziedzinie przetestowanych próbek, co jednak jest
wystarczające na wstępnym etapie badań, w rozważanej potencjalnej aplikacji. Osobnym
zagadnieniem pozostaje udarowe działanie ścierniwa mogące powodować wykruszanie się
materiału w miejscach gdzie występują pęcherzyki. Dodatkowo należałoby uwzględnić przy
tym właściwą skalę i energię uderzenia. W celu określenia możliwości zastosowania
badanych kompozytów do budowy poszycia węglarki, należy oczywiście dodatkowo
przeprowadzić szereg kompleksowych badań wytrzymałościowych.
Literatura

1. Baier A., Zolkiewski S. Badanie zużycia ściernego materiałów kompozytowych.
Wrocław: ZN Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki,
Rocznik XLIII, Styczeń – Marzec 2011, 1 (159): 21-36.
2. Bijwe J., Rekha Rattan, Fahim M. Abrasive wear performance of carbon fabric
reinforced polyetherimide composites: Influence of content and orientation of fabric.
Tribol. Int. 2007, 40: 844-854.
3. Capanidis D. Selected aspects of the methodology of tribological investigations of
polymer materials. Archives of Civil and Mechanical Engineering 2007, VII, 4: 39-55.
4. El-Tayeb N. S. M., Yousif B. F. Evaluation of glass fiber reinforced polyester
composite for multi-pass abrasive wear applications. Wear 2007, 262: 1140-1151.
5. Friedrich K. Friction and wear of polymer composites. Composite materials series 1.
Amsterdam: Elsevier, 1986.
6. Gahr K. H. Z. Microstructure and wear of materials. Tribology series 10. Amsterdam:
Elsevier, 1987.
7. Gierek A. Zużycie tribologiczne. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005.
8. Hebda M., Wachal A. Trybologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,
1980.
9. Koziolek S., Rusinski E., Jamroziak K. Critical to Quality Factors of Engineering
Design Process of Armoured Vehicles. Solid State Phenomena 2010, 165: 280-284.

10. Mahapatra S. S., Patnaik A., Satapathy A. Taguchi method applied to parametric
appraisal of erosion behavior of GF-reinforced polyester composites. Wear 2008, 265:
214-222.
11. Nawrocki J., Ryncarz A., Węglarczyk J. Teoria i praktyka rozdrabniania. Gliwice:
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1989.
12. Patnaik A., Satapathy A., Mahapatra SS, Dash R. R. Erosive wear assessment of glass
reinforced polyester–flyash composites using Taguchi method. Int. Polym. Process
2008, 23 (2): 1-8.
13. Pihtili H. An experimental investigation of wear of glass fibre–epoxy resin and glass
fibre–polyester resin composite materials. European Polymer Journal 2009, 45: 149154.
14. Pihtili H., Tosun N. Effect of load and speed on the wear behaviour of woven glass
fabrics and aramid fibre-reinforced composites. Wear 2002, 252: 979-984.
15. Pihtili H., Tosun N. Investigation of the wear behaviour of a glassfibre-reinforced
composite and polyester resin. Composites Science and Technology 2002, 62: 367370.
16. Reis P. N. B., Ferreira J. A. M., Antunes F. V. Effect of Interlayer Delamination on
Mechanical Behavior of Carbon/Epoxy Laminates. Journal of Composite Materials
2009, 43, 22: 2609-2621.
17. Reis P. N. B., Ferreira J. A. M., Antunes F. Effect of adherend's rigidity on the shear
strength of single lap adhesive joints. International Journal of Adhesion and Adhesives
2011, 31, 4: 193-201.
18. Rusinski E., Koziolek S., Jamroziak K. Quality Assurance Method for the Design and
Manufacturing Process of Armoured Vehicles. Eksploatacja i Niezawodnosc Maintenance and Reliability 2009, 3: 70-77.
19. Sahin Y., Ozdin, K. A model for the abrasive wear behaviour of aluminium based
composites. Materials and Design 2008, 29: 728-733.
20. Sandhyarani B., Satapathy A. Tribo-performance analysis of red mud filled glassepoxy composites using Taguchi experimental design. Materials and Design 2009, 30:
2841-2853.
21. Stachowiak G. W, Batchelor A. W. Engineering tribology. Amsterdam: Elsevier,
1993.
22. Thorp J. M. Abrasive wear of some commercial polymers. Tribol. Int. 1982; 15: 89135.
23. Wieleba W. The Mechanism of Tribological Wear of Thermoplastic Materials.
Archives of Civil and Mechanical Engineering 2007, VII, 4: 185-199.

24. You-Bai X. On the tribology design. Tribol. Int. 1999, 32: 351-358.
25. Zolkiewski S. Selection and impact of parameters in designing of composite materials.
13th World Congress in Mechanism and Machine Science, Guanajuato, México, 19-25
June, 2011, A23_555: 1-10.
26. Zolkiewski S. Testing composite materials connected in bolt joints. Journal of
Vibroengineering 2011, 13, 4: 817-822.
27. Zolkiewski S. Experimental and numerical testing of the epoxide resin based
composite sandwich panel made from the woven glass roving laminate and the steel
plate. ХVIII международную научно - техническую конференцию
“Машиностроение и техносфера XXI века”. XVIII International Conference of
Machine-Building and Technosphere of the XXI Century. Doneck 2011, 4: 245-248.

Dr hab. inż. Zdzisław Chłopek, prof. PW
Instytut Pojazdów
Politechnika Warszawska
Ul. Narbutta nr 84, 02-524 Warszawa, Polska
E-mail: zchlopek@simr.pw.edu.pl

Mgr inż. Jakub Lasocki
Zakład Ochrony Środowiska i Wykorzystania Energii Naturalnej
Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Ul. Jagiellońska nr 55, 03-301 Warszawa, Polska
E-mail: j.lasocki@pimot.org.pl

Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko procesu przygotowania
paliw bioetanolowych pierwszej i drugiej generacji

Słowa kluczowe: bioetanol, analiza Well–to–Wheel, emisja zanieczyszczeń, technologia
wytwarzania paliw
Streszczenie: W pracy przedstawiono informacje na temat kompleksowej oceny zagrożenia
środowiska przez eksploatację pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi zasilanymi
paliwem bioetanolowym. Przedstawiono założenia analizy ekologicznej cyklu istnienia paliwa według
metody Well–to–Wheel, uwzględniającej etap przygotowania paliwa, składający się z pozyskiwania
surowców, wytwarzania, transportu i dystrybucji, oraz etap użytkowania pojazdów. Zaprezentowano
i porównano technologie oraz surowce stosowane w wytwarzaniu bioetanolu pierwszej i drugiej
generacji. Przeanalizowano wyniki badań emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii ze źródeł
nieodnawialnych w procesie przygotowania paliw bioetanolowych pierwszej i drugiej generacji.
Rozważono dziewięć wariantów przebiegu procesu wytwarzania, różniących się zastosowaną
technologią i rodzajem przetwarzanej biomasy.

1. Wstęp
Wytwarzanie i zastosowanie paliw ze źródeł odnawialnych, wśród których szczególne
miejsce zajmuje bioetanol jako biopaliwo wytwarzane na największą skalę [15], od wielu lat
nieustannie wzrastają. Do przyczyn tego trendu należą przede wszystkim: dążenie do
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw oraz sprawy ochrony
środowiska, związane nie tylko z możliwością poprawy właściwości ekologicznych silników
spalinowych zasilanych paliwami pochodzenia biologicznego, ale również ze zmniejszeniem
obciążenia środowiska w etapie wytwarzania paliwa.
Pierwsza z przyczyn wzrostu zainteresowania biopaliwami dotyczy postulatu
uniezależnienia światowej gospodarki od dostaw ropy naftowej, który wynika
z ograniczonych zasobów paliw kopalnych oraz z zagrożenia związanego z koncentracją
surowców energetycznych dużej części świata w wąskiej grupie państw, niejednokrotnie
niestabilnych politycznie. W ramach bezpieczeństwa energetycznego, ze względu na masowe
wykorzystanie silników spalinowych, szczególną rolę odgrywają dostępność i cena paliw.
Sytuacja, w której czynniki te silnie zależą od nastrojów panujących na światowych rynkach,
jest wysoce niekorzystna. Uzasadnione wydaje się zatem realizowanie polityki dywersyfikacji
źródeł energii, opartej na paliwach produkowanych z wykorzystaniem biomasy, której

dostępność – w postaci produktów rolnych i odpadów – jest dla wielu państw znacznie
większa niż dostępność ropy naftowej.
Drugim, równie istotnym powodem coraz powszechniejszego podejmowania tematyki
biopaliw są problemy ochrony środowiska. Społeczne zainteresowanie zagadnieniami
negatywnego oddziaływania silników spalinowych – i w ogólności motoryzacji – na
środowisko bardzo często ogranicza się do rozważania antropogenicznych przyczyn
globalnych zmian klimatycznych, niekiedy wręcz jedynie do bilansowania emisji gazów
cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla kopalnego. Tymczasem najważniejszym
i zarazem najbardziej dotkliwie odczuwalnym skutkiem zastosowania silników spalinowych
jest bezpośrednie niebezpieczeństwo wynikające z emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla
zdrowia ludzi w skali lokalnej. Skrajny przykład stanowią obszary wielkich aglomeracji
miejskich, w których znaczne natężenie ruchu pojazdów oraz niekorzystne warunki
rozprzestrzeniania się spalin skutkują wysokimi poziomami imisji zanieczyszczeń.
Rozpowszechnianie się zagadnienia zastosowania odnawialnych nośników energii
rodzi potrzebę ich porównania w celu wyboru optymalnego rozwiązania. Niezależnie od
czynników ekonomicznych, nadrzędnym zadaniem jest ocena właściwości ekologicznych
poszczególnych rodzajów biopaliw. Dąży się przy tym do zminimalizowania oddziaływania
na środowisko i ludzi, postrzeganego nie tylko w odniesieniu do pojedynczego aspektu
oddziaływania, lecz oddziaływania rozumianego w sposób kompleksowy. Takie podejście
oznacza jakościowe i ilościowe rozpoznanie ekologicznych niebezpieczeństw związanych
z paliwem w każdym etapie jego okresu istnienia. Dotychczas najczęściej stosowane metody
ograniczają się do pomiarów emisji substancji szkodliwych w badaniach wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych na hamowni podwoziowej (obejmujących cały pojazd) lub na
hamowni silnikowej (obejmujących sam silnik). Wykorzystuje się przy tym różnego rodzaju
testy: statyczne i dynamiczne. Zazwyczaj są to testy stosowane w procedurach
homologacyjnych, co w zasadzie nie upoważnia do formułowania wniosków
o właściwościach silników w warunkach ich rzeczywistego użytkowania. Badania tego typu
umożliwiają jedynie analizę porównawczą zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń, zupełnie
niedopuszczalne jest natomiast wnioskowanie na ich podstawie na temat inwentaryzacji
energii i emisji. Potrzeba zatem narzędzia, które pozwoli na ocenę całego procesu
przygotowania paliwa, obejmującego nie tylko końcową emisję zanieczyszczeń z pojazdu
w trakcie jego eksploatacji, lecz również pozyskiwanie surowców do wytwarzania paliwa,
sam proces wytwarzania, transport gotowego paliwa i jego dystrybucję. Narzędziem takim
jest metoda Well–to–Wheel (w skrócie WtW), której nazwa oznacza „od źródła
(pozyskiwania nośnika energii) do koła (pojazdu)”. Jest ona szczególnym wypadkiem
zastosowania metody oceny cyklu istnienia LCA (Life Cycle Assessment) [12, 16]
w odniesieniu do paliw silnikowych.
Przedmiotem rozważań przedstawianych w niniejszej pracy jest kompleksowa ocena
emisji zanieczyszczeń i nakładów energetycznych związanych z procesem przygotowania
bioetanolu pierwszej i drugiej generacji. Nie uwzględniono fazy eksploatacji pojazdów.
Wiedza na temat właściwości ekologicznych ze względu na emisję zanieczyszczeń w czasie
użytkowania pojazdów jest bowiem dużo bogatsza niż w wypadku etapu przygotowywania
paliw – powszechnie znane są ekologiczne korzyści z zasilania silników spalinowych
paliwami bioetanolowymi, m.in.: bardzo znaczne zmniejszenie emisji cząstek stałych i tlenku
węgla, znaczne zmniejszenie emisji tlenków azotu i węglowodorów (w tym
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych), bardzo dobra biodegradowalność
i możliwość ograniczenia emisji dwutlenku węgla kopalnego ze względu na odnawialność
surowców (zastosowanie czystego bioetanolu skutkuje zerową emisją dwutlenku węgla
kopalnego) [1 – 4, 14, 19]. Podczas gdy możliwości wprowadzenia zmian w celu
ograniczenia emisji w fazie użytkowania pojazdów są zazwyczaj niewielkie, znacznie

większych korzyści można upatrywać w zoptymalizowaniu procesów wytwarzania
i dystrybucji nośników energii. W wypadku pozyskiwania bioetanolu, zastosowanie odpadów
celulozowych zamiast tradycyjnie wykorzystywanych: trzciny cukrowej i kukurydzy może
skutkować znaczącym zmniejszeniem obciążenia środowiska.
2. Założenia do analizy zagrożenia środowiska metodą Well–to–Wheel
Metodę Well–to–Wheel można zdefiniować jako ilościową i jakościową analizę
potencjalnego oddziaływania na środowisko procesów związanych z całym umownym
okresem istnienia paliwa, który dzieli się na dwa etapy. Pierwszy z nich to etap
przygotowania składający się z pozyskiwania surowców na nośniki energii, wytwarzania
paliwa, transportu gotowego produktu i jego dystrybucji. Etap ten nosi w języku angielskim
nazwę Well–to–Tank (w skrócie WtT), co oznacza od źródła (pozyskiwania nośnika energii)
do zbiornika (paliwa). Drugi etap dotyczy użytkowania pojazdu: Tank–to–Wheel (w skrócie
TtW), czyli od zbiornika (paliwa) do koła (pojazdu) [5 – 7, 19]. Schemat analizy Well–to–
Wheel przedstawiono graficznie na rysunku 1, dodatkowo naniesiono straty energii
w poszczególnych etapach.

Energia pierwotna
w złożu

Energia paliwa
w zbiorniku

Well–to–Tank

Energia napędowa na kołach

Tank–to–Wheel

Well–to–Wheel

Rys. 1. Schemat etapów analizy Well–to–Wheel

Zadaniami analizy Well–to–Wheel są: określenie i kwantyfikacja obciążeń środowiska
wynikających ze sposobu realizacji poszczególnych procesów na każdym etapie okresu
istnienia, a następnie ocena tego oddziaływania. Zadania te są realizowane poprzez dzielenie
kolejnych etapów na pojedyncze procesy (cały zakres analizy tworzy tzw. system wyrobu,
w tym wypadku paliwa), dla których wyznacza się zbiory danych wejściowych (np. nakłady
energetyczne, surowce) i wyjściowych (np. produkty, półprodukty, odpady, emisje
zanieczyszczeń). W ten sposób powstaje bilans materiałowy i energetyczny, który jest
nazywany analizą (inwentaryzacją) zbioru cyklu istnienia LCI (Life Cycle Inventory)

[12, 16]. Niezbędne dane ilościowe pochodzą najczęściej z sektora gospodarki i od organów
administracji rządowej związanych z ochroną środowiska. Analiza tego typu daje bardzo
wymierne rezultaty, gdyż pozwala nie tylko na łączną ocenę całego okresu istnienia paliwa,
ale również osobno poszczególnych procesów wchodzących w jego skład.
Za pomocą analizy LCI można wyznaczyć wartości skumulowanej emisji
zanieczyszczeń, uzyskanej w bilansie materiałowym, oraz skumulowanych nakładów
energetycznych, pochodzących z bilansu energetycznego, odniesione do tzw. jednostki
funkcjonalnej [12], np. 1 km drogi pokonanej przez pojazd lub 1 MJ energii zawartej
w paliwie.
Na podstawie bilansu energetycznego wyznacza się ilość energii potrzebną do
przygotowania paliwa zużytego przez pojazd na pokonanie drogi o jednostkowej długości
(jednostki: MJ/km, MJ/mi) albo ilość energii potrzebną do przygotowania paliwa odniesioną
do ilości energii zawartej w gotowym paliwie (jednostka MJ/MJ) [6, 7, 19, 20].
Najczęściej stosowanym wskaźnikiem oddziaływania na środowisko jest łączna emisja
gazów cieplarnianych występująca w całym okresie istnienia paliwa. Emisje poszczególnych
gazów, z odpowiednimi współczynnikami wagi, sumuje się otrzymując emisję równoważną
dwutlenku węgla (wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23
kwietnia 2009 r., promującej stosowanie energii ze źródeł odnawialnych):

mCO2 eq   m x  w x

(1)

gdzie: mx – emisja substancji x,
wx – potencjał substancji x ze względu na zjawisko cieplarniane.
Wartość potencjału ze względu na zjawisko cieplarniane dla wybranych substancji
wynosi:
 dla dwutlenku węgla: 1,
 dla metanu: 23,
 dla podtlenku azotu: 296.
Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych przedstawiany jest w postaci emisji drogowej
równoważnego dwutlenku węgla, tzn. wartości masy równoważnego dwutlenku węgla
odniesionej do drogi przebytej przez pojazd (jednostki: g/km, g/mi) lub jako energetyczny
wskaźnik emisji równoważnego dwutlenku węgla, czyli wartość masy równoważnego
dwutlenku odpowiadającą ilości paliwa zawierającego 1 MJ energii (jednostka: g/MJ) [5 – 7,
19, 20].
Informacje uzyskane na drodze inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń i energii mogą
być wykorzystane do porównania różnych rodzajów paliw, jednak nie dają one pełnego
obrazu oddziaływania na środowisko. Z tego powodu powinno się dodatkowo rozważyć inne
wskaźniki, które wykorzystując wyniki bilansu wejść i wyjść poszczególnych procesów
przypisują im określone zagrożenia środowiskowe (tzw. kategorie wpływu), np. eutrofizację,
zakwaszenie, hałas, drgania, smog, promieniowanie elektromagnetyczne, pył, zmianę
zagospodarowania terenu, zmniejszenie zasobów paliw kopalnych, surowców mineralnych
i wody, zmiany klimatu, zubożenie warstwy ozonowej i inne [12, 16]. Obliczenia wpływu
cyklu istnienia paliwa w powyższych kategoriach prowadzi się z wykorzystaniem metod
oceny wpływu cyklu istnienia LCIA (Life Cycle Impact Assessment), do których należą
m.in.: CML 2002, Eco–Indicator 99, EDIP, EPS2000, Impact 2002+, LIME, LUCAS,
MEEup, ReCiPe, Swiss Ecological Scarcity (szwajcarska metoda ekologicznego deficytu),
TRACI, USEtox [9, 12, 16]. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość wskazania bezpośredniej
zależności między rozpatrywanym procesem a elementami ekosystemu na które oddziałuje.
Z drugiej strony wiele kontrowersji wzbudza subiektywizm w ocenie proponowanej przez

poszczególne metody, skutkujący znacznymi różnicami w otrzymywanych wynikach, nawet
przy zastosowaniu tych samych danych wejściowych.
W warunkach europejskich popularną metodą oceny wpływu cyklu istnienia jest Eco–
indicator 99 [5, 9, 12, 16]. Przedstawia ona oddziaływanie na środowisko za pomocą tzw.
ekowskaźnika (eco–indicator), który łączy w sobie ocenę oddziaływania na środowisko
w trzech obszarach wpływu:
 zdrowie człowieka,
 jakość ekosystemu,
 surowce.
Szkodliwość dla zdrowia człowieka jest wyrażona w tej metodzie indeksem DALY
(Disability–Adjusted Life Year – rok życia skorygowany o niepełnosprawność), który jest
jednostką miary oddziaływania choroby na człowieka zarówno pod względem czasu życia
utraconego z powodu przedwczesnego zgonu (umieralność), jak i czasu przeżytego w stanie
niepełnosprawności (chorobowość). Indeks ten wykorzystuje się powszechnie w ekonomii
zdrowia do określenia stanu zdrowia danej populacji (stosowany jest m.in. przez Światową
Organizację Zdrowia – WHO). W metodzie Eco–inicator 99 stworzono modele
uwzględniające schorzenia układu oddechowego, nowotwory, skutki zmian klimatu,
uszkodzenia warstwy ozonowej (powodujące m.in. raka skóry i zaćmę) oraz szkodliwość
promieniowania jonizującego. Mierzy się przy tym m.in. ekspozycję na zanieczyszczenia oraz
ich imisję.
Szkodliwość dla jakości ekosystemu określa się jako udział gatunków zanikających na
danym obszarze w wyniku oddziaływania pojazdów (tu procesu wytwarzania paliwa) na
środowisko. Bierze się pod uwagę m.in. zakwaszenie i eutrofizację wody i gleby, zmianę
sposobu użytkowania gruntów (np. deforestacja) oraz tzw. ekotoksyczność, zdefiniowaną
jako udział gatunków występujących na danym obszarze w określonym przedziale czasu,
żyjących pod wpływem stresu toksycznego PAF (Potentially Affected Fraction).
Trzeci obszar wpływu – zużycie surowców jest oceniane przez wzgląd na jakość
pozostałych do wydobycia złóż surowców, w tym paliw ropopochodnych. Określa się je jako
nadwyżkę energii, jaką należy włożyć w eksploatację 1 Mg surowca (jednostka MJ/Mg).
W niektórych wypadkach rozpatruje się także skalę wydobycia innych pierwiastków
i związków.
Ekowskaźnik w postaci końcowej przyjmuje wartość będącą sumą wartości
uzyskanych dla trzech obszarów wpływu z uwzględnieniem odpowiednich wag.
Inne podejście reprezentuje szwajcarska metoda ekologicznego deficytu (Swiss
Ecological Scarcity Method) [5, 8], nazywana również metodą Ecoscarcity lub UBP’06
(Umweltbelastungspunkte). Podobnie jak w wypadku metody Eco–indicator 99, uwzględnia
ona kilka obszarów wpływu badanego produktu czy procesu (np. eksploatacji pojazdu
samochodowego) na środowisko. Brana jest pod uwagę głównie emisja zanieczyszczeń
(czynniki takie jak: zakwaszanie i eutrofizacja, zmniejszanie warstwy ozonowej itd.)
oraz wykorzystanie surowców naturalnych. Unikatowość metody polega na wyznaczaniu
różnicy między aktualnym obciążeniem środowiska na danym obszarze – tzw. aktualnym
strumieniem oddziaływania (current flow) i możliwym maksymalnym obciążeniem
wynikającym z istniejących ograniczeń legislacyjnych lub celów politycznych – tzw.
krytycznym strumieniem oddziaływania (critical flow). Pojęcia strumieni oddziaływania nie
są sformalizowane, należy zatem je traktować jako wielkości fizyczne, charakteryzujące
oddziaływanie cywilizacji na środowisko, takie jak np. imisja zanieczyszczeń, emisja
drogowa czy emisja jednostkowa zanieczyszczeń wprowadzanych przez silniki spalinowe.
Zgodnie ze szwajcarską metodą wynikiem oceny zagrożenia środowiska jest wskaźnik eco–
factor, którego jednostkę zdefiniowano jako tzw. eko–punkt (eco–point, EP) dzielony przez

jednostkę charakteryzującą rozpatrywane oddziaływanie na środowisko (w wypadku emisji
gazów cieplarnianych jest to EP/g). Wskaźnik eco–factor oblicza się według wzoru [8]:
1 EP  F
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gdzie: K – współczynnik względnej szkodliwości oddziaływania,
F – aktualny strumień oddziaływania,
Fn – znormalizowany strumień oddziaływania,
Fk – krytyczny strumień oddziaływania,
c – wartość stała.
Wskaźnik eco–factor można zatem zdefiniować jako miarę potencjalnego zagrożenia
środowiska jakie niesie ze sobą dane oddziaływanie. Jego wartość jest tym większa, im
bardziej aktualny poziom emisji czy zużycia surowców naturalnych przekracza założone
limity. Występujący we wzorze współczynnik względnej szkodliwości oddziaływania
koryguje wynik rozróżniając substancje o bardziej lub mniej negatywnym wpływie na
środowisko (jak w wypadku gazów cieplarnianych). Wartość aktualnego strumienia
oddziaływania pochodzi zwykle z najnowszych dostępnych danych statystycznych dla danego
obszaru.
Głównymi zaletami szwajcarskiej metody ekologicznego deficytu są: prosty sposób
obliczeń oraz bezpośrednie odniesienie do politycznych celów i ograniczeń prawnych
obowiązujących w danym regionie bądź państwie. Odróżnia ją to od metod kładących nacisk
na bezwzględną ocenę szkód w środowisku (jak np. Eco–indicator 99). Jednak z drugiej
strony wskaźniki eco–factor mogą być wyznaczane jedynie dla substancji, dla których istnieją
wspomniane limity prawne lub cele polityczne.
Podsumowując przedstawione w niniejszym rozdziale rozważania na temat metod
kompleksowej oceny paliw silnikowych, wskazać można dwie przeciwstawne tendencje.
Z jednej strony, granice analizy Well–to–Wheel powinny być możliwie jak najszersze – dąży
się do uwzględnienia wszystkich rodzajów oddziaływań i określenia ich pełnych
konsekwencji ekologicznych. Natomiast z drugiej strony, aby dokonanie kompleksowej oceny
w ogóle mogło być możliwe, należy jednoznacznie określić zakres badań wprowadzając
pewne ograniczenia i przyjmując określone założenia. W konsekwencji uzyskanie
obiektywnych wyników jest niezmiernie trudne, a uogólnienie wniosków może być źródłem
wielu nadinterpretacji. Niemniej jednak, wobec konieczności oceny paliw silnikowych
w sposób kompleksowy, mając na uwadze przedstawione ograniczenia, zastosowanie metody
Well–to–Wheel wydaje się właściwym rozwiązaniem.
3. Technologia wytwarzania bioetanolu pierwszej i drugiej generacji
Zaletą paliw bioetanolowych jest możliwość otrzymywania ich z szerokiej gamy
surowców. Na podstawie pochodzenia biomasy zastosowanej do wytwarzania dokonuje się
umownego podziału bioetanolu na tzw. generacje [1, 14, 17, 18]:
 bioetanol pierwszej generacji otrzymuje się z surowców, które mogą być
wykorzystywane w przemyśle spożywczym, np. z kukurydzy, ziemniaków, żyta, trzciny
cukrowej, buraków cukrowych, ryżu i słodkiego sorgo; zawierają one cukry proste
(glukozę, fruktozę), dwucukry (sacharozę, laktozę) lub cukier złożony – skrobię;
 bioetanol drugiej generacji powstaje z biomasy bogatej w ligninocelulozę oraz z odpadów
i produktów ubocznych przemysłu przetwórczego; do najważniejszych substratów zalicza
się: drewno, trawę, trzcinę, słomę, odpady drzewne przemysłu celulozowo–

papierniczego, omłoty zbóż, kolby kukurydzy, odpady przemysłu młynarskiego
i olejarskiego, zużyty budulec drzewny, odpady papiernicze, odpady komunalne (sucha
część masy), melasę (produkt uboczny powstający w cukrowniach, bogaty w sacharozę)
oraz serwatkę (odpad z procesu przetwórstwa mleka zawierający laktozę).
Obecnie najbardziej rozpowszechnioną na świecie metodą otrzymywania bioetanolu
jest fermentacja alkoholowa z wykorzystaniem drobnoustrojów, głównie drożdży
Saccharomyces cerevisiae. Uogólniając, technologię wytwarzania można przedstawić
w trzech etapach [11, 18]. Pierwszy z nich stanowi proces przygotowania surowca zwany
scukrzaniem. Opiera się on na wstępnej hydrolizie cukrów złożonych do cukrów prostych.
Drugim etapem jest właściwa fermentacja, zachodząca w środowisku wodnym pod
katalitycznym wpływem enzymów wytwarzanych przez drożdże. Może ona być prowadzona
w sposób okresowy albo ciągły, który jest metodą wydajniejszą, ale wymaga bardziej
skomplikowanej aparatury. Po fermentacji następuje etap końcowy – wydzielenie alkoholu
poprzez destylację. W ten sposób uzyskuje się bioetanol uwodniony zawierający ok. 5%
wody. Aby ją usunąć, a tym samym otrzymać bezwodny bioetanol (o czystości ponad 99%),
należy dodatkowo zastosować odwodnienie.
Najistotniejsze różnice w technologii wytwarzania bioetanolu pierwszej i drugiej
generacji występują w etapie przygotowania substratów. Melasa i serwatka nie zawierają
cukrów złożonych, dlatego w ogóle nie wymagają hydrolizy i mogą być bezpośrednio
fermentowane. Skrobia, stanowiąca u roślin materiał zapasowy, łatwo ulega hydrolizie za
pomocą preparatów enzymatycznych. Ligninoceluloza zaś, jako materiał konstrukcyjny
komórek roślinnych, jest bardziej odporna na działanie czynników hydrolizujących. Stanowi
ona kompleks trzech biopolimerów: celulozy, hemiceluloz i ligniny o rożnym składzie
powiązanych ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi i wodorowymi [10, 17, 18]. W tym
wypadku niezbędne jest przeprowadzenie wstępnej obróbki surowców, mającej na celu
oddzielenie celulozy i hemicelulozy od ligniny, która jest aromatyczną substancją
wielkocząsteczkową nie zawierającą cukrów, a więc nie ulegającą fermentacji. W tym celu
stosuje się hydrolizę kwaśną, głównie z wykorzystaniem kwasu siarkowego, lub
enzymatyczną. Drugi ze sposobów umożliwia osiągnięcie wysokiej wydajności procesu i jest
obecnie w fazie rozwoju, prace zmierzają do obniżenia wysokiego kosztu pozyskiwania
enzymów [10, 17, 18].
4. Ocena wpływu na środowisko procesu przygotowania bioetanolu pierwszej i drugiej
generacji
W niniejszej pracy przedstawiono i porównano wybrane wyniki oceny obciążenia
środowiska charakteryzujące etap przygotowania (Well–to–Tank) bioetanolu pierwszej
i drugiej generacji. Dane liczbowe pochodzą ze źródeł szwajcarskich [11, 20] i w większości
odnoszą się do technologii wytwarzania bioetanolu w tym państwie. Wyjątki stanowią:
bioetanol z trzciny cukrowej (produkowany w Brazylii), z kukurydzy (Stany Zjednoczone
Ameryki), ze słodkiego sorgo (Chiny) oraz z żyta (warunki ogólnoeuropejskie). Zakres
analizy obejmuje czynności związane z uprawą roślin, przeróbką biomasy na alkohol
w fabryce oraz jego transportem do stacji paliw i końcową dystrybucją. Rozważono dziewięć
wariantów przebiegu procesu wytwarzania, różniących się rodzajem przetwarzanej biomasy
i odpowiadającej jej technologii, które znajdują obecnie praktyczne zastosowanie na świecie
i są ekonomicznie uzasadnione. Trzy przykłady reprezentują biopaliwa drugiej generacji –
otrzymywane z drewna, trawy i serwatki. W celach porównawczych załączono także
analogiczne wyniki uzyskane dla benzyny. Przyjęto następujące oznaczenia:
 EtOH–Wo – bioetanol z drewna,
 EtOH–Gr – bioetanol z trawy,










EtOH–Wh – bioetanol z serwatki,
EtOH–SB – bioetanol z buraków cukrowych,
EtOH–SC – bioetanol z trzciny cukrowej,
EtOH–SS – bioetanol ze słodkiego sorgo,
EtOH–MC – bioetanol z kukurydzy,
EtOH–Po – bioetanol z ziemniaków,
EtOH–Ry – bioetanol z żyta,
G – benzyna.
Analizę Well–to–Tank oparto na inwentaryzacji zbioru wejść i wyjść danych
dotyczących materiałów i energii biorących udział w danym procesie, mających wpływ na
środowisko [20]. Jeśli podczas wytwarzania bioetanolu powstają produkty uboczne, takie jak
energia elektryczna, podestylacyjny susz zbożowy DDGS (Dried Distillers Grains) czy
wytłoki z trzciny cukrowej, wtedy alokacja emisji i nakładów energetycznych bazuje na
szacowanych cenach rynkowych tych produktów (jest do nich proporcjonalna) [13]. Nie
zostały natomiast uwzględnione inne czynniki ekonomiczne i socjalne. Obliczono jedynie
bezpośredni wpływ na środowisko (bilans materiałowy i energetyczny), nie brano pod uwagę
skutków ubocznych (np. uprawa roślin przeznaczonych do wytwarzania bioetanolu na
obszarze, na którym wcześniej uprawiano rośliny do celów spożywczych, skutkuje niekiedy
koniecznością sprowadzania niektórych produktów spożywczych z zagranicy, co wiąże się
z dodatkowym transportem). W wypadku bioetanolu produkowanego w Brazylii, Chinach
i Stanach Zjednoczonych Ameryki uwzględniono koszt transportu gotowego paliwa do
Europy.
Na rysunku 2 przedstawiono wyniki obliczeń całkowitej ilości energii ze źródeł
nieodnawialnych niezbędnej do przygotowania bioetanolu i benzyny (etap WtT)
zawierających 1 MJ energii.
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Rys. 2. Całkowita ilość energii ze źródeł nieodnawialnych zużyta podczas przygotowania paliwa
zawierającego 1 MJ energii

Zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych odpowiadające wytwarzaniu bioetanolu we
wszystkich rozpatrywanych wariantach jest dużo mniejsze niż zużycie energii przy
wytwarzaniu benzyny. Największe wartości uzyskano dla bioetanolu z kukurydzy,
ziemniaków i żyta. Zawierają się one w granicach (0,9 ÷ 1) MJ/MJ. W pozostałych

wypadkach nie przekroczono poziomu 0,5 MJ/MJ. Przyczyną stosunkowo dużego zużycia
energii nieodnawialnej w wytwarzaniu bioetanolu z kukurydzy w warunkach amerykańskich
jest znaczne wykorzystanie paliw kopalnych w maszynach rolniczych, zaś w wypadku
bioetanolu z ziemniaków i z żyta – mała wartość ekonomiczna produktów ubocznych oraz
niska wydajność uprawy żyta z jednostki powierzchni. Najmniejsze zużycie energii ze źródeł
nieodnawialnych charakteryzuje przygotowanie bioetanolu z trzciny cukrowej, co z jednej
strony wynika z wysokiej wydajności upraw roślin z jednostki powierzchni ze względu na
korzystne warunki pogodowe w Brazylii, z drugiej zaś strony energia potrzebna do procesu
pochodzi w dużej mierze ze spalania wytłoków, które są odnawialnym produktem ubocznym
z przetwórstwa trzciny cukrowej. W ten sam sposób można wytłumaczyć małe zużycie
energii nieodnawialnej podczas wytwarzania bioetanolu ze słodkiego sorgo, jednak w tym
wypadku ilość energii potrzebna do przetransportowania gotowego paliwa z Chin do Europy
jest większa niż z Brazylii. Bardzo dobry rezultat uzyskany dla bioetanolu z serwatki (poniżej
0,3 MJ/MJ) wynika z faktu, że zgodnie z zasadami alokacji, na bioetanol przypada jedynie
20% nakładów energetycznych z całego procesu, większość zaś przypisuje się
wysokobiałkowym produktom ubocznym. Zużycie energii nieodnawialnej dla bioetanolu
z drewna i z trawy zawiera się w przedziale (0,3 ÷ 0,4) MJ/MJ, a więc jest niewiele większe
niż dla bioetanolu z trzciny cukrowej, którą uprawia się w ciepłych strefach klimatycznych
Brazylii, z wykorzystaniem dobrze rozwiniętej technologii masowej produkcji.
W porównaniu z europejskimi wariantami technologii (z zastosowaniem ziemniaków, żyta
i buraków cukrowych), a także z chińskim i amerykańskim, bioetanol drugiej generacji
pozwala w znacznym stopniu ograniczyć zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych.
Na rysunku 3 przedstawiono wyniki bilansu emisji gazów cieplarnianych w postaci
wskaźnika energetycznego emisji wyznaczonego dla procesu przygotowania (etap WtT)
bioetanolu i benzyny.
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Rys. 3. Wskaźnik energetyczny emisji gazów cieplarnianych wyznaczony dla etapu przygotowania
badanych paliw

Wyróżniono trzy następujące fazy: pozyskanie surowca (uprawa roślin lub wydobycie
ropy naftowej), wytwarzanie paliwa oraz jego transport wraz z dystrybucją na stacjach paliw.
Jak widać, w większości wypadków decydującą rolę odgrywa produkcja rolna. Lokalne
wytwarzanie paliwa w państwie, w którym docelowo ma być ono rozprowadzane, skutkuje
znaczącym ograniczeniem emisji związanej z transportem. Największe wartości wskaźnika,

analogicznie do wyników dotyczących zużycia energii nieodnawialnej, charakteryzują
wytwarzanie bioetanolu z kukurydzy, ziemniaków i żyta, najmniejsze zaś z serwatki i z
trzciny cukrowej. Jedynie w wypadku zastosowania dwóch ostatnich surowców osiągnięto
wyniki zbliżone bądź lepsze niż dla benzyny. Niewiele większa wartość wskaźnika
energetycznego emisji gazów cieplarnianych odpowiada przygotowaniu bioetanolu z drewna
i z trawy, pomimo że w rozważanych technologiach wytwarzania biomasa pozyskiwana była
ze źródeł mieszanych, takich jak: uprawy roślin energetycznych, lasy, różnego rodzaju łąki
(naturalne i o intensywnym nawożeniu) oraz, w mniejszym stopniu, z odpadów. Gdyby
rozważyć zastosowanie wyłącznie biomasy odpadowej, można byłoby wyeliminować emisję
gazów cieplarnianych odpowiadającą fazie pozyskiwania surowca.
Na rysunkach 4 i 5 zestawiono wyniki oceny wpływu na środowisko procesu
przygotowania paliw bioetanolowych i benzyny wyznaczone dwoma metodami: szwajcarską
metodą ekologicznego deficytu (wskaźnik eco–factor) oraz metodą Eco–indicator 99
(wskaźnik eco–indicator). Każda z metod, stosownie do własnej skali, przypisuje określoną
liczbę punktów odpowiadającą obciążeniu środowiska wynikającemu z przygotowania takiej
ilości paliwa, którą pojazd zużywa na pokonanie drogi o długości 1 km. Spośród paliw
bioetanolowych najmniej negatywny wpływ na środowisko w etapie WtT wykazują biopaliwa
drugiej generacji – z serwatki, drewna i trawy. Dla bioetanolu z brazylijskiej trzciny cukrowej
istotne zagrożenie środowiska wynika z wypalania pól przed zbiorem roślin, co przekłada się
na wyższą wartość wskaźników oceny wpływu. Najgorsze właściwości ekologiczne
przejawiają procesy przygotowania biopaliwa z zastosowaniem ziemniaków, kukurydzy
i żyta. Wyróżniająca się, bardzo duża wartość wskaźnika otrzymanego metodą Eco–
indicator 99 dla żyta wiąże się ze znacznym, jak na warunki europejskie, wykorzystaniem
terenu, natomiast o przyznaniu dużej liczby punktów w szwajcarskiej metodzie ekologicznego
deficytu w wypadku ziemniaków decydują zanieczyszczenie gleby nawozami i pestycydami.
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Rys. 4. Ocena wpływu na środowisko procesu przygotowania paliwa wyznaczona szwajcarską metodą
ekologicznego deficytu
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Rys. 5. Ocena wpływu na środowisko procesu przygotowania paliwa wyznaczona metodą
Eco–indicator 99

Na rysunku 6 przedstawiono charakterystyki dla rozpatrywanych paliw we
współrzędnych: energetyczny wskaźnik emisji gazów cieplarnianych – eco–factor.
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Rys. 6. Zestawienie energetycznych wskaźników emisji gazów cieplarnianych oraz eco–factorów
wyznaczonych dla procesu przygotowania badanych paliw

Punkty, odpowiadające poszczególnym paliwom, stanowią informację o emisji gazów
cieplarnianych oraz o kompleksowej ocenie oddziaływania na środowisko całego procesu
przygotowania paliwa (WtT) według szwajcarskiej metody ekologicznego deficytu. Kolorem
zielonym oznaczono bioetanol pierwszej generacji, kolorem czerwonym bioetanol drugiej
generacji, zaś kolorem czarnym benzynę. Analiza wyników pozwala stwierdzić, że etap

przygotowania większości z rozważanych wariantów wytwarzania bioetanolu stanowi
większe obciążenie dla środowiska niż wytwarzanie benzyny. Należy jednak podkreślić, że
benzynę charakteryzują bardzo niekorzystne właściwości ekologiczne w etapie użytkowania
(TtW), szczególnie wysoka emisja dwutlenku węgla kopalnego [4 – 7, 19, 20]. Spośród paliw
bioetanolowych, najmniejszą ogólną szkodliwość dla środowiska wykazują technologie
otrzymywania bioetanolu drugiej generacji z serwatki, drewna i trawy.
5. Podsumowanie
W związku z rozpowszechnianiem się zastosowania paliw z odnawialnych źródeł
energii aktualnym problemem staje się potrzeba kompleksowej oceny emisji zanieczyszczeń
i zużycia energii, uwzględniającej nie tylko etap użytkowania pojazdów lecz również cały
proces przygotowania paliwa. Wśród biopaliw stosowanych obecnie do zasilania silników
spalinowych największy udział na rynku światowym ma paliwo bioetanolowe [15]. Wynika
to z licznych ekologicznych zalet bioetanolu, szczególnie z możliwości zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń szkodliwych dla ludzi w skali lokalnej i dla ekosystemu w skali globalnej,
oraz z zastosowania elastycznych pod względem surowców technologii otrzymywania
bioetanolu – w ramach biopaliw pierwszej generacji z roślin jadalnych zawierających cukry
oraz w ramach biopaliw drugiej generacji z ligninocelulozy i innych odpadów.
Na podstawie przedstawionych w niniejszej pracy rozważań można sformułować
następujące wnioski na temat kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko procesu
przygotowania paliw bioetanolowych pierwszej i drugiej generacji:
1. Dla oceny emisji zanieczyszczeń i zużycia energii w etapie przygotowania bioetanolu
najważniejsza jest technologia, w szczególności zaś jest istotny rodzaj zastosowanej
biomasy.
2. Proces otrzymywania bioetanolu drugiej generacji, w porównaniu z bioetanolem
pierwszej generacji, charakteryzuje się znacznie mniejszym obciążeniem środowiska.
Dodatkowo poprzez zastosowanie wyłącznie surowców odpadowych, np. z przemysłu
drzewnego lub papierniczego, zamiast uprawy tzw. roślin energetycznych, można uzyskać
zerową emisję zanieczyszczeń przypadającą na fazę pozyskiwania biomasy.
3. Niezbędny jest dalszy rozwój technologii otrzymywania biopaliw drugiej generacji i jej
optymalizacja w kierunku wysokiej wydajności procesu. Priorytetowy problem stanowi
opracowanie sposobu obniżenia kosztów wytwarzania preparatów enzymatycznych
stosowanych w hydrolizie ligninocelulozy.
4. Zastosowanie metody Well–to–Wheel, umożliwia jakościową i ilościową ocenę
oddziaływania na środowisko całego umownego cyklu istnienia paliw silnikowych.
Niemniej jednak, interpretując wyniki należy wziąć pod uwagę założenia i ograniczenia
wynikające z przyjętych granic analizy.
5. Istotnym problemem jest dobór kompleksowych wskaźników obciążenia środowiska,
a więc dobór kryteriów oceny. Podczas gdy inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń
i nakładów energetycznych oparta jest na prostych zasadach bilansu materiałowego
i energetycznego, to istniejące modele oceny wpływu cyklu istnienia (LCIA) wykazują
dużą subiektywność.
Przedstawione rozważania dowodzą słuszności tezy, że zastosowanie bioetanolu
drugiej generacji pozwala na uzyskanie wyraźnych korzyści ekologicznych w etapie
wytwarzania paliwa. Niewątpliwie do takich technologii, wykorzystujących surowce
odpadowe i produkty uboczne, należy przyszłość biopaliw.
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Analiza MES sztywności C-ramy urządzenia do wytwarzania połączeń
przetłoczeniowych

Słowa kluczowe: ugięcie C-ramy, modelowanie MES, połączenia przetłoczeniowe,
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki symulacji MES C-kształtnej ramy urządzenia do
montażu połączeń konstrukcji blaszanych. Podczas analizy wytężenia materiału ramy wzięto pod
uwagę kilka wariantów wykonania jej geometrii, uwzględniając zmniejszenie masy. Celem symulacji
MES było wykazanie wpływu postaci wybrań materiału zmniejszających jej masę na sztywność takiej
konstrukcji. Do tak postawionego zadania użyto programu ABAQUS umożliwiającego ilościową
i jakościową ocenę wytężenia materiału ramy.

1. Wprowadzenie
W przemyśle coraz częściej stosowane są zrobotyzowane stanowiska do montażu
konstrukcji cienkościennych. Jest to widoczne szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym,
gdzie budowane są automatyczne linie montażowe nadwozi samochodów osobowych (rys. 1),
wyposażone w roboty przemysłowe w połączeniu z urządzeniami do wytwarzania złączy
przetłoczeniowych z udziałem lub bez rodzimego materiału [8, 9, 12].

Rys. 1. Zautomatyzowane stanowisko montażu bocznego elementu nadwozia
samochodowego

Scalanie elementów nadwozi odbywa się w sposób zautomatyzowany przy
stosunkowo dużych prędkościach ramion robota montażowego, z którym wiążą się niekiedy
duże przeciążenia wynikające z dynamiki trajektorii ich ruchów.
Podczas projektowania ruchów części manipulacyjnej robota montażowego często jako
funkcje celu rozpatruje się np. wyrażające minima energetyczne i czasowe nakłady na
realizację tych ruchów z uwzględnieniem ograniczeń konstrukcyjnych i dynamicznych.
Zależność między siłami działającymi na układ a siłami bezwładności opisuje w formie
macierzowej zależność:
H ( q ) q h( q, q )

P

(1)

gdzie:
H(q) – macierz bezwładności układu manipulacyjnego robota przemysłowego(UMRP),
h(q, q) - macierz sił odśrodkowych Coriolisa i grawitacyjnych UMRP,
P – wektor momentów uogólnionych, przyłożonych do członów UMRP [6].
Zasadne jest poszukiwanie, różnymi sposobami, zmniejszenia niepotrzebnych
obciążeń UMRP. Jednym z możliwych rozwiązań jest relatywne zmniejszenie masy
C-kształtnej ramy przy zachowaniu dopuszczalnej wartości jej ugięcia podczas łączenia blach.
Urządzenia do zastosowania zarówno w robotach przemysłowych mobilnych jak
i stanowiskach stałych mogą być wyposażone C-kształtne ramy (rys. 2). Do wytwarzania
połączeń elementów blaszanych o dużych grubościach c-kształtne ramy zastępowane są
masywnymi korpusami, przy czym z powodu ich dużej masy buduje się z ich pomocą stałe
stanowiska montażowe.
Zarówno mobilne jak i stałe rozwiązania urządzeń napędzane mogą być silnikami w postaci
serwonapędów elektrycznych, napędów pneumo-hydraulicznych, sterowanych siłowników
hydraulicznych. Największe możliwości precyzyjnego sterowania posiadają serwonapędy
elektryczne, budowane jako zwarte i modułowe konstrukcje o ograniczonej masie własnej.
Stanowią istotne uzupełnienie już istniejących, ciągle unowocześnianych konwencjonalnych
rozwiązań napędów pras. Są dostosowane do coraz większych wymagań technologicznych
i ekonomicznych przemysłu obróbki plastycznej [14, 15].
W procesach wytwórczych z udziałem przeróbki plastycznej ważne jest zapewnienie
odpowiednio dużej sztywności narzędzi formujących oraz korpusu np. ramy prasy.
Spełnienie tych wymagań pozwala na uzyskanie dużej powtarzalności założonego kształtu
elementu [1, 2, 7].
(a)

(b)

(c)

Rys. 2. Przykład rozwiązań C-kształtnych ram do stosowania w manipulatorach robotów
przemysłowych: a), b) pełna, b) z otworem

Celem niniejszego opracowania jest analiza wytrzymałościowa wpływu wybranych
rozwiązań geometrii C-kształtnej ramy urządzenia wchodzącego w skład manipulatora robota
przemysłowego do montażu konstrukcji cienkościennych za pomocą połączeń
przetłoczeniowych.
Obliczenia wykonano dla różnych modeli geometrii ramy przy założonej jednakowej
maksymalnej sile łączenia oraz rodzaju materiału. Analizę wytrzymałościową
przeprowadzono metodą elementów skończonych.
2. Istota i wpływ ugięcia ramy na pozycjonowanie narzędzi podczas formowania złącza
Do najbardziej rozwiniętych sposobów łączenia blach przez miejscowe prasowanie na
zimno można zaliczyć:
- miejscowe przetłaczanie materiału najczęściej okrągłymi narzędziami, oraz
- spajanie warstw blach oparte na przetłaczaniu z miejscowym nacięciem [3, 12].
Dla okrągłych złączy przetłoczeniowych uzyskuje się jednakową wytrzymałość
złącza w każdym promieniowym kierunku jego obciążenia. W przypadku prostokątnych
połączeń przetłoczeniowych z nacięciem z racji nieregularnego kształtu uzyskuje się
natomiast się różne jego zachowanie przy zmianie kierunku obciążenia [10].
Z punktu widzenia pozycjonowania narzędzi współpracujących ze sobą podczas
formowania połączenia przeróbką plastyczną niezwykle istotne jest zachowanie
odpowiedniej sztywności korpusu przy możliwie małej jego masie [4].
Mała sztywność C-ramy nośnej urządzenia skutkuje zwiększonym odchyleniem osi narzędzi
i tym samym błędem zachowania jednakowych właściwości, np. okrągłego złącza we
wszystkich promieniowych jego kierunkach.
Odchylenie powierzchni czołowych narzędzi pod wpływem działania siły F o kąt
względem środka c skutkuje ugięciem ramy o wartość f (rys. 3a). Osie współpracujących
narzędzi mocowanych w ramie odchylone są wówczas o kąt W wyniku ugięcia C-ramy
położenie powierzchni bazowej do ustalenia matrycy ulega odchyleniu, a to wpływa na
zmianę wartości parametru X o x . Składowa przemieszczenia w osi x ma wpływ na
uzyskanie określonej grubości dna przetłoczenia X. Wartość X w złączu jest mierzalnym
parametrem technologicznym, od którego zależy odpowiednie uformowanie się zamka
łączonych materiałów [11]. W przypadku łączenia cienkich blach ma to szczególne
znaczenie, stosunkowo łatwo może bowiem dojść do drastycznego pocienienia ścianek
połączenia (rys. 3b) [13].
W przypadku zautomatyzowanych stanowisk system diagnostyczny monitoruje stan
urządzenia a tym samym przebieg procesu łączenia. Ewentualne odchylenia np. siły
formowania od wartości wyjściowych (wzorcowych, ustalonych na określonej próbie) są
sygnalizowane na panelu operatorskim (rys. 4). Gwałtowna zmiana jej wartości może
świadczyć o ewentualnym zużyciu ciernym lub zmęczeniowym narzędzi.

(a)

(b)

Rys. 3. Wpływ ugięcia ramy na pozycjonowanie i współosiowość narzędzi stempel-matryca:
a) opis graficzny, b) niesymetryczność złącza

Rys. 4. Przykład widoku okna interfejsu graficznego oprogramowania sterującego serwonapędem do ustawienia parametru X formowania złącza

3. Założenia geometrii modeli przeznaczonych do analizy MES
Podczas analizy sztywności różnych wariantów geometrii ramy postanowiono
ograniczyć się do stałych wymiarów zewnętrznych i zmiennych obejmujących zmniejszenie
masy przez wewnętrzne wybrania. Pełna rama stanowiła model bazowy (M-I; rys. 5), dla
którego utworzono sześć pozostałych (rys.6). Dodatkowo dla modelu M-III wykonano analizę
wpływu położenia otworu (rys. 6a oraz tab. 1).
Tabela 1. Wartości głębokości otworów ramy modyfikowanej
Wariant modelu C-ramy
Zmienny parametr

M-I

M-II

Rys. 5
Głębokość wybrania c [mm]
*

0

M-III

M-IV

Rys. 6a
25

M-V

Rys. 6b
10*

25

10

M-VI

M-VII

Rys. 6c

Rys. 6d

25

25

Odległość bazowa d dla modelu M-III 50, oraz pozostałe wartości 60, 70, 80, 90, 100 [mm]

Rys. 5. Geometria jednolitej ramy – model I

(a)

(b)

(c)

(d)

Rys. 6. Geometria ramy modyfikowanej – modele II - VII
Podczas analizy wpływu rozmieszczenia otworu na ugięcie ramy przyjęto wartość
jego odległości d w przedziale od 50 do 100, co 10 mm (rys. 6a oraz tab. 1). We wszystkich
modelach wymiary zewnętrzne i grubość były jednakowe a zmianie ulegała jedynie geometria
otworów wewnątrz ramy.
Analiza MES zachowania się C-ramy pod wpływem działania obciążenia siłą F pozwoli
sprawdzić na ile zmiana geometrii wybrań w postaci otworów powoduje zwiększenie jej
ugięcia. W przyszłości pozwoli to na przeprowadzenie zadania optymalizacji rozmieszczenia
otworów. Geometria pełnej ramy pochodzi z katalogu producenta C-ram.

4. Modelowanie obciążenia ramy w systemie ABAQUS
Wszystkie geometryczne modele z racji prostej ich budowy wykonano bezpośrednio
w środowisku systemu MES Abaqus 6.10.1, i poddano dyskretyzacji. Model bazowy pełnej

ramy składał się z siatki elementów skończonych w liczbie 81 000 elementów tetragonalnych
10 węzłowych, oznaczonych w bibliotece programu jako C3D10.
Warunki brzegowe oraz obciążenie zewnętrzne (jako maksymalną siłę łączącą F na ramie
C-kształtej o tych wymiarach) zdefiniowano w globalnym układzie współrzędnych modelu
(x y z; rys. 7a). Na kołnierzu do mocowania napędu pominięto otwory a na jego powierzchni
założono ograniczenie możliwości przemieszczania węzłów we wszystkich kierunkach oraz
rotacji względem osi układu x, y, z. Siłę F ustalono na 50 kN, moduł Younga dla materiału
stali E = 2.1x105 MPa, a współczynnik Poissona v=0.3. Model bryłowy z miejscami
przyłożenia siły obciążającej konstrukcję, jego utwierdzenia oraz siatka wygenerowana na
tym modelu przedstawione zostały na rys. 7a i b.
(a)

(b)

Rys. 7. Rama C-kształtna; widok bazowego modelu: a) bryłowego z warunkami brzegowymi
oraz obciążeniem zewnętrznym, oraz b) model dyskretny z siatką elementów skończonych
Dla określonej siły obciążenia F C-ramy obserwowano rozkład warstwic naprężeń
zredukowanych wg hipotezy H-M-H oraz przemieszczeń materiału jej konstrukcji. Analizę
wykonano jako statyczną.
Podczas analizy wytężenia konstrukcji C-kształtej ramy prześledzono wpływ geometrii
wybrań materiału jej konstrukcji na rozkłady warstwic naprężeń zredukowanych wg hipotezy
H-M-H z uwzględnieniem koncentratorów naprężeń. Odczytano wartości ugięć oraz zmianę
wartości masy wynikającą z określonej geometrii wybrań materiału konstrukcji korpusu.
Pomiar ugięcia odbywał się w węźle C-ramy, odpowiednio na powierzchni stanowiącej bazę
do ustalenia i zamocowania matrycy (rys. 3a).
Dla poszczególnych wariantów modeli i tak wybranego punktu pomiarowego uzyskano różne
wartości ugięcia (tab.2). Przykład postaci deformacji ramy z prostokątnym otworem
przelotowym przy współczynniku skali równym 50 pokazano na rys. 8.
Tabela 2. Wartości ugięcia ramy dla różnych modeli kształtu C-ramy
Ugięcie w osi
x 10-3 [ m]

Wariant modelu C-ramy
M-I

M-II

M-III

M-IV

M-V

M-VI

M-VII

x

435

662

449

604

447

486

515

y

193

214

186

227

185

192

232

Rys. 8. Deformacja C-ramy po obciążeniu maksymalną siłą formowania połączenie
przetłoczeniowe oraz jej model przed obciążeniem (50 krotny współczynnik skali)
Podczas formowania połączenia przetłoczeniowego C-rama absorbuje energię odkształcenia
sprężystego Wd, uzyskując tym samym energię potencjalną ciała sprężyście odkształconego:
Wd

1F f
[J ]
2 103

(2)

gdzie:
Wd – energia potencjalna ramy sprężyście odkształconej [Nm],
F – siła nacisku [N],
f – ugięcie ramy[mm].
Sztywność ramy C (odporność na odkształcanie się) wyraża się zatem przez iloraz siły F do
ugięcia x=f:
F kN
(3)
C
,
x mm
Relacje pomiędzy sztywnością a energią odkształcenia sprężystego ramy dla wszystkich
modeli zestawiono na rys.9. Im mniejsza sztywność (wartość C) tym rama w większym
stopniu absorbuje energię pochodzącą od działania siły formowania F.
Rama pełna cechowała się największą masą, a tym samym sztywnością konstrukcji, co miało
przełożenie na najmniejsze przemieszczenia jej materiału w wyniku obciążenia siłą 50 kN
(rys. 10 i 11a). Największe zmniejszenie masy, tzn. o 22.5% w stosunku do pełnej ramy,
uzyskano dla modelu M-IV. Taka postać wybrań materiału ramy w postaci odpowiednich
otworów skutkowała znaczącym zwiększeniem wartości jej ugięć w kierunkach osi x i y
układu współrzędnych xyz.
Tak jak już wspomniano nowoczesne układy sterujące pozwalają na kompensację ugięcia
ramy w kierunku osi x z dokładnością ±0.01 mm, natomiast kompensacja wartości składowej
ugięcia w kierunku y jest praktycznie niemożliwa. Najmniejsze niepożądane ugięcie na
kierunku y uzyskano dla ramy z wybraniem (model M-V), a największe dla modelu M-VII
(rys. 10), który posiadał w swej strukturze nieciągłość w postaci otworów trójkątnych.
Największą wartość przemieszczeń wypadkowych odnotowano dla modelu M-II (rys. 11b)
ramy.

Dla wszystkich modeli konstrukcji C-ramy największe wytężenie jej materiału
zlokalizowane było na wewnętrznej powierzchni promieniowego przejścia ścianek ramion w
pozostałą część korpusu. W mniejszym stopniu naprężenia koncentrowały się na
powierzchniach wewnętrznych otworów (rys. 12b, d, f, g).

Rys. 9. Relacje między sztywnością a energią ugięcia sprężystego ramy
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Rys. 10. Wartości masy oraz zmiany przemieszczeń w punkcie pomiarowym modelu ramy
obciążonej siłą 50 kN

a) M-I

b) M-II

c) M-III

d) M-IV

e) M-V

f) M-VI

g) M-VII

Rys.11. Rozkład wypadkowych przemieszczeń C-ramy dla różnej geometrii wybrań materiału
jej konstrukcji (modele M-I M-VII; UW, mm)

a) M-I

b) M-II

c) M-III

d) M-IV

e) M-V

f) M-VI

g) M-VII

Rys. 12. Rozkłady naprężeń zredukowanych wg H-M-H konstrukcji C-ramy dla różnej
geometrii wybrań jej materiału (modele M-I M-VII; z, MPa )

Największe naprężenia zaobserwowano w miejscu największych obciążeń zginających
działających w obszarze geometrycznych koncentratorów naprężeń w konstrukcji modelu
M-VII ramy (rys. 13). W związku z tym w przyszłych analizach postanowiono zbadać wpływ
wielkości promienia przejścia powierzchni (2, rys. 13) na koncentrację i wielkości naprężeń
w tym obszarze.

1

2

(1)

(2)

Rys. 13. Koncentracja naprężeń na promieniowym przejściu powierzchni
Zmiana odległości ułożenia otworu prostokątnego (model ramy M-III) w znaczący
sposób wpływa na zachowanie się ramy pod obciążeniem. Najmniejsze przemieszczenie
punktu pomiarowego zarówno w osiach x i y układu współrzędnych modelu MES uzyskano
dla wymiaru d=100 mm rozmieszczenia otworu od powierzchni wewnętrznej ramy (rys. 14).
Zaobserwowano, że dla odległości d=60 mm (przy kroku zmiany wartości odległości d, co 10
mm) wystąpiło największe przemieszczenie w kierunku osi y.
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Rys. 14. Wartości przemieszczeń w punkcie pomiarowym modelu M-III ramy z różnym
rozmieszczeniem otworu

Przesunięcie otworu od powierzchni podstawy ramion C-ramy o 50 mm spowodowało
jej usztywnienie, przez co zwiększyły się naprężenia w wewnętrznym narożu (obszar
zaznaczony na rys. 15d). Przy najmniejszej odległości otworu od tej powierzchni (d=50 mm)
utworzona „belka” zmniejszyła poziom naprężeń w narożu, wyrównując wytężenie materiału
ramy w tym obszarze (rys. 15c). Tym samym w większym stopniu nastąpiło ugięcie części
bazowej dla matrycy (rys. 15a).
Wariant rozwiązania konstrukcji C-ramy o najbardziej oddalonym otworze od osi działania
siły obciążającej wykazał najmniejsze ugięcie.
(a)

(b)

(c)

(d)

Rys. 15. Wpływ rozmieszczenia otworu na wypadkowe przemieszczenia materiału ramy (a) i
(b), oraz rozkład warstwic naprężeń zredukowanych (c) i (d)
W przypadku formowania połączenia korpus urządzenia w postaci C-ramy doznaje
pewnych obciążeń, wynikających ze specyfiki powstawania złącza.
Na stan naprężeń i przemieszczeń w korpusach maszyn i urządzeń, w tym obrabiarek, ma
wpływ szereg czynników, przy czym ważniejsze z nich to siły technologiczne, oraz
bezwładności [16]. Ich znajomość pozwala na ocenę wytrzymałościową poszczególnych

zespołów. Sztywność statyczna korpusów, tworzących układ nośny maszyn i urządzeń, jest
jedną z najważniejszych cech, decydujących o dokładności wymiarowo-kształtowej
przedmiotów obrabianych [1, 2, 5, 17, 18].
Podczas analizy MES sztywności ramy zbadano również wpływ historii siły
obciążającej na przebieg ugięć. Dla rzeczywistego przebiegu siły łączenia za pomocą
przetłaczania blach stalowych o grubości 1 mm wykonano analizę wartości przemieszczeń
materiału konstrukcji C-ramy w punkcie pomiarowym p (rys. 3a). Poszczególne
charakterystyki na tak zadane obciążenie przedstawiono odpowiednio na rysunkach 16a dla
x oraz 16b dla y. Krzywe dla modelu M-III pominięto z racji małych różnic w stosunku do
tych uzyskanych dla modelu M-V. Dla ramy M-V uzyskano krzywe wartości przemieszczeń
w osi x oraz y najmniej różniące się od tych uzyskanych dla pełnej ramy.
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Rys. 16. Wartości przemieszczeń materiału w punkcie pomiarowym dla zmiennej siły
wymuszającej odkształcenia C-ramy (modele M-I M-VII): a) x, b) y

Największe ugięcia we wszystkich modelach ramy zaobserwowano w końcowym
etapie formowania złącza przetłoczeniowego (rys. 16). Uwzględniając możliwość zachowania
jednakowych warunków formowania złączy ramę zastosowaną do ich wytwarzania powinna
cechować duża sztywność, tj. powinna posiadać charakterystykę ugięcia o jak najmniejszym
wzroście przemieszczeń.
W ostatniej fazie formowania złącza przetłoczeniowego występują warunki zbliżone do stanu
hydrostatycznego ściskania, skutkiem tego jest gwałtowne zwiększenie siły, co w prosty
sposób przekłada się na wytężenie konstrukcji C-ramy.
5. Podsumowanie
Gotowe rozwiązanie C-ramy urządzenia do łączenia przetłoczeniowego uwzględnia
przenoszone obciążenie oraz odpowiednią konstrukcję jej ramion dając tym samym łatwość
wprowadzenia i wyprowadzenia z przestrzeni montażu złączy. Niezwykle istotne jest
zachowanie odpowiedniej sztywności podparcia narzędzi przy stosunkowo niskiej masie
ramy.
Dokładność ustalenia narzędzi w C-ramie oraz jej ugięcie składa się na błąd przesunięcia
krawędzi narzędzi lub też ich współosiowości.
Projektując ramę możliwe jest wykonanie w niej otworów zmniejszających masę, jednak o
odpowiednich wymiarach, kształcie i sposobie ich rozmieszczenia.
Krzywa przebiegu siły formowania połączenia oddaje zmienność obciążenia ramy
podczas tego procesu. Pożądanym jest by podczas projektowania korpusu uzyskać możliwie
małą jego masę przy zachowaniu jak największej jej sztywności.
Z przeprowadzonych analiz MES przemieszczenia punktu pomiarowego obciążonego
modelu ramy siłą 50 kN wynika szereg wniosków:
– usytuowanie prostokątnego otworu ramy względem linii działania siły obciążającej ma
wpływ na zmianę jej sztywności,
– wykonanie wybrań materiału na całej powierzchni (model M-V) z dwóch stron ramy
skutkuje najmniejszym zwiększeniem przemieszczeń a względnie dużym zmniejszeniem jej
masy,
– największe zmniejszenie masy przy zachowaniu wielkości zmiany ugięcia w kierunku
poprzecznym do linii działania siły uzyskano dla modelu z czterema otworami (model M-VI).
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Wykorzystanie badań termowizyjnych do analizy stabilności
procesu wytłaczania mikroporującego poli(chlorku winylu)
Słowa kluczowe: Wytłaczanie mikroporujące, środek mikroporujący, mikrosfery, tworzywo
polimerowe, termowizja
Keywords: Microcellular extrusion process, blowing agent, microspheres, polymer materials,
thermovision
Streszczenie: Znaczącą rolę w procesach przetwórstwa tworzyw odgrywają warunki procesu takie jak
temperatura, ciśnienie, szybkość obrotowa ślimaka, czas. Podczas modyfikacji tworzywa
polimerowego w procesie wytłaczania porującego oraz mikroporującego na skutek działania
podwyŜszonej temperatury oraz jednocześnie działania poroforu następują istotne zmiany w przebiegu
procesu wytłaczania. Kolejną zmianą, jaką niesie za sobą wpływ obu czynników jest zmiana
właściwości oraz struktury fizycznej otrzymanych wytworów. Z tego względu konieczny staje się taki
dobór poszczególnych warunków przetwórstwa, w tym szczególnie temperatury oraz parametrów
maszyn i urządzeń przetwórczych, aby proces mógł być prowadzony efektywnie i stabilnie.
Abstract: Essential role in polymer processing takes processing conditions i.e. temperature, pressure,
screw rotational speed and time. During the polymer modification in cellular and microcellular
extrusion process significant changes in the process ensue. Influence of this two factors caused also
another changes in properties and physical structure of obtained extruded products. Because of that,
proper selection of processing conditions, specially temperature, machines and equipment parameters
is necessary. Is such a case, process will be effective and stable.

1. Wprowadzenie
Przebieg kaŜdego z procesów przetwórstwa tworzyw polimerowych, zarówno
termoplastycznych, jak i termoutwardzalnych uzaleŜniony jest od szeregu czynników, m.in.
wyboru odpowiedniej metody przetwórstwa. KaŜdą z metod charakteryzują znamienne
warunki, które muszą zostać spełnione, aby proces nie tylko mógł zaistnieć, ale przede
wszystkim był efektywny, stabilny i wydajny [6, 7, 12, 14]. Wśród popularnych metod
przetwórstwa takich jak wtryskiwanie, wytłaczanie konwencjonalne czy wytłaczanie
powlekające na uwagę zasługuje proces wytłaczania mikroporującego [2, 12, 16]. UmoŜliwia
on otrzymywanie wytworów o zmienionych właściwościach fizycznych, mechanicznych
i uŜytkowych oraz o odmiennej strukturze fizycznej. Elementy powstałe na skutek
modyfikacji tworzywa polimerowego za pomocą środków mikroporujących charakteryzują
się znacznie zmniejszoną gęstością, sztywnością oraz twardością. Wykazują ponadto
mniejszy skurcz przetwórczy oraz dobre właściwości tłumiące. Powoduje to powstanie

nowych kierunków zastosowań tworzyw polimerowych, wszędzie tam, gdzie duŜe znaczenie
ma masa, elastyczność czy twardość wytworów [3].
Modyfikacja w procesie wytłaczania, powstała na skutek mikroporowania tworzywa
polimerowego, ma miejsce na końcu układu uplastyczniającego wytłaczarki i musi być
przeprowadzona tak, aby uŜyty środek mikroporujący (porofor) rozłoŜył się w odpowiednim
miejscu [9]. Właściwy przebieg procesu przetwórstwa metodą wytłaczania mikroporującego
zapewnia odpowiedni dobór tworzywa polimerowego i poroforu, warunków przetwórstwa
oraz konstrukcji poszczególnych maszyn i narzędzi przetwórczych umieszczonych
odpowiednio w linii technologicznej [1].
Wytłaczanie mikroporujące polega na wprowadzeniu do tworzywa przetwarzanego
środka mikroporującego, który w odpowiednich warunkach przetwórstwa rozkłada się
jednocześnie powodując zmianę struktury tworzywa na mikroporowatą. MoŜliwe jest
otrzymywanie wytworów mikroporowatych w całym przekroju lub posiadających litą
warstwę wierzchnią i mikroporowaty rdzeń wytłoczyny. WiąŜe się to z zastosowaniem
odpowiednio intensywnego chłodzenia wytłaczanego elementu, uniemoŜliwiającego
zapoczątkowanie procesu mikroporowania w warstwie wierzchniej [2, 4].
Na strukturę mikroporowatą wytłoczyny otrzymanej w wyniku procesu wytłaczania
mikroporującego wpływają przede wszystkim takie czynniki jak ilość dozowanego poroforu
oraz temperatura przetwórstwa w kolejnych strefach układu uplastyczniającego wytłaczarki
oraz w głowicy wytłaczarskiej. Wartości tych czynników powinny być odpowiednio dobrane,
a w trakcie prowadzenia procesu kontrolowane w celu uzyskania struktury jednolitej w całym
przekroju wytwarzanego kształtownika. NajwaŜniejsze staje się ustalenie i ustabilizowanie
zakresu zadanych wartości temperatury, dlatego zasadne wydaje się zobrazowanie termiczne
takiego procesu za pomocą badań termowizyjnych [15].
Obecnie badania termowizyjne są szeroko wykorzystywane w róŜnych dziedzinach
nauki i Ŝycia, takich jak energetyka, budownictwo, diagnostyka maszyn, elektronika, ochrona
środowiska, medycyna, ratownictwo morskie, przemysł [10, 13]. Termowizja, określana
równieŜ jako termografia, zajmuje się detekcją, rejestracją, przetwarzaniem oraz wizualizacją
niewidzialnego promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty. Otrzymany
w wyniku pomiarów termowizyjnych obraz (termograf) jest odwzorowaniem rozkładu
temperatury na powierzchni obserwowanego obiektu. Badania intensywności zjawisk
cieplnych są bogatym źródłem informacji zarówno o stanie technicznym maszyn,
poprawności działania, jak i o zmianach zachodzących podczas ich eksploatacji [8, 9].
UmoŜliwiają dostosowanie cech funkcjonalnych poszczególnych elementów linii
technologicznej do konkretnego procesu oraz dobranie takich warunków przetwórstwa, aby
proces był prowadzony właściwie, a otrzymany produkt charakteryzował się wysoką jakością
[11, 16].
2. Stanowisko badawcze i przebieg badań
Badania termowizyjne procesu wytłaczania mikroporującego prowadzono w linii
technologicznej wytłaczania kształtowników. W skład linii wchodziły: wytłaczarka
jednoślimakowa T-32-25, głowica wytłaczarska trzpieniowa o średnicy dyszy 5mm,
urządzenie chłodzące oraz odbierające. W trakcie prowadzonego procesu zmieniano szybkość
obrotową ślimaka wytłaczarki stosując wartości 0,75; 1,02; 1,30; 1,57; 1,85 s-1 oraz zawartość
środka mikroporującego w tworzywie przetwarzanym w zakresie 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 %
mas. w stosunku do masy tworzywa. Modyfikacji poddano poli(chlorek winylu)
plastyfikowany Alfavinyl GFM-31-TR za pomocą środka mikroporującego w postaci
mikrosfer Expancel 930 MB 120 [5]. Temperatura w poszczególnych strefach układu

uplastyczniającego wytłaczarki wynosiła odpowiednio 100, 110, 120, 130 ºC, temperatura
głowicy wytłaczarskiej 140 ºC a temperatura czynnika chłodzącego 17 ºC.
Do badań termowizyjnych procesu wytłaczania mikroporującego wykorzystano
kamerę termowizyjną V-20, model ER005-25. UmoŜliwia ona zdalne bezkontaktowe
rejestrowanie rozkładu temperatury na powierzchni badanych obiektów. Kamera jest
wyposaŜona w detektor fotowoltaiczny typu PDI-2TE-5 o duŜej czułości. Obraz tworzono
metodą przeszukiwania mechanicznego przy pomocy układu zwierciadeł i precyzyjnych
zespołów napędowych. Obraz tworzony był punkt po punkcie, linia po linii. Przy pomocy
zespołu soczewek, promieniowanie podczerwone ogniskuje się na detektorze. Napięcie
generowane przez detektor jest zaleŜne od mocy promieniowania. Poprzez precyzyjne
sterowanie ruchem zwierciadeł moŜliwy jest pomiar tego promieniowania punkt po punkcie.
Układ detekcji promieniowania podczerwonego w kamerze V-20 jest oparty na
chłodzonym termoelektrycznie detektorze HgCdTe, który umoŜliwia wykonywanie pomiaru
temperatury w zakresie od -10 do 500°C, przy rozdzielczości temperaturowej NEDT
wynoszącej od 0,05 do 5oC, odpowiednio do wartości rejestrowanej temperatury. Kąt
skanowania wynosi 30°, natomiast tworzony termogram składa się z 57600 punktów (240
punktów w 240 liniach), przy czasie skanowania linii wynoszącym 7,2 ms. Kamera ta
umoŜliwia zdalny pomiar, rejestrację oraz wizualizację promieniowania podczerwonego,
emitowanego przez maszyny, narzędzia, urządzenia przetwórcze oraz wytwarzane elementy
z tworzyw, odpowiadającego temperaturze ich powierzchni [11, 13].
Badanymi obiektami podczas prowadzonego procesu wytłaczania mikroporującego
były: dysza głowicy wytłaczarskiej oraz wytłoczyna mikroporowata opuszczająca dyszę
głowicy. Rejestrowano wartości promieniowa podczerwonego emitowanego przez
powierzchnię badanych obiektów, co po przetworzeniu umoŜliwiło jego wizualizację
w postaci obrazów termalnych. Szczegółową analizę zmian temperatury przeprowadzano na
odcinku pomiarowym wytłoczyny, obejmującym 29 punktów pomiarowych. Analizie
poddano takŜe zmianę temperatury w czasie procesu wytłaczania wybranego punktu na
powierzchni dyszy głowicy wytłaczarskiej oraz na powierzchni wytłoczyny w odległości 40
mm od dyszy.
3. Wyniki badań
W wyniku przeprowadzonych pomiarów termowizyjnych otrzymano obrazy termalne
(rys. 1) wraz z wartościami temperatury powierzchni badanych obiektów oraz jej rozkładem.
Następnie obrazy poddano analizie za pomocą specjalistycznego programu komputerowego
Therm V20 ver. 2.2.2.
Na podstawie przeprowadzonych wyników pomiarów temperatury wytłoczyny
mikroporowatej bezpośrednio po wyjściu z dyszy głowicy wytłaczarskiej w poszczególnych
punktach pomiarowych sporządzono wykresy obrazujące zaleŜności mierzonej temperatury
wytłoczyny mikroporowatej, zawierającej środek mikroporujący w ilości 0÷2,5% mas. przy
poszczególnych zmienianych szybkościach obrotowych ślimaka w zakresie 0,75÷1,85 s-1.
Stosowne wykresy przedstawiono na rysunkach 2÷6.

a)

b)

Rys. 1. Przykładowe obrazy termalne głowicy wytłaczarskiej i wytłoczyny mikroporowatej:
a) z zaznaczonym odcinkiem pomiarowym na powierzchni wytłoczyny, b) z
zaznaczonymi punktami pomiarowymi na powierzchni dyszy głowicy oraz
wytłoczyny

Rys. 2. ZaleŜność temperatury wytłoczyny w poszczególnych punktach pomiarowych przy
szybkości obrotowej ślimaka υ1 = 0,75 s-1 oraz zawartości środka mikroporującego
w zakresie 0÷2,5% mas.

Rys. 3. ZaleŜność temperatury wytłoczyny w poszczególnych punktach pomiarowych przy
szybkości obrotowej ślimaka υ2 = 1,02 s-1 przy zawartości środka mikroporującego
w zakresie 0÷2,5% mas.

Rys. 4. ZaleŜność temperatury wytłoczyny w poszczególnych punktach pomiarowych przy
szybkości obrotowej ślimaka υ3 = 1,30 s-1 przy zawartości środka mikroporującego w
zakresie 0÷2,5% mas.

Rys. 5. ZaleŜność temperatury wytłoczyny w poszczególnych punktach pomiarowych przy
szybkości obrotowej ślimaka υ4 = 1,57 s-1 przy zawartości środka mikroporującego w
zakresie 0÷2,5% mas.

Rys. 6. ZaleŜność temperatury wytłoczyny w poszczególnych punktach pomiarowych przy
szybkości obrotowej ślimaka υ5 = 1,85 s-1 przy zawartości środka mikroporującego
w zakresie 0÷2,5% mas.

Wraz ze zwiększeniem zawartości środka mikroporującego temperatura poli(chlorku
winylu) opuszczającego dyszę głowicy wytłaczarskiej uległa obniŜeniu, przy czym
w zmienianym zakresie dozowania był to spadek o 10,04ºC. MoŜna równieŜ przyjąć, Ŝe przy
zawartości środka mikroporującego wynoszącej 1,5% mas. temperatura wytłoczyny uległa
pewnej stabilizacji i wynosiła około 120 ºC, zwłaszcza w punktach pomiarowych 13÷29.
Podczas zwiększenia szybkości obrotowej ślimaka powyŜej wartości 1,30 s-1 nastąpił wzrost
temperatury wytłoczyny mikroporowatej dla zawartości środka mikroporującego w zakresie
0,5% i 1% mas. oraz jej spadek dla zawartości mikrosfer powyŜej 1,5% mas.
Na rysunkach 7÷10 przedstawiono przykładowe zakresy zmian temperatury podczas
wytłaczania poli(chlorku winylu) z róŜną zawartością mikrosfer na powierzchni dyszy
głowicy wytłaczarskiej oraz wytłoczyny mikroporowatej przy minimalnej i maksymalnej
wartości szybkości obrotowej ślimaka wytłaczarki.
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Rys. 7. ZaleŜność temperatury dyszy od czasu procesu wytłaczania przy szybkości obrotowej
ślimaka υ1 = 0,75 s-1 oraz zawartości środka mikroporującego w zakresie 0÷2,5% mas.
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Rys. 8. ZaleŜność temperatury wytłoczyny od czasu procesu wytłaczania przy szybkości
obrotowej ślimaka υ3 = 1,30 s-1 oraz zawartości środka mikroporującego w zakresie
0÷2,5% mas.
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Rys. 9. ZaleŜność temperatury dyszy od czasu procesu wytłaczania przy szybkości obrotowej
ślimaka υ4 = 1,57 s-1 oraz zawartości środka mikroporującego w zakresie 0÷2,5% mas.
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Rys. 10. ZaleŜność temperatury wytłoczyny od czasu procesu wytłaczania przy szybkości
obrotowej ślimaka υ5 = 1,85 s-1 oraz zawartości środka mikroporującego w zakresie
0÷2,5% mas.
Analiza zmian temperatury w czasie trwania procesu wytłaczania poszczególnych
tworzyw umoŜliwia w pewnym zakresie ocenę stabilności cieplnej procesu, a więc takŜe
utrzymanie w czasie procesu jednorodnej struktury fizycznej i właściwości wytłoczyny
mikroporowatej. Wraz ze zwiększaniem szybkości obrotowej ślimaka od 0,75 s-1 do 1,30 s-1
maleje stabilność procesu, o czym świadczy zwiększenie rozrzutu zmierzonych wartości
temperatury zarówno powierzchni dyszy głowicy wytłaczarskiej (od 1,49 do 2,08°C) jak
i wytłoczyny mikroporowatej (od 4,32 do 5,31°C) oraz maksymalnych odchyleń od wartości
średniej. Dalsze zwiększanie szybkości obrotowej ślimaka do 1,85 s-1 stabilizuje proces od
strony cieplnej, gdyŜ omawiane wielkości zmniejszają swoje wartości odpowiednio do 1,61°C
oraz 3,27°C.

W podobny sposób zmieniają się wartości maksymalne odchyleń temperatury
powierzchni dyszy głowicy wytłaczarskiej oraz wytłoczyny mikroporowatej od wartości
średniej. Przy najmniejszej wartości szybkości obrotowej ślimaka wynosi ona 0,96°C dla
dyszy głowicy wytłaczarskiej i zmienia się poprzez 1,39°C do końcowej wartości wynoszącej
1,01°C. Analogiczne zmiany na powierzchni wytłoczyny mikroporowatej osiągają większe
wartości i wynoszą odpowiednio 2,58; 3,38 oraz 1,43°C. Wraz ze zwiększaniem zawartości
poroforu w tworzywie stabilność temperatury dyszy głowicy wytłaczarskiej zwiększa się,
natomiast temperatury powierzchni wytłoczyny mikroporowatej ulega zmniejszeniu.
Zwiększanie szybkości obrotowej ślimaka powoduje zwiększenie stabilności temperatury
wytłoczyny mikroporowatej.
4. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, Ŝe wprowadzenie poroforu do
poli(chlorku winylu) wpływa znacząco na zjawiska cieplne wstępujące w procesie
wytłaczania mikroporującego, zwłaszcza podczas przepływu tworzywa w kanałach głowicy
wytłaczarskiej oraz ochładzania wytłoczyny bezpośrednio za głowicą. W badanym zakresie
zawartości środka mikroporującego spadek temperatury wytłoczyny opuszczającej głowicę
wytłaczarską wynosi około 7%, co moŜna z duŜym prawdopodobieństwem przypisać
efektowi endotermicznemu towarzyszącemu poszerzaniu się mikrosfer podczas procesu
mikroporowania. Zwiększa się takŜe szybkość ochładzania otrzymanej wytłoczyny wraz ze
zwiększaniem dozowania środka mikroporującego. Zmniejszania się róŜnica temperatury
pomiędzy wytłoczyną mikroporowatą, a otaczającym ośrodkiem. MoŜe to mieć wpływ na
dalsze etapy procesu zachodzące juŜ poza wytłaczarką, zwłaszcza na kalibrowanie
i ochładzanie końcowe wytłoczyny, a więc w efekcie na strukturę i wynikające z niej
właściwości wytworów mikroporowatych.
Obserwowany spadek temperatury wytłoczyny mikroporowatej podczas zwiększania
ilości dozowanego poroforu moŜe wynikać z charakterystyki uŜytego środka
mikroporującego. Mikrosfery bowiem w wyniku działania podwyŜszonej temperatury
pobierają ciepło czego skutkiem jest ich ekspansja.
Stabilność procesu wytłaczania mikroporującego polichlorku winylu w badanym
zakresie zmiany szybkości obrotowej ślimaka wytłaczarki naleŜy uznać za zadowalającą, przy
czym zakres zmian temperatury elementu formującego wytłoczynę – dyszy głowicy
wytłaczarskiej średnio wynosił zaledwie 1,7°C przy maksymalnym zarejestrowanym
odchyleniu od wartości średniej wynoszącym 3,6°C. Zmienność temperatury wytłoczyny
mikroporowatej w czasie procesu na mierzonym odcinku sięgała 4,3°C.
Maksymalna róŜnica wartości temperatury wytłoczyny mikroporowatej w trakcie
trwania procesu wyniosła nieco ponad 8°C, co juŜ moŜe mieć negatywny wpływ na
konstytuowanie jednorodnej struktury i właściwości wytłoczyny. Ogólnie uzyskaniu wysokiej
stabilności cieplnej procesu sprzyjały najmniejsze oraz największe, z badanego zakresu,
wartości szybkości obrotowej ślimaka wytłaczarki oraz małe zawartości środka porującego
w tworzywie do 1,5% mas. W celu uzyskania wysokiej stabilności cieplnej procesu korzystne
jest zastosowanie minimalnej lub maksymalnej wartości szybkości obrotowej ślimaka
wytłaczarki oraz zawartości środka mikroporującego w ilości do 1,5% mas. w stosunku do
masy tworzywa przetwarzanego.
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PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS
STEEL
PROGNOZOWANIE OKRESU TRWAŁOŚCI OSTRZA W OBRÓBCE NA SUCHO
STALI NIERDZEWNEJ DUPLEX
This paper examines the influence of cutting parameters, namely cutting speed, feed and depth of cut
onto tool life in DSS turning process. The study included developing a mathematical model to
determine the tool life. Verification research has been carried out on CNC lathe, hence the test plan
has been adjusted to the possibility of programmable machines controlling GE Fanuc series 0 - T. The
comparison of results obtained by given experimental plan was performed in industrial company.
Key words: Duplex Stainless Steel, machining, turning, tool life, RSM (Response Surface Method)
W artykule przedstawiono wpływ parametrów obróbki, a mianowicie prędkości skrawania, posuwui głębokości
skrawania na okres trwałości ostrza w procesie toczenia stali duplex. Badania obejmowały opracowanie modelu
matematycznego dla określenia okresu trwałości ostrza skrawającego. Badania weryfikacyjne wykonywano na
tokarce sterowanej numerycznie, stąd plan badań dostosowany został do moŜliwości programowych maszyny ze
sterowaniem GE Fanuc seria 0 – T. Porównanie wyników przeprowadzono w warunkach produkcyjnych.
Słowa kluczowe: stal nierdzewna duplex, obróbka skrawaniem, toczenie, okres trwałości ostrza, metoda
powierzchni odpowiedzi

Terminologia

ap
f
vC

Głębokość skrawania, mm
Posuw, mm/obr
Prędkość skrawania, m/min

T
DSS

Okres trwałości ostrza, min
Stal Nierdzewna Duplex

1. Wprowadzenie
Według danych firm produkujących materiały konstrukcyjne stal duplex zyskuje coraz
bardziej na znaczeniu, co jest odzwierciedlone przez szeroki asortyment produktów z niej
wytwarzanych. Jednym z ograniczeń wydajności procesu toczenia tej stali jest zuŜycie ostrza
skrawającego. Wg Olszaka [10] stal duplex klasyfikowana jest jako trudnoskrawalna. W
ostatnich latach skrawalnością stali austenitycznych zajmowali się badacze tacy, jak Abou-ElHossein K. A. i in., Akasawa T. i in., Charles J. i in., Ciftci I., Cunat P. J., Kosmač A. oraz
Paro J. i in. [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11], natomiast temat obróbki skrawaniem stali duplex podjęli,
m.in. Bouzid Saï W. oraz Lebrun J. L. [3]. Istotne znaczenie ma przebieg procesu zuŜywania
się ostrza, który w duŜej mierze zaleŜy od parametrów skrawania. ZuŜycie ostrza narzędzia
skrawającego prowadzi do pogorszenia się jakości powierzchni obrabianej. Podstawowym
wymogiem w zastosowaniu płytek wieloostrzowych w warunkach przemysłowych jest
całkowity przyrost produkcji, a nie dokładność wykonania poszczególnych części maszyn.
Wg Smith’a [14], gdy zapasy oprzyrządowania są skonsolidowane, a materiały stosowane na
narzędzia skrawające bardziej uniwersalne, moŜna w warunkach przemysłowych posłuŜyć się

mniejszą liczbą gatunków oraz geometrii płytek. Mniejsze zapasy płytek wieloostrzowych
pozwalają w bardziej efektywny sposób zoptymalizować proces produkcyjny. Wymienione
wyŜej aspekty w połączeniu z optymalizacją prędkości skrawania, posuwu oraz głębokości
skrawania, pozwalają na osiągnięcie zamierzonych celów produkcyjnych. Dzięki
optymalizacji parametrów skrawania, moŜliwe jest pełne wykorzystanie podstawowego
sprzętu, w wyniku czego moŜna spodziewać się duŜego wzrostu ogólnej efektywności
produkcji. W celu określenia jakości powierzchni i właściwości wymiarowych naleŜy
stosować modele teoretyczne, dzięki którym moŜliwe jest prognozowanie w zaleŜności od
warunków pracy. Metoda powierzchni odpowiedzi (RSM) jest praktyczna, ekonomiczna oraz
stosunkowo łatwa do zastosowania [13].

2. Metodyka eksperymentu
2.1.Materiał obrabiany i ostrze skrawające
Materiałem obrabianym była stal 1.4462 (wg DIN EN 10088-1) o strukturze
ferrytyczno-austenitycznej zawierającej około 50% austenitu. Wytrzymałość na rozciąganie
wynosiła UTS = 700 MPa, twardość Brinela - 293 HB. Skład chemiczny obrabianego
materiału oraz dane techniczne narzędzia skrawającego przedstawiono w tabelach 1 i 2.
Tabela 1. Skład chemiczny stali duplex 1.4462
Pierwiastek

%C
max

%Si
max

%Mn
max

%P
max

%S
max

Zawartość % w
stali

0,03

1,00

2,00

0,030

0,020

Tabela 2. Specyfikacja narzędzia skrawającego
Ostrze
Substrat
T1
MM

Twardość: 1350 HV3
Symbol: M25, P35

2025

%Cr

%Ni

%Mo

%N

21,0 4,50

2,50

0,10

23,0 6,50

3,50

0,22

Inne

-

Powłoka
Powłoki: Ti(C,N)-(2 µm) (Górna warstwa)
Al2O3-(1,5 µm) (Środkowa warstwa)
TiN-(2 µm) (Dolna warstwa)
Technika powlekania: CVD

Narzędzie skrawające o geometrii TNMG 160408 zamocowane zostało w oprawce
zaciskowej ISO-MTGNL 2020-16. Na podstawie zaleceń przemysłowych wytypowano zakres
parametrów skrawania dla ostrza T1: vC = 50 ÷ 150 m/min, f = 0,2 ÷ 0,4 mm/obr, ap = 1 ÷ 3
mm. Badania wykonywano w warunkach produkcyjnych. Program badań realizowano na
tokarce sterowanej numerycznie FAMOT 400 CNC firmy Famot – Pleszew S.A.

2.2. Plan eksperymentu
Jako metodę optymalizacji parametrów obróbki stali duplex wybrano program
statyczny zdeterminowany selekcyjno – wieloczynnikowy uniform – rotatabilny PS/DS – P: λ
[12]. Wybór programu PS/DS – P: λ został podyktowany załoŜeniem, iŜ model funkcji
wielomianu drugiego stopnia będzie modelem nieliniowym, który moŜe być zredukowany do
modelu liniowego. Wybrano funkcję wielomianu drugiego stopnia, gdyŜ dzięki temu

w badaniach nie ma ograniczeń związanych z techniką pomiarową. Wymagana liczba
punktów pomiarowych to N = 23+ 6 + 6 = 20 (Tabela 3).
Tabela 3. Kodowe oznaczenie planu badań
Wartości zakodowane
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

x1

x2

x3

-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
-1,682
1,682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
-1,682
1,682
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
0
0
0
0
-1,682
1,682
0
0
0
0
0
0

Wartości rozkodowane
rzeczywiste
vC
f
ap
[m/min] [mm/obr]
[mm]
70
0,24
1,4
70
0,24
2,6
70
0,36
1,4
70
0,36
2,6
130
0,24
1,4
130
0,24
2,6
130
0,36
1,4
130
0,36
2,6
50
0,3
2
150
0,3
2
100
0,2
2
100
0,4
2
100
0,3
1
100
0,3
3
100
0,3
2
100
0,3
2
100
0,3
2
100
0,3
2
100
0,3
2
100
0,3
2

Realizacja programu wymaga wykonania pomiarów dla ośmiu układów (3 czynniki na
dwóch poziomach, 23) z dodatkiem 6 punktów gwiezdnych i punktu środkowego (średni
poziom) powtarzane 6 razy do określenia błędu [9].

3. Model okresu trwałości ostrza i jego aplikacyjność
3.1. Model okresu trwałości ostrza
Celem przeprowadzonych badań była próba sprawdzenia w warunkach
przemysłowych wartości obliczonych funkcji określających trwałość ostrza podczas toczenia
stali duplex.
Na podstawie programu PS/DS - P: λ oraz danych doświadczalnych otrzymano
wielomian drugiego stopnia funkcji okresu trwałości ostrza:
T = f(vC; f; ap) = 118,438 – 0,88687·vC – 89,9855·f – 14,439·ap +0,0053856·vC2 + 400,4555·f2
(1).
+ 6,0762·ap2 – 1,3131·vC·f+ 0,0029556·vC·ap – 47,6564·f·ap,

Wybrane wyniki dla minimalnych i maksymalnych wartości vC i f oraz dla średniej
wartości ap przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Parametry badań weryfikacyjnych modelu trwałości ostrza
Parametry skrawania
T - wartości
średnie z badań
vC [m/min]
f [mm/obr]
aP [mm]
150
0,2
2
40 min 19,4 s
150
0,4
2
16 min 24,4 s
50
0,2
2
46 min 01,4 s
50
0,4
2
39 min 08,5 s

T - wartości
obliczone
42 min 27,9 s
14 min 04,0 s
49 min 06,5 s
46 min 58,4 s

Wyniki uzyskane na podstawie modelu są zbieŜne z wynikami otrzymanymi
z eksperymentu.
3.2. Weryfikacja modelu
Ocenę wyznaczonych modeli matematycznych wykonano z zastosowaniem testu tStudenta dla porównywania dwóch wartości średnich z populacji o rozkładach normalnych i
jednorodnych wariancjach. Obliczenia statystyczne wykonane zostały w programie Statistica
9.0 [15].
ZałoŜenia o normalności rozkładu sprawdzono stosując test Shapiro – Wilka dla
modelu trwałości ostrza (tabela 5).
Tabela 5. Testy normalności dla modelu trwałości ostrza
Zmienna
n
W
p
Wartości średnie z badań
4
0,8251
0,1555
Wartości obliczone
4
0,7741
0,0633

PoniewaŜ poziom istotności p jest większy od 0,05 dla kaŜdego z badanych
przypadków, brak jest więc podstaw do odrzucenia hipotezy o normalności rozkładu.
Badane są dwie populacje generalne mające odpowiednio rozkłady normalne N(m1, σ1)
i N(m2, σ2), gdzie parametry tych rozkładów są nieznane. Dane są dwie próby
o liczebnościach n1 = 4 i n2 = 4. Na podstawie wyników prób sprawdzamy hipotezę H0: σ12 =
σ22, wobec hipotezy alternatywnej H1: σ12 ≠ σ22. Wyniki obliczeń dla modelu trwałości ostrza
przedstawiono w Tabeli 6.
Tabela 6. Wyniki obliczeń statystyki F dla modelu trwałości ostrza
F

1,5563

p

0,7251

PoniewaŜ p jest większe od 0,05 brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy o jednorodności
wariancji dla badanego przypadku.
Badamy dwie populacje mające rozkłady normalne N(m1, σ1) oraz N(m2, σ2),
odchylenia standardowe są nieznane, ale jednakowe, tzn. zachodzi σ1 = σ2. Na podstawie
dwóch prób o liczebnościach n1=4 i n2 =4 weryfikujemy hipotezę H0: m1 = m2 wobec hipotezy
alternatywnej H1: m1 ≠ m2. Z wyników obu prób obliczamy wartości średnie x 1 i x 2 oraz
wariancje s12 i s22, a następnie wartość statystyki t według zaleŜności:

t=

x1 − x 2
n1 s12 + n2 s 22
n1 + n2 − 2

(2)

1
1
 + 
 n1 n2 

Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7. Wyniki obliczeń statystyki t dla modelu trwałości ostrza
t

-0,2566

p

0,8060

Poziom istotności p dla badanych modeli jest większy od 0,05, czyli brak jest podstaw do
odrzucenia hipotezy o równości średnich. Pokazano zatem, na poziomie istotności 0,05, Ŝe
średnie wartości z badań i z modelu nie róŜnią się istotnie. Dlatego moŜna uznać, iŜ
wyznaczony model trwałości ostrza odzwierciedla zmiany przedstawione za pomocą wartości
empirycznych.

4. Okres trwałości ostrza jako funkcja parametrów skrawania
W tabelach 8 - 10 przedstawiono wartości okresu trwałości ostrza T, w zaleŜności od
przyjętych technologicznych parametrów skrawania w procesie toczenia stali duplex,
obliczone na podstawie równania (1).
Tabela 8. Wartości okresu trwałości ostrza T dla zależności T = f(ap) dla vC= 50 ÷ 150 m/min i f = 0,2 ÷
0,4 mm/obr otrzymane dla głębokości skrawania ap = 1 mm, ap = 2 mm, ap = 3 mm
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

vC
[m/min]
50

100

150

f
[mm/obr]
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4

T(ap=1)
[min]
54,702
54,395
62,098
37,768
30,895
32,032
47,761
34,323
28,894

T(ap=2)
[min]
49,108
44,036
46,972
32,321
20,683
17,054
42,463
24,259
14,065

T(ap=3)
[min]
55,667
45,829
44,000
39,028
22,624
14,229
49,317
26,347
11,387

Tabela 9. Wartości okresu trwałości ostrza T dla zależności T = f(vc) dla f = 0,2 ÷ 0,4 mm/rev i ap = 1 ÷ 3
mm otrzymane dla prędkości skrawania vc = 50 m/min, vc = 100 m/min, vc = 150 m/min
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

f
[mm/obr]
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4

ap
[mm]
1

2

3

T(vc=50)
[min]
54,702
54,395
62,098
49,108
44,036
46,972
55,667
45,829
44,000

T(vc=100)
[min]
37,768
30,895
32,032
32,321
20,683
17,054
39,028
22,624
14,229

T(vc=150)
[min]
47,761
34,323
28,894
42,463
24,259
14,065
49,317
26,347
11,387

Tabela 10. Wartości okresu trwałości ostrza T dla zależności T = f(f) dla vC= 50 ÷ 150 m/min i ap = 1 ÷
3 mm otrzymane dla posuwu f = 0,2 mm/rev, f = 0,3 mm/rev, f = 0,4 mm/rev
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

vc
[m/min]
50

100

150

ap
[mm]
1
2
3
1
2
3
1
2
3

T(f=0,2)
[min]
54,702
49,108
55,667
37,768
32,321
39,028
47,761
42,463
49,317

T(f=0,3)
[min]
54,395
44,036
45,829
30,895
20,683
22,624
34,323
24,259
26,347

T(f=0,4)
[min]
62,098
46,972
44,000
32,032
17,054
14,229
28,894
14,065
11,387

Dane te mogą być przydatne technologom, jak takŜe operatorom maszyn CNC.

5. Wnioski
Celem pracy było opracowanie metodyki dającej moŜliwość prognozowania okresu
trwałości ostrza w procesie toczenia stali duplex. Prognozowanie wymaganego parametru
okresu trwałości ostrza T w procesie toczenia na sucho jest istotną determinantą tego procesu.
i wpływa na właściwości technologicznej warstwy wierzchniej. Wyniki niniejszego
eksperymentu mogą być z powodzeniem stosowane w procesie toczenia stali duplex ostrzami
z węglika spiekanego powlekanego. Sformułowano następujące wnioski:
1. Opracowano model równania drugiego stopnia prognozujący okres trwałości ostrza za
pomocą metody powierzchni odpowiedzi dla toczenia stali duplex ostrzami z węglika
spiekanego powlekanego.
2. Opracowane równania pokazują, Ŝe prędkość skrawania była głównym czynnikiem
wpływającym na okres trwałości ostrza.
3. Przewidywane wartości oraz wartości pomiarowe są bardzo bliskie, co wskazuje, Ŝe
opracowany model prognozowania okresu trwałości ostrza moŜe być efektywnie
stosowany do przewidywania trwałości narzędzia w procesie toczenia. Dzięki
wykorzystaniu takich modeli moŜna zaoszczędzić czas i koszty.

Literatura
[1] Abou-El-Hossein K.A., Yahya Z. High-Speed End-Milling of AISI 304 Stainless Steels Using
New Geometrically Developed Carbide Inserts. Journal of Materials Processing Technology,
162–163, (2005), 596–602.
[2] Akasawa T. et al. Effects of Free-Cutting Additives on the Machinability of Austenitic Stainless
Steels. Journal of Materials Processing Technology, 143–144, (2003), 66–71.
[3] Bouzid Saï W., Lebrun J.L. Influence of Finishing by Burnishing on Surface Characteristics.
Journal of Materials Engineering and Performance, Volume 12, (1), February 2003, 37.
[4] Charles J. et al. Austenitis Chromium – Manganese Stainless Steel – A European Approach.
Materials and ApplicationsSeries , Volume 12, Euro Inox 2010.
[5] Ciftci I. Machining of Austenitic Stainless Steels using CVD Multi-Layer Coated Cemented
Carbide Tools. Tribology International, 39(2006), 565–569.
[6] Cunat P.J. The Euro Inox Handbook of Stainless Steel. Materials and Applications Series, Volume
1, Euro Inox 2002.

[7] Cunat P.J. Working with Stainless Steel. Materials and Applications Series, Volume 2, EDP
Sciences and Euro Inox 2009.
[8] Kosmač A. Electropolishing Stainless Steel. Materials and Applications Series, Volume 11, Euro
Inox 2010.
[9] Montgomery D. Design and Analysis of Experiments, 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc., New
York, 2003.
[10] Olszak W. Obróbka skrawaniem. WNT, Warszawa 2008.
[11] Paro J. et al. Tool Wear and Machinability of X5CrMnN 18 18 Stainless Steels. Journal of
Materials Processing Technology, 119, (2001), 14-20.
[12] Polański Z. Metody optymalizacji w technologii maszyn. PWN, Warszawa 1977.
[13] Sahin Y., Riza Motorcu A. Surface Roughness Model for Machining Mild Steel with Coated
Carbide Tool. Materials & Design, 26 (2005), 321–326.
[14] Smith G.T. Cutting Tool Technology, Industrial Handbook. London: Springer -Verlag, 2008.
[15] StatSoft, Inc. (2009). STATISTICA (data analysis software system), version 9.0.
www.statsoft.com

PhD. Eng. Grzegorz Królczyk
Faculty of Production Engineering and Logistics
Opole University of Technology
76 Prószkowska street, 45-758 Opole, Poland
E-mail: g.krolczyk@po.opole.pl
Prof. DSc. PhD. Eng. Maksymilian Gajek
Faculty of Production Engineering and Logistics
Opole University of Technology
76 Prószkowska street, 45-758 Opole, Poland
E-mail: m.gajek@po.opole.pl
Prof. DSc. PhD. Eng. Stanislaw Legutko
Faculty of Mechanical Engineering and Management
Poznan University of Technology
3 Piotrowo street, 60-965 Poznan, Poland
E-mail: stanislaw.legutko@put.poznan.pl

Prof. nzw. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek
Instytut Transportu Samochodowego
Ul. Jagiellońska 80, 03–301 Warszawa, Polska
E–mail: zdzislaw.chlopek@its.waw.pl

Badania zużycia energii przez samochód elektryczny w warunkach
symulujących jazdę w mieście

Słowa kluczowe: samochód elektryczny, zużycie energii, sprawność
Streszczenie: W ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój napędów elektrycznych w
motoryzacji. W samochodach elektrycznych upatruje się możliwości rozwiązania najważniejszych
problemów ekologicznych motoryzacji. W pracy przedstawiono wyniki badań zużycia energii przez
samochód elektryczny w warunkach odpowiadających rzeczywistej eksploatacji takich pojazdów,
mianowicie w testach jezdnych symulujących ruch w miastach, poza miastami, a także w zatorach
drogowych. Wyznaczono drogowe zużycie energii i sprawność ogólną pojazdu w testach jezdnych.
Wyznaczono charakterystykę zużycia energii w warunkach pseudoprzypadkowych użytkowania
samochodu w mieście. Wykorzystano do tego celu metodę Monte Carlo.

1. Wstęp
Motoryzacja powoduje znaczne zagrożenia środowiska. Duża część tych zagrożeń jest
związana ze stosowaniem do napędu pojazdów samochodowych silników spalinowych. Do
najbardziej zauważalnych zagrożeń zalicza się emisję spalin i hałasu, a także zużywanie
zasobów naturalnych wykorzystywanych do wytwarzania paliw ciekłych i gazowych.
Zastosowanie w motoryzacji silników elektrycznych umożliwia eliminację emisji spalin na
trasach komunikacyjnych, a także zmniejszenie emisji hałasu, wiadomo bowiem, że
współczesna technika napędów elektrycznych umożliwia osiągnięcie takich korzyści [10, 14,
16, 26]. Jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę, że sloganowy termin „pojazdy o zerowej
emisji” („zero emission vehicles”) to tylko populistyczne propagandowe określenie i to nie na
najwyższym poziomie. Po pierwsze istnieją jeszcze inne źródła emisji zanieczyszczeń z
samochodów inne niż silnik spalinowy, np. źródła emisji pyłów, takie jak: pary trybologiczne
w pojeździe, ogumienie współpracujące z nawierzchnią jezdną, a także wzniecanie pyłów z
drogi [4]. Po drugie w przypadku stosowania silników elektrycznych w samochodach, co
prawda z pojazdów nie są emitowane spaliny, ale zanieczyszczenie środowiska towarzyszy
wytwarzaniu energii elektrycznej. Wytwarzanie energii elektrycznej w dalszym ciągu w
znacznej mierze jest oparte na spalaniu paliw kopalnych, przede wszystkim węgla
kamiennego. Dodatkowo często technologie wytwarzania energii elektrycznej z
wykorzystaniem węgla kamiennego nie należą do najczystszych, zatem nie eliminuje się
emisji nie tylko gazów cieplarnianych, ale i zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia.
Oczywiście przyszłościowym rozwiązaniem jest wykorzystanie odnawialnych nośników
energii, przede wszystkim bezpośrednio energii promieniowania słonecznego (ogniwa foto–
elektryczne), oraz energii jądrowej – szczególnie duże nadzieje wiąże się z wykorzystaniem
syntezy jądrowej [20]. Oceną emisji zanieczyszczeń z samochodów w całym cyklu
wytwarzania i wykorzystywania nośników energii zajmuje się tzw. analiza Well–to–Whell,
tzn. analiza od źródła (nośników energii) do koła (jezdnego pojazdu) [25, 27]. Cykl ten dzieli

się na dwie części: Well–to–Tank – od źródła do zbiornika (nośnika energii) i Tank–to–Whell
– od zbiornika do koła [25].
Innym problemem jest ocena ekologicznych korzyści zastosowania napędów
elektrycznych w samochodach tzw. metodą oceny wpływu cyklu istnienia pojazdów LCIA
(ang. Life Cycle Impact Assessment) [12]1. W metodzie tej uwzględnia się nie tylko
informacje uzyskane na drodze inwentaryzacji energii i emisji zanieczyszczeń, ale i określone
zagrożenia środowiskowe, np. eutrofizację, zakwaszenie, hałas, drgania, smog,
promieniowanie elektromagnetyczne, pył, zmianę zagospodarowania terenu, zmniejszenie
zasobów surowców, m.in. wody i surowców do wytwarzania paliw kopalnych, zmiany
klimatu, zubożenie warstwy ozonowej i inne [12]. Metoda LCIA umożliwia w odniesieniu do
samochodu ocenę jego oddziaływania na środowisko na wszystkich etapach istnienia pojazdu,
począwszy od wytwarzania, eksploatacji, aż do zagospodarowania zużytych pojazdów.
Analiza ta może dotyczyć również infrastruktury eksploatacyjnej pojazdów. W metodzie
oceny wpływu cyklu istnienia w odniesieniu do samochodów elektrycznych należy
uwzględnić wiele czynników silnie obciążających środowisko, szczególnie wytwarzania i
eksploatacji akumulatorów oraz ich zagospodarowania po zakończeniu eksploatacji [1, 11, 13,
16, 18, 21, 27].
To ostrożne podejście do problemu pojazdów elektrycznych nie jest w żadnej
sprzeczności z faktem dynamicznie prowadzonych prac nad rozwojem napędów
elektrycznych nie tylko w małych samochodach osobowych, ale i autobusach, samochodach
ciężarowych [1, 8–11, 13–16, 18, 21–23, 26, 27] oraz pojazdach jednośladowych [24].
Ważnym problemem jest ocena zużycia energii przez samochody elektryczne w
warunkach odpowiadających typowemu użytkowaniu tych pojazdów. Na obecnym stanie
rozwoju technicznego zastosowanie samochodów elektrycznych jest przewidywane przede
wszystkim do ruchu w miastach [1, 3, 8–11, 14–16, 18, 21–23, 26, 27]. W związku z tym
warunki odpowiadające rzeczywistemu użytkowaniu samochodów elektrycznych dotyczą
ruchu w miastach z uwzględnieniem przypadków szczególnych – ruchu w centrach miejskich
i okolicach podmiejskich. Jako modele ruchu odpowiadające rzeczywistemu użytkowaniu
samochodów elektrycznych przyjęto w niniejszej pracy testy homologacyjne: europejski UDC
(Urban Driving Cycle – miejski test jezdny) – rysunek 1 i amerykański FTP–75 (Federal
Transient Procedure – federalna procedura przejściowa) – rysunek 2 [28]. Test UDC jest
typowym modelem ruchu samochodów osobowych i lekkich samochodów ciężarowych w
miastach, test FTP–75 odpowiada ruchowi zarówno w miastach, jak i w okolicach
podmiejskich. Dodatkowo rozszerzono program badań o test Stop and Go [2, 6] – rysunek 3,
odpowiadający ruchowi samochodów w zatorach ulicznych.

1

Rozpowszechniło się w tłumaczeniu na język polski błędne i naganne użycie – jako zapożyczonego z języka
angielskiego – terminu „życie” w odniesieniu do obiektów innych niż organizmów i to nie tylko w aktach
urzędowych, ale i nawet w pismach naukowych! Według „Słownika języka polskiego” życie jest to stan
organizmu polegający na nieprzerwanym ciągu procesów umożliwiających reagowanie na bodźce i zwykle
poruszanie się. Według Encyklopedii Państwowego Wydawnictwa Naukowego życie to zjawisko biologiczne
złożone i wielowymiarowe, którego nie można opisać za pomocą jednej prostej definicji. Zjawisko to jest znane
dotychczas wyłącznie z Ziemi i w tym kontekście jest definiowane w odniesieniu do dwóch podstawowych
znaczeń: na określenie stanu materii (nazywanej organizmem) trwającego od pojawienia się (narodzin)
organizmu do zakończenia jego bytu osobniczego, w większości kończącego się śmiercią oraz na określenie
dynamicznego procesu, który pojawił się na Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmującego pochodzące od jednej
formy wyjściowej wszystkie istniejące w przeszłości i żyjące obecnie organizmy wraz z wszelkimi wzajemnymi
relacjami i zależnościami oraz ich wpływem na środowisko.
To, że w języku angielskim na określenie pojęcia istnienia używa się terminu „life” nie usprawiedliwia Polaków
do nieposzanowania kultury języka polskiego i do błędnego tłumaczenia tego terminu na „życie” zamiast –
prawidłowo – na „istnienie”.
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Rys. 3. Test Stop and Go
Przyjęte modele ruchu obejmują większość zdarzających się warunków ruchu
samochodów osobowych w strefach miejskich.

2. Systematyka wielkości do opisu zużycia energii przez samochód elektryczny
Do opisu zużycia energii przez samochód elektryczny przyjęto następujący system
wielkości fizycznych.
Dla samochodu elektrycznego bez odzyskiwania energii hamowania system
sprawności definiuje się w następujący sposób:
 sprawność napędu
D 

NR
NT

(1)

 sprawność ładowania akumulatorów
CH 

NT
N CH

(2)

 sprawność ogólna
G  CH  D

(3)

gdzie: NT – moc elektrycznego napędu samochodu,
NR – moc oporów jazdy2,
NCH – moc ładowania akumulatorów.
Dla samochodu elektrycznego z odzyskiwaniem energii hamowania system
sprawności jest zdefiniowany w następujący sposób:
 sprawność napędu
D 

NR
NT  N U

(4)

 sprawność odzyskiwania energii hamowania
U 

NU
NB

(5)

gdzie: NB – moc hamowania maszyną elektryczną,
NU – moc odzyskiwania energii hamowania.
Drogowe zużycie energii definiuje się jako pochodną zużywanej energii względem
drogi przebywanej przez pojazd. Dla samochodu elektrycznego bez odzyskiwania energii
hamowania drogowe zużycie energii wynosi:
c

dLT s 
ds

(6)

gdzie: s – droga przebywana przez pojazd,
LT (s) – praca elektrycznego napędu samochodu jako funkcja drogi.
Dla samochodu elektrycznego z odzyskiwaniem energii hamowania drogowe zużycie
energii wynosi:
c

dLT s   L U s 
ds

gdzie: LU (s) – odzyskiwana energii hamowania jako funkcja drogi.
Wartość średnia drogowego zużycia energii w teście wynosi:
2

Pod pojęciem „oporów jazdy” rozumie się w tym zastosowaniu zjawisko, a nie siły.

(7)

 dla samochodu bez odzyskiwania energii hamowania:
cAV 

LT AVNT t 

s
AVvt 

(8)

gdzie: t – czas,
LT – praca elektrycznego napędu samochodu w teście o czasie trwania tf:
tf

L T   N T t  dt

(9)

0

s – droga przejechana przez samochód w teście:
tf

s   vt  dt

(10)

0

AV – operator wartości średniej;
 dla samochodu z odzyskiwaniem energii hamowania:
cAV 

LT  L U AVNT t   AVN U t 

s
AVvt 

(11)

gdzie: LU – energia hamowania odzyskana w teście:
tf

L U   N U t  dt

(12)

0

Na rysunku 1 przedstawiono schemat przepływu mocy w zespole napędowym3
samochodu elektrycznego z odzyskiwaniem energii elektrycznej.
NT
CH

NCH

A

D

NR

U
NU

NB

Rys. 4. Schemat przepływu mocy w zespole napędowym samochodu elektrycznego z
odzyskiwaniem energii elektrycznej. Oznaczenia: CH – układ ładowania akumulatora, A –
akumulator, D – układ napędowy samochodu, U – układ odzyskiwania energii hamowania,
NCH – moc ładowania akumulatorów, NT – moc elektrycznego napędu samochodu, NR – moc
oporów jazdy, NB – moc hamowania maszyną elektryczną, NU – moc odzyskiwania energii
hamowania
Należy zwrócić uwagę na fakt, że bilans energetyczny w układzie napędowym
samochodu decyduje o tym, czy pojazd znajduje się w stanie statycznym, czyli porusza się ze
stałą prędkością, czy w stanie dynamicznym: przyspieszania lub zmniejszania prędkości. Moc
hamowania maszyną elektryczną jest różna od mocy hamowania pojazdu, gdyż moc
hamowania pojazdu obejmuje również moc rozpraszaną w układzie hamulcowym przez
hamulce cierne. Część z mocy hamowania maszyną elektryczną może być odzyskiwana –
energia elektryczna jest magazynowana w czasie hamowania w akumulatorze.
Termin „układ napędowy” jest używany – zgodnie z tradycyjnym stosowaniem w naukach motoryzacyjnych – do oznaczenia układu
przenoszenia energii mechanicznej z silnika do kół jezdnych pojazdu. Dla układu napędowego wraz z silnikiem oraz zbiornikiem energii
stosuje się w niniejszej pracy termin „zespół napędowy”.
3

3. Wyniki badań empirycznych samochodu elektrycznego na hamowni podwoziowej
Badania empiryczne zużycia energii przez samochód elektryczny przeprowadzono na
hamowni podwoziowej w Centrum Ochrony Środowiska w Instytucie Transportu
Samochodowego [3]. Obiektem badań był elektryczny samochód osobowy Zilent Courant
wyprodukowany w Chińskiej Republice Ludowej. Samochód Zilent Courant jest pojazdem z
zasilaniem silników elektrycznych wyłącznie z akumulatorów energii elektrycznej. Samochód
ma układ napędowy bez odzyskiwania energii hamowania. Masa pojazdu gotowego do jazdy
wynosi 1170 kg.
Moc znamionowa silnika elektrycznego wynosi 8,5 kW. Pojazd jest wyposażony w 10
bezobsługowych akumulatorów kwasowo–ołowiowych o napięciu znamionowym 12 V i
pojemności elektrycznej 100 Ah każdy akumulator.
Prędkość maksymalna samochodu wynosi 85 km/k, prędkość ekonomiczna – 40 km/h.
Zasięg przy prędkości ekonomicznej wynosi nie mniej niż 150 km.
Badany samochód należy do kategorii pojazdów elektrycznych o prostej konstrukcji.
Samochód nie jest wyposażony ani w układy akumulatorów nowej generacji, ani nie ma
możliwości odzyskiwania energii hamowania. Wskaźniki użyteczne również nie kwalifikują
badanego pojazdu do kategorii nowoczesnych samochodów elektrycznych. Mały jest zasięg
pojazdu, mała prędkość maksymalna, tym bardziej słabe są właściwości dynamiczne. Cechy
te mają wpływ na sceptyczną ocenę bezpieczeństwa biernego samochodu oraz komfortu jego
użytkowania.
Badania przeprowadzono na jednorolkowej hamowni podwoziowej z regulowaną
charakterystyką oporów firmy AVL–Zoellner [3].
W czasie badań na hamowni podwoziowej dokonywano pomiarów m.in.:
 prędkości jazdy samochodu na rolce hamowni podwoziowej,
 napięcia na zespole akumulatorów,
 natężenia prądu w instalacji napędowej pojazdu.
Charakterystykę mocy pochłanianej przez hamownię podwoziową zidentyfikowano na
podstawie badań empirycznych wybiegu samochodu [3].
Rejestracji sygnałów badanych wielkości dokonywano z czasem próbkowania 1 s.
Rejestrowane sygnały były wynikiem uśredniania wyników z 10 pomiarów dokonywanych co
0,1 s. Zarejestrowane sygnały zostały poddane wstępnemu przetwarzaniu w celu usunięcia
błędów grubych i zmniejszenia udziału szumów o wysokich częstotliwościach. Do
poszukiwania błędów grubych wykorzystano analizę bieżącej wariancji sygnałów. W celu
zmniejszenia udziału szumów o wysokich częstotliwościach w sygnałach zastosowano
filtracje dolnoprzepustową. Wykorzystano do tego celu filtr Golaya–Savitzky’ego [19] z
wielomianem drugiego stopnia oraz z aproksymacją obustronną po 2 punkty.
Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono wyniki badań empirycznych samochodu w teście
Stop and Go – przebiegi natężenia prądu pobieranego z akumulatora i napięcia na zaciskach
akumulatora oraz mocy elektrycznej napędu samochodu i mocy oporów jazdy.
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Rys. 5. Natężenie prądu pobieranego z akumulatora i napięcie na zaciskach akumulatora w
teście Stop and Go
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Rys. 6. Moc elektryczna napędu samochodu i moc oporów w teście Stop and Go
Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono wyniki badań empirycznych samochodu w teście
UDC.
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Rys. 7. Natężenie prądu pobieranego z akumulatora i napięcie na zaciskach akumulatora w
teście UDC
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Rys. 8. Moc elektryczna napędu samochodu i moc oporów w teście UDC
Na rysunkach 9 i 10 przedstawiono wyniki badań empirycznych samochodu w teście
FTP–75.
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Rys. 9. Natężenie prądu pobieranego z akumulatora i napięcie na zaciskach akumulatora w
teście FTP–75
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Rys. 10. Moc elektryczna napędu samochodu i moc oporów w teście FTP–75
Dla testów badawczych wyznaczono sprawność ogólną pojazdu. Sprawność ogólną
wyznaczano jako iloczyn sprawności napędu i sprawności ładowania akumulatorów.
Sprawność napędu wyznaczono na podstawie wykonanych badań empirycznych. Problemem
było przyjęcie sprawności ładowania akumulatorów. Procesy napędu pojazdu i ładowania
akumulatorów nie zachodzą w tym samym czasie, zatem pojęcie sprawności ogólnej pojazdu
w warunkach dynamicznych jest umowne i w zasadzie sprawność ogólną można oceniać
tylko w warunkach bilansowania energii. Literatura podaje wartości sprawności ładowania
akumulatorów znacznie różniące się wartością w zależności od rodzaju akumulatorów.
Przykładowo w publikacji [10] jest przyjmowana wartość sprawności ładowania
akumulatorów równa 0,86. W badaniach [3] uzyskano dla akumulatorów kwasowo–
ołowiowych znacznie mniejsze wartości, nawet rzędu 0,6. Ostatecznie do analiz w niniejszej
pracy przyjęto sprawność ładowania akumulatorów równą 0,65.
Na rysunku 11 zestawiono sprawność ogólną pojazdu w poszczególnych testach.
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Rys. 11. Sprawność ogólna w testach Stop and Go, UDC i FTP–75
Sprawność ogólna pojazdu w testach homologacyjnych ma podobną wartość, mimo że
testy te znacznie się różnią właściwościami dynamicznymi, jest jednak między nimi znacznie
większe podobieństwo ze względu na prędkość średnią niż w stosunku do testu Stop and Go.
Znacznie mniejsza jest sprawność ogólna w teście Stop and Go. Test ten charakteryzuje się
częstym przyspieszaniem i hamowaniem, prędkość średnia pojazdu wynosi około 5,8 km/h.
W związku z tym można spodziewać się dużych strat. Przypadek taki występuje również w
samochodach napędzanych silnikami spalinowymi [2, 6].
Na rysunku 12 przedstawiono średnie drogowe zużycie energii.
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Rys. 12. Średnie drogowe zużycie energii w testach Stop and Go, UDC i FTP–75
Średnie drogowe zużycie energii ma podobną wartość dla testów FTP–75 i Stop and
Go, mniejsza wartość jest natomiast dla testu UDC. Jest to prawdopodobnie związane z
właściwościami dynamicznymi procesów prędkości w zastosowanych testach. Testy FTP–75
i Stop and Go charakteryzują się silniejszymi właściwościami dynamicznymi niż test UDC.
Jest to widoczne m.in. we właściwościach częstotliwościowych – większa jest wartość
widmowej gęstości mocy prędkości w testach FTP–75 i Stop nad Go w stosunku do testu
UDC dla dużych częstotliwości [6]. Właściwość ta wynika ze sposobu wyznaczania
analizowanych testów, mianowicie testy FTP–75 Stop and Go są stworzone zgodnie z
kryterium wiernej symulacji w dziedzinie czasu, a test UDC jest wynikiem syntezy zgodnie z
podobieństwem charakterystyk punktowych w warunkach badań i rzeczywistego
użytkowania.
Przeprowadzono również badania średniego drogowego zużycia energii w stanach
dynamicznych: dodatniego przyspieszenia i ujemnego przyspieszenia. Wyniki tych analiz
przedstawiono na rysunkach 13–15.
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Rys. 13. Średnie drogowe zużycie energii w stanach dynamicznych dodatniego
przyspieszenia i ujemnego przyspieszenia w teście Stop and Go
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Rys. 14. Średnie drogowe zużycie energii w stanach dynamicznych dodatniego
przyspieszenia i ujemnego przyspieszenia w teście UDC
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Rys. 15. Średnie drogowe zużycie energii w stanach dynamicznych dodatniego
przyspieszenia i ujemnego przyspieszenia w teście FTP–75
Wyniki analiz są oczekiwane: większe średnie drogowe zużycie energii przypada na
fazy przyspieszania. Największa różnica średniego drogowego zużycia energii w
rozpatrywanych fazach dynamicznych występuje dla testu UDC.

4. Wyznaczanie charakterystyk zużycia energii w pseudoprzypadkowych warunkach
użytkowania samochodu
Do wyznaczania charakterystyk zużycia energii w pseudoprzypadkowych warunkach
użytkowania samochodu wykorzystano metodę Monte Carlo [5–7, 17]. Istota metody Monte
Carlo polega na wykorzystaniu generatorów liczb przypadkowych lub pseudoprzypadkowych
nie tylko w metodach numerycznych, ale przede wszystkim na tworzeniu intelektualnej
przypadkowej lub pseudoprzypadkowej rzeczywistości, której badania umożliwiają poznanie
przyczynowych i przypadkowych właściwości doświadczanej rzeczywistości [7].
Pseudoprzypadkowe warunki użytkowania samochodu są traktowane jako
pseudoprzypadkowy przebieg prędkości samochodu, będący realizacją procesu
stochastycznego prędkości samochodu [5, 6]. Jako charakterystyka punktowa procesu
prędkości samochodu jest rozpatrywana jego prędkość średnia [5, 6]:
s
(13)
v AV 

gdzie: s – droga przebywana przez pojazd,
 – czas jazdy.
Ruch samochodu jest modelowany jako kombinacja ruchu w testach Stop and Go,
UDC i FTP–75.
Droga przebywana przez samochód jest modelowana jako kombinacja liniowa:
3

s    vi  t i
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i 1

gdzie: t – czas traktowany jako zmienna przypadkowa o rozkładzie równomiernym,
i = 1, 2, 3; 1 – Stop and Go, 2 – UDC, 3 – FTP–75.
Czas trwania pseudoprzypadkowego testu wynosi:
3

t   ti
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i 1

Prędkość średnia samochodu w pseudoprzypadkowym teście wynosi zatem
s
v AV  
t
Energia zużyta do napędu samochodu wynosi w pseudoprzypadkowym teście:

(16)

3
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i 1

gdzie: ci – średnie drogowe zużycie energii w poszczególnych testach
Średnie drogowe zużycie energii w pseudoprzypadkowym teście jest równe:
L
c  D
(18)
s
Na rysunku 16 przedstawiono przykładową charakterystykę drogowego zużycia
energii w pseudoprzypadkowych warunkach użytkowania samochodu w postaci zależności
drogowego zużycia energii od prędkości średniej pojazdu. Poszczególne punkty odpowiadają
kolejnym doświadczeniom pseudoprzypadkowym generowania czasów trwania testów Stop
and Go, UDC i FTP–75. Na wykresie naniesiono również linię prostą, aproksymującą zbiór
punktów zgodnie z kryterium najmniejszej sumy kwadratów.
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Rys. 16. Charakterystyka drogowego zużycia energii w pseudoprzypadkowych warunkach
użytkowania samochodu
Jak wynika z wyznaczonej charakterystyki, zależność drogowego zużycia energii od
prędkości średniej w warunkach dynamicznych zasadniczo różni się od analogicznej
charakterystyki dla silników spalinowych. Drogowe zużycie paliwa przez samochodowe
silniki spalinowe ulega zdecydowanemu zmniejszaniu się w miarę zwiększania się prędkości
średniej pojazdu w zakresie małej wartości średniej prędkości, natomiast charakterystyka dla
samochodu elektrycznego wykazuje małą wrażliwość na prędkość średnią pojazdu.
Oczywiście tego wniosku nie można uogólniać, bo wyznaczono charakterystykę tylko dla
jednego pojazdu, jednak wynik badania jest oryginalny i wart zwrócenia na niego uwagi.
Wielokrotnie powtarzane doświadczenia pseudoprzypadkowe wykazują, że
wyznaczone charakterystyki są bardzo mało wrażliwe na kolejne serie doświadczeń.
Świadczy to o małej wrażliwości zużycia energii przez samochód elektryczny na
pseudoprzypadkowe warunki użytkowania pojazdu, określone procesem prędkości jazdy.
5. Podsumowanie
Istnieje powszechne przekonanie, że pojazdy samochodowe z napędami elektrycznymi
są przyszłością motoryzacji przede wszystkim ze względów ekologicznych. Z tego powodu
jest celowe badanie właściwości tych pojazdów ze względu na zużycie energii. Wyniki badań
przedstawione w niniejszej pracy potwierdzają, że zaproponowana metoda badań jest
skuteczna i umożliwia uzyskania obiektywnych wyników. Zaproponowany sposób
wyznaczania charakterystyk drogowego zużycia energii w warunkach pseudoprzypadkowych
z zastosowaniem metody Monte Carlo jest oryginalną procedurą badania zużycia energii
przez samochody elektryczne.
W obecnym stanie technicznym podstawowymi ograniczeniami rozpowszechniania się
stosowania samochodów elektrycznych są:
 poziom techniczny akumulatorów energii elektrycznej – o dużej masie, kosztownych i o
małej trwałości, a także o małej pojemności energetycznej, uniemożliwiającej – w
konsekwencji – zapewnienia dużego zasięgu samochodu,
 sposoby wytwarzania energii elektrycznej na dużą skalę, dotychczas niewykorzystujące
metod uznawanych powszechnie za ekologiczne.
Dotychczasowy rozwój akumulatorów energii elektrycznej nie jest dostatecznie
dynamiczny, aby w najbliższych czasach optymistycznie traktować możliwość pokonania tej
bariery rozwoju samochodów elektrycznych.
Pochodzenie energii na Ziemi można sklasyfikować w sposób następujący.
1. Energia promieniowania słonecznego:

energia wewnętrzna atmosfery i skorupy ziemskiej,
paliwa biologiczne,

paliwa kopalne pochodzenia biologicznego,

energia kinetyczna ruchu powietrza atmosferycznego,

energia kinetyczna ruchu wód: grawitacyjnego i prądów cieplnych.
2. Energia kinetyczna Ziemi i Układu Słonecznego – energia pływów, energia tarcia
wewnętrznego.
3. Energia wiązań chemicznych substancji Ziemi.
4. Energia jądrowa substancji Ziemi: rozpadu (naturalna i sztuczna) i syntezy (sztuczna).
5. Energia wewnętrzna Ziemi.
6. Energia promieniowania kosmicznego.
Ze względów ekologicznych i ekonomicznych od technologii wytwarzania energii
elektrycznej oczekuje się spełnienia co najmniej jednego z dwóch warunków:

odnawialności źródeł energii lub wykorzystywania energii Ziemi,

małej emisji zanieczyszczeń w procesie wytwarzania energii elektrycznej.
W związku z tym jako przyszłościowe technologie wytwarzania energii elektrycznej
jest traktowane wykorzystanie:

odnawialnych nośników energii – biopaliw, powietrza i wody (energia kinetyczna),
promieniowania słonecznego dzięki zastosowaniu ogniw fotoelektrycznych,

energii Ziemi,

rozszczepiania jąder atomowych,

syntezy jądrowej.
Należy oczekiwać, że w przyszłości problem wytwarzania energii elektrycznej nie
będzie stanowił najważniejszej bariery rozwoju samochodów elektrycznych.
Inną barierą rozpowszechniania użytkowania samochodów elektrycznych jest
infrastruktura stacji ładowania akumulatorów energii elektrycznej oraz sama technologia
ładowania – długotrwała w stosunku do zasilania zbiorników samochodów z silnikami
spalinowymi paliwami ciekłymi lub gazowymi.
Niezależnie od ograniczeń możliwości rozwoju samochodów elektrycznych jednym z
najważniejszych tematów eksploatacji tych pojazdów jest problem zużycia energii,
decydujący w znacznej mierze o skuteczności ekonomicznej powszechnego elektrycznego
transportu samochodowego.
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Badania symulacyjne jako element zintegrowanego procesu
projektowania w aspekcie eksploatacji przenośników taśmowych
Słowa kluczowe: przenośniki taśmowe, urządzenia napinające taśmę, badania symulacyjne,
analiza dynamiczna, komputerowe wspomaganie projektowania
Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono badania symulacyjne nieustalonych stanów pracy
przenośnika, jako nieodłączną i istotną część zintegrowanego procesu jego projektowania. Za
pomocą uproszczonych schematów blokowych i równań, opisano budowę dynamicznego
modelu przenośnika taśmowego oraz grawitacyjnego urządzenia napinającego taśmę. Wyniki
testów symulacyjnych modelu przenośnika taśmowego porównano z wynikami badań
przemysłowych, przeprowadzonych w miejscu eksploatacji przenośnika z wykorzystaniem
mobilnego systemu pomiarowego. Wyniki weryfikacji modelu dynamicznego potwierdziły jego
użyteczność w analizie zjawisk dynamicznych występujących podczas pracy przenośnika oraz
wykazały pełną przydatność badań symulacyjnych w zintegrowanym procesie projektowania
przenośników taśmowych.

1. Wprowadzenie
Ze względu na uzyskiwaną zdolność transportową i niezawodność pracy, przenośniki
taśmowe pełnią dominującą rolę w systemach odstawy kopalny użytecznej, zarówno w
kopalniach odkrywkowych jak i podziemnych. Przenośniki taśmowe transportujące nadkład
mogą uzyskać wydajność 50 tys. t/h, długość pojedynczych instalacji osiąga prawie 20 km, a
moce napędów wynoszą nawet 12 MW. Przenośniki taśmowe o największych wydajnościach,
prędkościach taśmy i zainstalowanych mocach wykorzystywane są do transportu nadkładu w
odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego, natomiast wiele interesujących wyzwań
inżynierskich stawiają przed projektantami przenośniki powierzchniowe (overland conveyors) o
długościach kilkunastu kilometrów przeznaczone do pracy w trudnych warunkach terenowych i
klimatycznych oraz przenośniki taśmowe o zmiennej długości, wykorzystywane podczas
drążenia tuneli lub pracujące w podziemnych kopalniach węgla kamiennego [12].
Nowoczesne przenośniki taśmowe z uwagi na warunki pracy i postawione im zadania
transportowe wymagają stosowania taśm konstruowanych z wykorzystaniem najnowszych
technologii, ich napędy są wyposażane w coraz doskonalsze i coraz bardziej złożone układy
sterowania, a systemy podparcia taśmy są optymalizowane wg kryterium minimalizacji
kosztów i zwiększenia ich trwałości. Wiele budowanych obecnie przenośników taśmowych jest
wyposażanych w urządzenia napinające regulujące siłę w taśmie w funkcji obciążenia układu
napędowego przenośnika. Nowe konstrukcje przenośników wymagają zastosowania w procesie
ich projektowania specjalistycznego oprogramowania komputerowego, z nieustannie
rozbudowywanymi algorytmami obliczeniowymi, wykorzystującymi najnowsze wyniki badań
przemysłowych i eksploatacyjnych oraz doświadczeń prowadzonych w laboratoriach [12, 16].
Obecnie stosowane w świecie, najbardziej zaawansowane aplikacje komputerowe do
wspomagania projektowania stanowią przykład zintegrowanego projektowania przenośników
taśmowych, obejmującego wielowariantowe obliczenia, weryfikację i dobór podzespołów
przenośnika, analizę stanów dynamicznych oraz badania symulacyjne prowadzone w celu
wybrania wariantu optymalnego zgodnie z założonymi kryteriami [10, 12].

2. Zintegrowane projektowanie przenośnika taśmowego
Przenośniki taśmowe posiadają budowę modułową i głównym zadaniem projektanta jest
prawidłowy dobór i zestawienie gotowych podzespołów w unikalne, realizujące założone
zadanie transportowe, urządzenie. Projektowanie przenośników jest zbiorem zintegrowanych
procesów realizowanych przez zespół projektowy obejmujących analizę
zadania
transportowego, uwarunkowań i ograniczeń w jego realizacji, dobór parametrów ruchowych,
podstawowe
obliczenia,
kompletację
podzespołów
przenośnika
z uwzględnieniem
uwarunkowań ekonomicznych, badania laboratoryjne oraz badania symulacyjne dla korekty
parametrów ruchowych i nastaw układów sterowania (Fig. 1). Istotną część zintegrowanego
projektowania przenośników taśmowych jest realizacja badań obiektu w warunkach
przemysłowych w celu weryfikacji i kalibracji modeli obliczeniowych oraz uwzględnienie w
procesie projektowania wyników badań eksploatacyjnych i diagnostycznych wybranych
podzespołów przenośnika taśmowego [5, 6, 7, 14, 15, 18].
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Fig. 1 Schemat przedstawiający miejsce badań symulacyjnych w procesie zintegrowanego projektowania przenośnika
taśmowego [12]

Zadanie transportowe, w przypadku przenośników taśmowych, można zdefiniować jako
proces, którego celem jest przetransportowanie zadanej ilości nosiwa w określonym czasie,
między ustalonymi miejscami załadunku i rozładunku. Determinuje ono wydajność
przenośnika oraz profil i plan trasy a zadaniem projektanta jest przyjęcie właściwej prędkości i
szerokości taśmy oraz przeprowadzenie obliczeń podstawowych parametrów pracy
przenośnika. Ten etap zintegrowanego projektu obliczeniowego jest fazą wstępnych obliczeń,
a główną jego część stanowią obliczenia mocy napędu i wytrzymałości taśmy przeprowadzane
z wykorzystaniem metody podstawowej (Fig. 2).
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Fig. 2 Algorytm projektowania przenośnika taśmowego [12]

Kolejny etap stanowi weryfikacja doboru podzespołów: krążników, taśmy, układu
napędowego i napinającego. Etap ten powinien być wspierany przez szczegółowe obliczenia
oporów głównych przenośnika z wykorzystaniem Metody Oporów Jednostkowych [4].
Podsumowaniem tego etapu są badania symulacyjne pracy ustalonej przenośnika przy
zmiennej wydajności punktów załadowczych. Analizowany jest pobór mocy przez układ
3

napędowy przenośnika, stan obciążenia taśmy oraz jej stateczność na odcinkach łukowych
trasy przenośnika (Fig. 2).
Trzeci i ostatni etap projektowania przenośników taśmowych obejmuje kompletację
wyposażenia przenośnika w podzespoły, połączoną ze wstępną kalkulacją kosztów
inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Na tym etapie występuje ostateczna weryfikacja
poprawności doboru podzespołów w procesie symulacyjnych badań modelowych nieustalonych
stanów pracy przenośnika. Korygowane są nastawy układu sterowania rozruchem oraz
przeprowadzana jest analiza pracy urządzenia napinającego podczas rozruchu i hamowania
przenośnika.
Na schemacie poniżej przedstawiono algorytm zawierający podstawowe etapy procesu
zintegrowanego projektowania przenośników taśmowych (Fig. 2).
Istotnym celem badań symulacyjnych prowadzonych w II i III fazie zintegrowanego
projektowania przenośników taśmowych jest analiza pracy układu napinania taśmy,
przeprowadzona w oparciu o wyniki obliczeń dynamiki nieustalonych stanów pracy
przenośnika, z uwzględnieniem własności reologicznych taśmy oraz parametrów pracy układu
sterowania napędem.
Podstawowa, powszechnie stosowana metoda analizy dynamiki stanów nieustalonych pracy
przenośnika taśmowego bazuje na założeniu, że wszystkie elementy ruchome przenośnika,
czyli te znajdujące się ruchu postępowym jak materiał transportowany i taśma, jak i
obracające się: krążniki i podzespoły układu napędowego są skupione w jednym punkcie o
określonej masie, poruszającej się ze stałym przyspieszeniem lub opóźnieniem. W przypadku
przenośnika taśmowego jest zbyt duże uproszczenie, gdyż ze względu na własności sprężyste
taśmy nie wszystkie elementu ruchome przenośnika są przyspieszane jednocześnie. Podczas
rozruchu występują w taśmie zjawiska falowe związane z przebiegiem fal naprężeń
wywołanych działaniem układów napędowych i napinających taśmę. Zdarza się, szczególnie w
przenośnikach o znacznej długości, że zwłoka czasowa wprowadzenia w ruch poszczególnych
odcinków taśmy wynosi od kilku do kilkudziesięciu sekund. Zatem wyniki obliczeń uzyskane z
wykorzystaniem standardowych metod oceny dynamiki rozruchu można uznać jedynie za
szacunkowe lub wstępne do przeprowadzenia bardziej złożonych procedur analitycznych.
Problemy związane z analizą rozruchu przenośnika, pracą urządzeń napinających można
rozwiązać korzystając z dynamicznego modelu przenośnika taśmowego o parametrach
rozłożonych [8].

3. Dynamiczny model przenośnika taśmowego
W modelu przenośnika przedstawionym na Fig. 3 masy zredukowane napędów, czyli
silników elektrycznych, sprzęgieł, przekładni i bębnów napędowych wraz z odpowiednimi
odcinkami taśmy, materiałem transportowanym oraz masą zredukowaną odpowiedniej liczby
krążników skupiono w punktach zainstalowania napędów. Masy zredukowane związane z
taśmą górną i dolną skupiono odpowiednio w punktach masowych rozmieszczonych na trasie
przenośnika.
W modelu fizycznym przeznaczonym do analizy zjawisk dynamicznych (Fig. 3) przez xi,
oznaczono przemieszczenia poszczególnych punktów taśmy (i = 1, 2, ..., n). Opór ruchu
taśmy na określonym odcinku przenośnika oznaczono jako Wi i założono, że wartość i zwrot
siły oporu jest zależny od prędkości taśmy vi. W zależności od postawionego celu badań
modelowych wartość oporów ruchu jest wyznaczana na podstawie metod standardowych [3,
17] lub też metody oporów jednostkowych [4]. Składowe siły ciężkości taśmy i leżącego na
niej materiału transportowanego, styczne do kierunku ruchu taśmy, oznaczono przez Gi,
natomiast i jest kątem nachylenia względem poziomu modelowanego i-tego odcinka taśmy.
Siły czynne działające na taśmę, pochodzące od napędu oznaczono jako Pi [8].

4

v

j

0

n

uogólniony model reologiczny taśmy

m

P
W(v)

zredukowana masa modelowanego odcinka taśmy
siła czynna
siła bierna (opory ruchu, siły hamowania)

G

siła grawitacji

x

przemieszczenie odcinka taśmy

S

siły oddziaływania sąsiednich odcinków

Sj+1

mj
W(v)j

Pj

xj

Gj S
j

j

Fig. 3 Model do analizy zjawisk dynamicznych w taśmie przenośnikowej [8]

Ze względu na zjawiska reologiczne występujące w taśmie podczas pracy przenośnika do
analizy jednoosiowego stanu naprężeń w przyjęto modele taśmy opracowane na podstawie
literatury [13, 12, 19]. Wybór modelu reologicznego taśmy jest uzależniony od celu
postawionego badaniom symulacyjnym. Jeżeli analizie są poddawane krótkotrwałe,
nieustalone stany pracy przenośnika występujące podczas jego rozruchu i hamowania, to
wystarczający jest model dwuparametrowy Kelvina-Voigta, o krótkim czasie relaksacji
naprężeń, kalibrowanym podczas testów symulacyjnych. W przypadku analizy zmian
zachodzących podczas pracy ustalonej przenośnika przy zmiennym obciążeniu nadawą
konieczne jest wykorzystanie modelu standardowego lub czteroparametrowego, będącego
szeregowym połączeniem dwóch modeli Kelvina-Voigta [12].
Matematyczny model przenośnika taśmowego jest opisany przez układ równań
różniczkowych zwyczajnych 2-rzędu. W postaci macierzowej ma następującą postać [8]:

t   N  x t   K  xt   P  W  G
M x
(1)
gdzie: M - macierz mas zredukowanych; N - macierz współczynników tłumienia;
K - macierz współczynników sprężystości; W - macierz oporów ruchu; P - macierz
sił czynnych; x(t) - macierz przemieszczeń; G - macierz składowych sił ciężkości.
Poniżej, na Fig. 4, przedstawiono fragment blokowego modelu przenośnika z
dwuparametrowym modelem reologicznym taśmy. Równanie ruchu dla j-tego segmentu tego
modelu opisuje zależność (2), natomiast jego model blokowy przedstawiono na Fig. 5.
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Sposób modelowania siły napędowej Pi jest zależny od zastosowanego typu układu
rozruchowego. Dla potrzeb prowadzonych badań symulacyjnych opracowano szereg modeli
powszechnie stosowanych napędów, które opisano w literaturze [12]
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Sj+1

Segment

vj-1

Segment

vj

Segment

vj+1

j-1

xj-1

j

xj
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xj+1

xj-1
vj-1

xj+2
vj+2
Sj – siła oddziaływania między segmentami
vj – prędkość segmentu
xj – przemieszczenie segmentu
Fig. 4 Fragment blokowego modelu przenośnika [12]

Równanie ruchu dla j-tego segmentu przenośnika z dwuparametrowym
reologicznym taśmy ma postać:
 j  S j  Wj  S j 1  G j  Pj
mzrj x

modelem

(2)
gdzie: Sj – suma sił sprężystości i tłumienia w reologicznym modelu taśmy, [N];

S j  k j (x j 1  x j )   j (x j 1  x j )
(3)
gdzie: kj – współczynnik sprężystości reologicznego modelu taśmy, [N/m];
ηj - współczynnik tłumienia reologicznego modelu taśmy, [Ns/m]; x –
przemieszczenie segmentu, [m];

Sj-1

Sj

Sj
Sj-1

vj+1

Wj

aj
∑

vj
∫

/

xj
∫

vj

Gj
mzrj
xj+1

xj
Pj

Blok napędowy

Wj – opór ruchu związany z pokonywaniem sił tarcia
Gj – składowa siły ciężkości
Sj-1 – siła oddziaływania sąsiedniego segmentu
Fig. 5 Model blokowy segmentu napędowego w dynamicznym modelu przenośnika [12]

Jednym z najbardziej istotnych podzespołów przenośnika taśmowego jest układ napinania
taśmy, zapewniający prawidłowy bieg taśmy i poprawną pracę układu napędowego.
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Stosowane urządzenia napinające taśmę można podzielić na dwie grupy:
 ze stałym położeniem bębna napinającego podczas pracy przenośnika: sztywny
układ napinania,
 ze zmiennym położeniem bębna napinającego podczas pracy przenośnika:
grawitacyjny, hydrauliczny i nadążny układ napinania taśmy.
Poniżej przedstawiono na schemacie na Fig. 6, powszechnie stosowany w przenośnikach
powierzchniowych, fizyczny model grawitacyjnego układu napinania. Na Fig. 7 zamieszczono
uproszczony, w stosunku do schematu blokowego na Fig. 5, model segmentu napinania taśmy
w dynamicznym modelu przenośnika.

xi

xd
xw

S
xi+1

izl

xo
Lo

xi+2

S
wielokrążkowy grawitacyjny układ napinania

izl = io
io = 1÷5

mog
mo

Fig. 6 Schemat i model fizyczny grawitacyjnego urządzenia napinającego [12]

Obliczona wartość prędkości i przemieszczenia dodatkowego punktu taśmy x d jest
wprowadzana do układu równań różniczkowych opisujących model przenośnika.
Przyspieszenie obciążnika jest wyznaczane na podstawie następującej zależności:

ao 

2  S  izl  zl
g
mo  no

[m/s2]
(4)

gdzie: mo – masa obciążnika, [kg]; no – liczba obciążników, [-]; S – siła w taśmie,
[N]; izl – przełożenie układu zlinowania, [-]; ηzl – sprawność układu zlinowania
ηzl = f(vo), [-];
Po wyznaczeniu, w operacji całkowania przyspieszenia obciążnika - ao, przemieszczenia - xo
oraz uwzględnieniu konstrukcyjnych ograniczeń długości drogi napinania Lo obliczona zostaje
wartość przemieszczenie wózka napinającego. W obliczeniach tej wartości uwzględniono
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przełożenie układu zlinowania i jego sprawność, zmienną w zależności od prędkości obciążnika
vo. Wartość prędkości punktu dodatkowego vd wyznaczano na podstawie zależności (5).
[m/s]

v d  v i 1  2vw

(5)

gdzie: vd – prędkość dodatkowego punktu, [m/s]; vw – prędkość wózka
napinającego, [m/s]; vi+1 – prędkość punktu masowego i+1, [m/s];

Si+1

Si
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/

∑S
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∫

xi+1
Model obciążnika
wg zal. (4, 5)

i+1

xd

S
mo no Lo

izl ηzl

∑S – suma sił czynnych i biernych oraz oddziaływania sąsiedniego segmentu
mzr – masa zredukowana segmentu
Si+1 – siła w taśmie (oddziaływania na sąsiedni segment modelu)
Fig. 7 Uproszczony model blokowy segmentu napinania grawitacyjnego w dynamicznym modelu przenośnika

Parametry pracy grawitacyjnego układu napinania są regulowane poprzez liczbę i masę
obciążników oraz długość drogi napinania.
Poniżej zamieszczono wyniki badań symulacyjnych przenośnika z wciągarką i
grawitacyjnym układem napinania taśmy zweryfikowane z wynikami badań przemysłowych
przeprowadzonych w kopalni rudy miedzi [11].

4. Weryfikacja wyników badań symulacyjnych dyskretnego modelu
przenośnika z grawitacyjnym układem napinania taśmy
Podczas badań symulacyjnych przeprowadzonych z wykorzystaniem dyskretnego modelu
przenośnika zastosowano:
 do obliczania sił biernych oporów ruchu metodę oporów jednostkowych (TT) [4],
 standardowy model reologiczny taśmy (3p) wg [13],
 model grawitacyjnego układu napinania taśmy,
 model układu napędowego z hydrodynamicznymi sprzęgłami rozruchowymi,
 zmienną sekwencję włączania silników.
Zestawienie wybranych parametrów procesów i modeli podzespołów przyjętych podczas
badań symulacyjnych przenośnika taśmowego, kod symulacji: model3p-TT, zamieszczono w
publikacjach [12, 13].
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Fig. 8 Przebieg zmian sił w taśmie przenośnika podczas pracy ustalonej, rozruchu i hamowania – badania przemysłowe
(test) oraz badania symulacyjne dyskretnego modelu przenośnika (model3p-TT) [13]

Analiza wyników zmian sił w taśmie, uzyskanych na podstawie badań symulacyjnych
dyskretnego modelu przenośnika (model3p-TT) i badań przemysłowych (test), wskazuje na
poprawność sformułowanych założeń do budowy modelu. Wartości siły S1, uzyskane w
badaniach modelowych, są większe od zmierzonej wartości siły STA, co może być
spowodowane nie uwzględnieniem poślizgu między taśmą a bębnem, który w rzeczywistości
wystąpił na bębnie AB podczas wszystkich rejestrowanych rozruchów (Fig. 8).
Weryfikacja dyskretnego modelu przenośnika taśmowego w głównej mierze dotyczyła
nieustalonych stanów pracy, dlatego też na Fig. 9 przedstawiono porównanie wyników badań
przemysłowych i symulacyjnych w postaci przebiegów przemieszczenia wózka napinającego i
prędkości taśmy w czasie rozruchów przenośnika I÷IV. Podczas zarejestrowanych rozruchów
stan załadowania przenośnika nosiwem był różny [13], dlatego też przebiegi uzyskane na
drodze badań symulacyjnych można uznać za satysfakcjonujące, a przyjęty model oporów
ruchu i model reologiczny taśmy za poprawny. Poza możliwym błędem w oszacowaniu
wydajności przenośnika, niedokładność obliczeń mocy napędu, siły w taśmie i długości drogi
napinania może być również spowodowana przybliżonym odwzorowaniem profilu trasy
przenośnika. Z powodu braku dokładniejszych informacji geodezyjnych trasę przenośnika
opisano przy pomocy jednego odcinka o stałym nachyleniu, natomiast w rzeczywistości trasa
przenośnika jest złożona z segmentów o długości 2,5 m posadowionych na spągu wyrobiska.
Zmienny kąt nachylenia poszczególnych odcinków trasy, powiązany ze zmiennością strugi
nosiwa może mieć istotny wpływ na chwilowe obciążenia napędu.
Użyteczność wyników badań symulacyjnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem tych
modeli, byłaby trudna do określenia gdyby nie proces ich weryfikacji, przeprowadzony w
miejscu eksploatacji przenośnika z wykorzystaniem mobilnego systemu pomiarowego. System
ten, powstały na podstawie oryginalnej koncepcji, wraz z zastosowaną aparaturą pomiarową i
odpowiednimi procedurami obróbki danych wykazał pełną przydatność w czasie pomiarów
wykonywanych w warunkach przemysłowych a uzyskane wyniki dały pełen obraz dynamiki
nieustalonych stanów pracy przenośnika [11].
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Fig. 9 Przebieg zmian przemieszczenia wózka napinającego – porównanie wyników badań przemysłowych (test)
i symulacyjnych z wykorzystaniem standardowego modelu taśmy (model 3p-TT) [13]

5. Podsumowanie
Projektowanie
przenośnika
taśmowego
jest
zbiorem
zintegrowanych
procesów
realizowanych w celu prawidłowego doboru i zestawienia jego podzespołów w unikalne,
realizujące określone zadanie transportowe, urządzenie. W niniejszym artykule przedstawiono
badania symulacyjne pracy przenośnika taśmowego, jako nieodłączną i istotną część
zintegrowanego procesu jego projektowania.
Badania symulacyjne prowadzono z wykorzystaniem dynamicznego modelu przenośnika
taśmowego o parametrach rozłożonych, którego integralną część stanowią modele urządzeń
napinających taśmę. Ich budowę i miejsce w modelu przenośnika opisano za pomocą
uproszczonych schematów blokowych i równań [12]. Otrzymane wyniki badań przemysłowych
przenośnika taśmowego, prowadzonych podczas rozruchu, hamowania i pracy ustalonej przy
zmiennym obciążeniu nosiwem, porównano z rezultatami badań symulacyjnych dynamicznego
modelu przenośnika taśmowego z trójparametrowym modelem reologicznym taśmy [19] i
modułem wyznaczania sił biernych na podstawie oporów jednostkowych [4]. W modelu
układu
napędowego
wykorzystano
sparametryzowane
charakterystyki
sprzęgieł
hydrodynamicznych wyznaczone na stanowisku badawczym firmy VOITH [9]. Porównanie
otrzymanych wyników wykazało, że dyskretny model przenośnika taśmowego wraz z
modelami urządzeń napinających taśmę może być z powodzeniem i z zadawalającą
dokładnością wykorzystywany do symulacji rozruchu, hamowania i ciągłej pracy przenośnika,
przy zmiennej nadawie materiału transportowanego.
Badania symulacyjne prowadzone podczas projektowania przenośnika umożliwiają dobór
właściwych podzespołów, optymalnych parametrów ruchowych oraz prawidłowych nastaw
układów
regulacji,
co
skutkuje
znacznym
ograniczeniem
przyszłych
problemów
eksploatacyjnych.
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