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Guzowski S, Michnej M. Influence of technological methods increasing surface layer durability on axles fretting wear in railway wheel sets.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 1–9,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.1.

Guzowski S, Michnej M. Wpływ technologicznych metod podwyższenia
trwałości warstwy wierzchniej na zużycie frettingowe osi kolejowych zestawów
kołowych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18
(1): 1–9, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.1.

The article presents studies whose aim is to use such technologies of improving surface
layer of a wheel seat that would eliminate fretting wear. The studies were carried out
on a simplified physical model of an actual connection between the wheel and the
axle of a wheel set with a self-acting wheel track change. The results of carried out
wear studies show that fretting wear development can be successfully limited when
metallic coating in the form of molybdenizing is used. Carried out studies indicate
that such a solution can be fully used in actual exploitation.

W niniejszym artykule przedstawiono badania mające na celu zastosowanie takich technologii ulepszania warstwy wierzchniej podpiaścia zestawu kołowego, które eliminowałoby
zużycie frettingowe. Badania zostały przeprowadzone na uproszczonym modelu fizycznym
rzeczywistego połączenia koła i osi zestawu kołowego z samoczynną zmianą rozstawu
kół. Wyniki przeprowadzonych badań zużyciowych wskazują, że obróbką skutecznie
ograniczająca rozwój zużycia frettingowego może być zastosowanie powłoki metalicznej w postaci molibdenowania. Przeprowadzone badania wskazują na pełną możliwość
zastosowania tego rozwiązania w rzeczywistej eksploatacji.

YANG Y-J, PENG W, ZHU S-P, HUANG H-Z. A bayesian approach for
sealing failure analysis considering the non-competing relationship of multiple degradation processes. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2016; 18 (1): 10–15, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.2.

YANG Y-J, PENG W, ZHU S-P, HUANG H-Z. Zastosowanie metody Bayesa
do analizy uszkodzeń uszczelnień z uwzględnieniem współwystępujących
procesów degradacji o charakterze niekonkurującym. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 10–15, http://dx.doi.
org/10.17531/ein.2016.1.2.

Abstract: Degradation analysis is an effective method for reliability analysis when
failure time data is rare or hard to observe. Multiple degradation analysis with competing risk model is often used to implement the degradation analysis. However, in
reality, the failure of a system is often a result of a combination of multiple degradation
processes, such as the sum of multiple degradations. To handle this non-competing
relationship of multiple degradation processes, this paper presents a new reliability
model for multiple degradation processes analysis. The proposed model is demonstrated through a case-study of a spool valve. In this paper, the gamma process is
adopted to construct the reliability model. The Bayesian method is used to obtain
the estimations of model parameters and reliability indexes by taking account of
uncertainty. The results can then be further used as valuable information for further
degradation analysis and decision-making considering uncertainty.

Analiza degradacji jest skuteczną metodą analizy niezawodnościowej w przypadkach
gdy dane są skąpe lub trudne do zaobserwowania. W badaniach często wykorzystuje się
analizę współwystępujących degradacji z zastosowaniem modelu zagrożeń konkurujących.
Jednak w rzeczywistości, awaria systemu często jest wynikiem wystąpienia degradacji
niekonkurujących, t.j. wynikiem sumy lub kombinacji współwystępujących procesów
degradacji. Aby uwzględnić tę relacje między niekonkurującymi procesami degradacji,
w artykule przedstawiono nowy model niezawodności służący do analizy współwystępujących procesów degradacji. Proponowany model zilustrowano za pomocą studium
przypadku rozdzielnika suwakowego. Przedstawiony w pracy model niezawodności
skonstruowano w oparciu o proces gamma. Do oszacowania parametrów modelu oraz
indeksów niezawodności zastosowano metodę Bayesa z uwzględnieniem niepewności.
Uzyskane wyniki można wykorzystać w przyszłości jako cenne dane do dalszej analizy
degradacji i podejmowania decyzji z uwzględnieniem niepewności.

Kopecki T, Mazurek P, Lis T, Chodorowska D. Post-buckling
deformation states of semi-monocoque cylindrical structures with large
cut-outs under operating load conditions. Numerical analysis and experimental tests. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
2016; 18 (1): 16–24, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.3.

Kopecki T, Mazurek P, Lis T, Chodorowska D. Stany zakrytycznych
deformacji półskorupowych konstrukcji walcowych z dużymi wykrojami
w warunkach obciążeń eksploatacyjnych. Analiza numeryczna i badania
eksperymentalne. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
2016; 18 (1): 16–24, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.3.

The paper is a presentation of experimental model studies on thin-walled cylindrical
structures containing large cut-outs subject to torsional deflection. The effect of
rigidity of the frame reinforcing a cut-out on form and magnitude of post-buckling
deformations occurring in operation conditions is analysed. A methodology based
on numerical tools is proposed for determining alternative solutions in the design of
structure skeleton leading to improvement of operation stability.

W pracy zaprezentowano wyniki modelowych badań eksperymentalnych cienkościennych,
skręcanych struktur walcowych zawierających duże wykroje. Przeanalizowano wpływ
sztywności ramy wzmacniającej wykrój na postać i wielkość deformacji zakrytycznych,
występujących w warunkach eksploatacji. Zaproponowano metodykę określania alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych szkieletu struktury, zapewniające poprawę trwałości
eksploatacyjnej, w oparciu o narzędzia numeryczne.

Liu T, Cheng L, Pan Z, Sun Q. Cycle life prediction of Lithium-ion
cells under complex temperature profiles. Eksploatacja i Niezawodnosc –
Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 25–31, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2016.1.4.

Liu T, Cheng L, Pan Z, Sun Q. Prognozowanie cyklu życia ogniw litowo-jonowych przy złożonych profilach temperaturowych. Eksploatacja i
Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 25–31, http://dx.doi.
org/10.17531/ein.2016.1.4.

Nowadays, the extensive use of Lithium-ion cells requires an accurate life prediction
model. Failure of Lithium-ion cells usually results from a gradual and irreversible capacity fading process. Experimental results show that this process is strongly affected
by temperature. In engineering applications, researchers often use the regression-based
approach to model the capacity fading process over cycles and then perform the cycle
life prediction. However, because of neglecting temperature influences, this classic
method may lead to significant prediction errors, especially when cells are subject to
complex temperature profiles. In this paper, we extend the classic regression-based
model by incorporating cell temperature as a predictor. Two effects of temperature
on cell capacity are considered. One is the positive effect that high temperature
lets a cell discharge more capacity in a cycle; The other is the negative effect that
high temperature accelerates cell capacity fading. A cycle life test with six cells are
conducted to valid the effectiveness of our method. Results show that the improved
model is more suitable to capture the dynamics of cell capacity fading path under
complex temperature profiles.

Obecne szerokie zastosowanie ogniw litowo-jonowych wymaga stworzenia trafnego
modelu prognozowania ich trwałości. Uszkodzenia ogniw litowo-jonowych zazwyczaj
wynikają ze stopniowego i nieodwracalnego procesu utraty pojemności. Wyniki doświadczeń pokazują, że na ten proces silny wpływ wywiera temperatura. W zastosowaniach
inżynieryjnych, naukowcy często wykorzystują podejście oparte na regresji do modelowania procesu utraty pojemności w poszczególnych cyklach by następnie dokonać prognozy
trwałości w danym cyklu pracy. Jednakże, ta klasyczna metoda nie bierze po uwagę wpływu
temperatury, co może prowadzić do znacznych błędów predykcji, w szczególności, gdy
ogniwa pozostają pod wpływem złożonych profili temperaturowych. W prezentowanym
artykule, rozszerzono klasyczny model oparty na regresji poprzez włączenie temperatury
ogniwa jako czynnika prognostycznego. Przeanalizowano dwa rodzaje wpływu temperatury na pojemność ogniw. Z jednej strony, wysoka temperatura oddziałuje pozytywnie
pozwalając ogniwu na uzyskanie większej pojemności w danym cyklu; z drugiej strony
jest to wpływ negatywny, ponieważ wysoka temperatura przyspiesza utratę pojemności
ogniwa. Przy użyciu sześciu ogniw, przeprowadzono badanie trwałości w danym cyklu
pracy w celu potwierdzenia skuteczności naszej metody. Wyniki pokazują, że udoskonalony
model pozwala lepiej uchwycić dynamikę ścieżki utraty pojemności ogniwa w warunkach
złożonych profili temperaturowych.

Gładysiewicz L, Kawalec W, Król R. Selection of carry idlers
spacing of belt conveyor taking into account random stream of transported
bulk material. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
2016; 18 (1): 32–37, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.5.

Gładysiewicz L, Kawalec W, Król R. Dobór rozstawu krążników
górnych przenośnika taśmowego z uwzględnieniem losowo zmiennej strugi
urobku. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18
(1): 32–37, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.5.
Przedstawiono studium optymalizacji konstrukcyjnej – właściwego doboru
rozstawu krążników górnych - górniczych przenośników taśmowych, pod kątem
zmniejszenia zużycia jednostkowej energii transportu z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków eksploatacyjnych. Analizowano przenośniki nadkładowe dużej
wydajności z kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i podziemne z kopalni rud

The study on the design optimisation of belt conveyors used in the mining industry – the proper selection of carry idlers - aiming to decrease the specific energy
consumption of transportation with regard to different operational conditions is
presented. High capacity overburden belt conveyors from a surface lignite mine
as well as copper ore ones from underground ines are analysed. Calculations are
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performed in the specialised engineering software with the use of characteristics
of idlers’ rotational resistance as a function of radial loading that were obtained in
the laboratory and identified distribution of actual capacity of main haulage and
division belt conveyors. The purposefulness of the individual treatment to the carry
idler spacing, depending on the conveyor’s location within the haulage system and
its operational loadings – bigger for the main haulage and smaller for the division
conveyors is found. The presented results of calculations are evidences for further
economic analysis, which take into account – apart of energy costs – also costs of
installation and replacements of idlers.

miedzi. Obliczenia wykonano w środowisku specjalistycznego oprogramowania
inżynierskiego wykorzystując wyznaczone laboratoryjnie charakterystyki oporu
obracania krążników w funkcji obciążenia oraz zidentyfikowane rozkłady strugi
urobku w odstawie głównej i oddziałowej. Stwierdzono celowość zróżnicowania
rozstawu zestawów krążników górnych w zależności od rzeczywistego obciążenia
strugą urobku – większego dla przenośników odstawy głównej (zbiorczych) i
mniejszego dla przenośników oddziałowych. Przedstawione wyniki obliczeń są
przesłankami do analiz ekonomicznych, uwzględniających - oprócz kosztu energii
– również koszt zabudowy i wymian krążników.

Babeł M, Szkoda M. Diesel locomotive efficiency and reliability improvement as a result of power unit load control system modernisation.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1):
38–49, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.6.

Babeł M, Szkoda M. Poprawa efektywności i niezawodności lokomotyw spalinowych w wyniku modernizacji układu sterowania obciążeniem
zespołu napędowego. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
2016; 18 (1): 38–49, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.6.

The article presents an idea of modernisation of a diesel locomotive power unit load
control using SM31 locomotive. In the proposed solution an electronic rotations and
power governor of a8C22W diesel engine is applied, developed in cooperation with
Lokel (the Czech Republic) and Newag S.A. (Poland), in which a new optimal operational characteristic is realized in the locomotive. This characteristic was selected
following optimization calculations using a mathematical model mapping the real
conditions of the motor-generator work in a diesel engine. Test stand experimental investigations together with an over three-year supervised observation of the locomotive
equipped with the electronic governor have proved its correct and reliable operation.
Based on the data collected in supervised observation the efficiency of the proposed
solution has been assessed, supported by an LCC (Life Cycle Cost) analysis.

W artykule przedstawiono koncepcję modernizacji układu sterowania obciążeniem
zespołu napędowego lokomotywy spalinowej na przykładzie lokomotywy serii SM31.
Proponowane rozwiązanie polega na zastosowaniu elektronicznego regulatora obrotów i
mocy silnika wysokoprężnego a8C22W, opracowanego w wyniku wspólnych prac autorów z firmą Lokel (Czechy) i Newag S.A. (Polska), realizującego na lokomotywie nową,
optymalną charakterystykę eksploatacyjną. Charakterystyka ta została wybrana w wyniku
obliczeń optymalizacyjnych z wykorzystaniem opracowanego modelu matematycznego
odwzorowującego rzeczywiste warunki pracy zespołu silnik-prądnica na lokomotywie
spalinowej. Badania stanowiskowe oraz ponad trzyletnia eksploatacja obserwowana lokomotywy z zamontowanym regulatorem elektronicznym wykazały poprawne i niezawodne
jego działanie. Bazując na danych zgromadzonych podczas eksploatacji obserwowanej,
przeprowadzono ocenę efektywności proponowanego rozwiązania w oparciu o analizę
LCC (Life Cycle Cost).

Łabęda-Grudziak ZM. Diagnostic technique based on additive models in the tasks of the ongoing exploitation of gas network. Eksploatacja
i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 50–56, http://
dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.7.

Łabęda-Grudziak ZM. Technika diagnostyki oparta na addytywnych
modelach regresyjnych w zadaniach bieżącej eksploatacji sieci gazowej.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 50–56,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.7.

The article presents a method of estimating the pressure value at given nodes of natural gas transmission network for the purposes of predicting changes of the process
state during its exploitation. For this purpose additive regression model was applied
together with non-parametric estimation techniques, which was used for monitoring
the operation of gas networks, as well as designing the system of fault detection, and
then – the assessment of sensitivity for particular faults. Research was conducted on
the basis of data from the analytical model of network simulator, which is adjusted
to the actual gas transmission network.

W artykule przedstawiono metodę oszacowania wartości ciśnienia w określonych punktach węzłowych sieci przesyłowej gazu ziemnego dla potrzeb przewidywania zmiany
stanu procesu w trakcie jego eksploatacji. W tym celu wykorzystano addytywny model
regresji wraz z nieparametrycznymi technikami estymacji, który posłużył zarówno do
monitorowania pracy sieci gazowej, jak i do konstrukcji układu detekcji uszkodzeń, a
następnie do oceny wrażliwości na występowanie poszczególnych uszkodzeń. Badania
przeprowadzono na podstawie danych z modelu analitycznego symulatora sieci, który
dostrojony jest do rzeczywistej sieci przesyłowej gazu.

Zieja M, Ważny M, Stępień S. Distribution determination of time
of exceeding permissible condition as used to determine lifetimes of
selected aeronautical devices/systems. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 57–64, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2016.1.8.

Zieja M, Ważny M, Stępień S. Wyznaczenie rozkładu czasu przekraczania
stanu granicznego i jego zastosowanie do określania trwałości wybranych
urządzeń lotniczych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
2016; 18 (1): 57–64, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.8.
Praca dotyczy modelowania zmian narastających odchyłek parametrów diagnostycznych charakteryzujących stan techniczny jednego z systemów statku powietrznego, tj. systemu celowniczego. Jednym z głównych zadań systemu celowniczego
jest wyznaczenie kątów celowania i wyprzedzenia niezbędnych do zwalczania
celów przeciwnika. Oddziaływanie w czasie eksploatacji statku powietrznego
czynników destrukcyjnych m.in. procesów starzeniowych, powoduje, że kąty
te ulegają zmianie i ich rzeczywiste wartości różnią się od wartości kątów obliczeniowych. Wystąpienie takiej sytuacji powoduje wprowadzenie dość istotnego
błędu do procesu celowania i obniża wartość wskaźników charakteryzujących
jakość jego przebiegu. Z tego też względu system celowniczy wymaga określonej
kontroli i w oparciu o uzyskane wyniki, potencjalnej regulacji mającej na celu
usunięcie ujemnych skutków procesów starzeniowych celownika. Podstawowym
elementem pracy umożliwiającym dalsze analizy było wyznaczenie funkcji gęstości
odchyłki z wykorzystaniem równań różnicowych oraz równania Fokkera-Plancka.
Do nowatorskich elementów pracy należy zaliczyć: – wyznaczenie rozkładu czasu
przekroczenia stanu dopuszczalnego (granicznego) z wykorzystaniem funkcji
gęstości odchyłki, – zastosowanie rozkładu czasu osiągania stanu granicznego do
modyfikacji systemów eksploatacji urządzeń lotniczych. Praca podsumowana jest
przykładem obliczeniowym przedstawiającym aplikacyjny charakter poruszanej
tematyki, odwzorowanej na przykładzie oceny trwałości układów określających
kąt celowania i wyprzedzenia (ε i β). Przedstawiona metoda oceny trwałości w
niniejszym artykule może być zastosowania do innych urządzeń. Ma ona ogólny
charakter i stanowi wkład do metod utrzymania systemów technicznych.

The paper refers to the modelling of changes in ever-growing deviations from diagnostic parameters that describe health/maintenance status of one from among numerous
aircraft systems, i.e. of a sighting system. Any sighting system has been intended, first
and foremost, to find a sighting angle and a lead angle, both of them essential and
indispensable to fight hostile targets. Destructive factors such as, e.g. ageing processes,
that keep affecting the aircraft as a whole throughout its operation, make these angles
change: actual values thereof differ from the calculated ones. Such being the case, a
considerable error may be introduced in the process of aiming the weapons to, in turn,
result in the reduction of values that describe the quality of the sighting process. That
is why any sighting system requires specific checks possibly (if need be) followed with
some adjustments (based on the findings of these checks) to remove negative effects
of any ageing processes that might have affected this system. Determination of the
density function of the deviation using difference equations and the Fokker-Planck
equation is a basic element of the presented method, which enables next analyses.
Innovative elements of the paper are as follows:– determination of distributions of
time of exceeding the permissible (boundary) condition using the density function
of the deviation, – application of distributions of time of exceeding the permissible
(boundary) condition for modification of operation/maintenance systems of selected
aeronautical devices.The paper has been concluded with a numerical example that
proves the application-oriented nature of the issues in question, represented by the
earlier conducted assessment of lifetimes of the systems intended to find the sighting
and lead angles (ε and β). The in the paper discussed method to assess the lifetime may
as well be applied to another systems/devices. It shows a versatile nature and makes a
valuable contribution to the methods of maintaining any engineered systems in good
condition (i.e. of providing maintenance to any engineered systems).

Mierzejewska ŻA, Kuptel P, Sidun J. Analysis of the surface
condition of removed bone implants. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 65–72, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2016.1.9.
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The requirements that must be met by implant materials are rigorous and diverse.
These materials are tasked with supporting or replacing sick or damaged parts of the
musculoskeletal system, where loads and a heterogeneous stress state frequently occur.
Thus, they must have the appropriate strength properties and resistance to many types
of corrosion, which is related to biotolerance, or neutrality of the material to the human
body during use. This article presents the results of studies of three implant groups:
set for stabilization of long bones made of 316L austenitic steel, set for intramedullary
nail insertion in grafts of femur bones made of Ti6Al4V titanium alloy, and a straighty
reconstruction plate made of Ti6Al4V titanium alloy coated with an oxide layer. These
implants were implanted into the human body and then removed at the end of the
treatment process or due to implant failure during its operation. Next, implants were
studied in order to determine the level of wear. Investigations were carried out using
an Hitachi S-3000N scanning microscope. Their results indicate a series of changes
that took place on implant surfaces and confirm the existence of typical implant wear
mechanisms presented in reports in the literature. Traces of corrosion, fatigue cracks,
tribological wear, and traces of fretting were found on examined implant surfaces.
The study of implant wear cases, determination of their character, and evaluation of
the intensity of destructive processes may contribute to the improvement of both the
mechanical properties of these implants and their shape, so that modern bone implants
perform their roles without the risk of failure during their operation.

Wymagania stawiane materiałom na implanty są wysokie i bardzo zróżnicowane. Mają
one wspomagać lub zastępować chore lub uszkodzone części układu kostno-mięśniowego, gdzie często pojawiają się obciążenia i różnorodny stan naprężeń. Muszą zatem
charakteryzować się odpowiednimi własnościami wytrzymałościowymi i odpornością
na różne rodzaje korozji, powiązaną z biotolerancją oznaczającą neutralność materiału
wobec organizmu podczas użytkowania. W pracy przedstawiono wyniki badań trzech
grup implantów: zestawu do stabilizacji kości długich, wykonanego ze stali austenitycznej
316L, zestawu do gwoździowania śródszpikowego do zespoleń złamań kości udowej,
wykonanego ze stopu tytanu Ti6Al4V oraz płytki rekonstrukcyjnej prostej, wykonanej
ze stopu tytanu Ti6Al4V pokrytego warstwą tlenków. Implanty te wszczepione były do
organizmu ludzkiego, a następnie usunięte, wraz z zakończeniem procesu leczenia lub
wskutek uszkodzenia implantu podczas jego eksploatacji. Następnie poddano je badaniom
w celu określenia stopnia zużycia. Badania realizowano z wykorzystaniem mikroskopu
skaningowego Hitachi S-3000N. Wyniki badań wskazują na szereg zmian, które zaszły
na powierzchni implantów i potwierdziły istnienie typowych mechanizmów zużycia
implantów prezentowanych w doniesieniach literaturowych. Na powierzchni badanych
implantów zauważono ślady korozji, pęknięcia zmęczeniowe, zużycie tribologiczne
oraz ślady frettingu. Badania zużycia implantów, określenie ich charakteru oraz ocena
intensywności zachodzenia procesów niszczenia mogą w przyszłości znacznie wpłynąć
na poprawę zarówno właściwości mechanicznych tych implantów, jak również na próbę
zmiany ich kształtu tak, by nowoczesne implanty kostne spełniały swoją rolę bez ryzyka
zniszczenia w trakcie ich eksploatacji.

Gziut O, Kuczmaszewski J, Zagórski I. Analysis of chip fragmentation in AZ91HP alloy milling with respect to reducing the risk of chip
ignition. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016;
18 (1): 73–79, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.10.

Gziut O, Kuczmaszewski J, Zagórski I. Analiza fragmentacji wiórów
podczas frezowania stopu AZ91HP w aspekcie zmniejszenia ryzyka zapłonu.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 73–79,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.10.

Magnesium alloys are used as advanced structural materials for producing machine components for the aircraft or automotive industry. The machining of these
components involves the risk of uncontrolled ignition during machining operations
and production of fine-grained chip fractions causing the wear of kinematic pairs in
technological machines. Given the operation of machine tools, the determination of
a method for assessing risk based on determining a safe milling range and suitable
operational parameters seems justified. The paper presents the results of investigations
on chip fragmentation, chip mass and dimensions. Based on these parameters, we
determine effective and safe regions with respect to operation of machine tools. The
experiments are performed on magnesium alloy AZ91HP, one of the most widely
used casting alloys.

Stopy magnezu są wykorzystywane jako nowoczesne materiały konstrukcyjne na elementy maszyn wytwarzane m.in. na potrzeby przemysłu lotniczego czy motoryzacyjnego.
Obróbka skrawaniem tych elementów wiąże się z ryzykiem niekontrolowanego zapłonu
podczas wykonywania operacji obróbkowych oraz powstawaniem drobnoziarnistych
frakcji wiórów powodujących przyspieszone zużycie węzłów kinematycznych maszyn
technologicznych. Zaproponowanie oceny ryzyka związanego z wyborem zakresu, uznawanego za bezpieczny, parametrów technologicznych frezowania, wydaje się celowe ze
względów eksploatacyjnych maszyn obróbkowych. W artykule przedstawiono wyniki
badań fragmentacji wiórów, ich masy oraz wymiarów charakterystycznych wiórów.
Istotnym wydaje się określenie (na podstawie wymienionych wskaźników) obszarów
uznawanych ze efektywne a zarazem bezpieczne z punktu widzenia eksploatacji maszyn
obróbkowych. Do badań wytypowano często stosowany stop magnezu, z grupy odlewniczych, AZ91HP.

Qin J, Niu Y, Li Z. A combined method for reliability analysis of multistate system of minor-repairable components. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 80–88, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2016.1.11.

Qin J, Niu Y, Li Z. Łączona metoda analizy niezawodności systemu wielostanowego składającego się z elementów podlegających drobnej naprawie.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 80–88,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.11.

This paper discusses the multi-state system (MSS) consisted of multi-state components
with minor failure and minor repair. In order to obtain the reliability indices of MSS,
a new combined method is suggested. This method is based on the Markov stochastic
process and the universal generating function (UGF) technology. The traditional idea
of modeling the MSS is to use straightforward Markov process. That is not effective
enough for the MSS because the model of the system is complicated usually and the
state space often arouses “dimension curse” - huge numbers of the states. We suggest
it should model the multi-state components and the UGF of multi-state components
can be obtained firstly. Then the MSS can be decomposed into several subsystems
which only contain simple series-parallel structure. According to the physical nature of the subsystems, the UGF of those subsystems can be employed recursively.
Furthermore the UGF of the entire MSS will be obtained. Therefore, the reliability
indices of the MSS can be evaluated easily. The suggested method simplifies greatly
the complexity of calculation and is well formulized. Two numerical examples
illustrate this method.

W artykule omówiono system wielostanowy (multi-state system, MSS) składający się
z elementów wielostanowych, które mogą ulegać drobnym uszkodzeniom i podlegają
drobnym naprawom. Zaproponowano nową metodę łączoną, która pozwala wyznaczać
wskaźniki niezawodności MSS. Metoda ta opiera się na procesie stochastycznym Markowa
oraz technologii uniwersalnej funkcji tworzącej (universal generating function, UGF).
Tradycyjnie do modelowania MSS wykorzystuje się sam proces Markowa. Metoda ta
nie jest jednak wystarczająco skuteczna w przypadku MSS, ponieważ modele tego typu
systemów są zazwyczaj skomplikowane, a przestrzeń stanów często prowadzi do tzw.
"przekleństwa wielowymiarowości" – konieczności uwzględnienia ogromnej liczby
stanów. Nasza metoda polega na modelowaniu elementów wielostanowych, dla których,
w pierwszej kolejności wyznacza się UGF. Następnie MSS można rozłożyć na kilka
podsystemów, które mają prostą strukturę szeregowo-równoległą. Charakter fizyczny
tych podsystemów, pozwala na rekurencyjne stosowanie UGF dla tych podsystemów.
Ponadto metoda umożliwia wyznaczenie UGF dla całego MSS, co pozwala na łatwą ocenę
wskaźników niezawodności MSS. Proponowana metoda znacznie upraszcza obliczenia
i jest dobrze sformalizowana. W pracy przedstawiono dwa przykłady numeryczne, które
ilustrują omawianą metodę.

Wendeker M, Czyż Z. Analysis of the bearing nodes loads of turbine
engine at an unmanned helicopter during a jump up and jump down
maneuver. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016;
18 (1): 89–97, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.12.

Wendeker M, Czyż Z. Analiza obciążeń węzłów łożyskowych silnika turbinowego w bezzałogowym śmigłowcu podczas manewru skok w górę i skok
w dół. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1):
89–97, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.12.

The article is part of the work, which was made to systematize the operating conditions
of bearing loads in the rotor assembly of FSTC-1 turbine engine, which is designed
in the Department of Thermodynamics, Fluid Mechanics and Aviation Propulsion
Systems at Lublin University of Technology. This engine assumes the use of the gas
bearing in compressor drive unit to improve the operating characteristics. This is justified by difficult working conditions associated with high speeds, high temperatures
and difficult access, as in the case of gas bearings is not a major problem. A mathematical model of possible states of load bearing nodes in compressor drive unit was
also presented. Load analysis was carried out for maneuver jump up and jump down
based on the time course of geometric altitude from the radio altimeter based on real

Artykuł stanowi część prac, w których dokonano usystematyzowania eksploatacyjnych
stanów obciążeń łożysk zespołu wirnikowego silnika turbinowego FSTC-1, który projektowany jest w Katedrze Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
na Politechnice Lubelskiej. Silnik ten zakłada zastosowanie w zespole wytwornicowym
łożysk gazowych w celu poprawy właściwości eksploatacyjnych. Jest to uzasadnione
trudnymi warunkami pracy związanymi z dużymi prędkościami obrotowymi, wysokimi
temperaturami oraz trudnym dostępem, co w przypadku łożysk gazowych nie stanowi
większego problemu. Przedstawiono również matematyczny model możliwych do
wystąpienia stanów obciążeń węzłów łożyskowych zespołu wytwornicowego. Analizę
obciążeń przeprowadzono dla manewru skok w górę i skok w dół na podstawie przebiegu
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tests of a manned PZL W3-Sokol helicopter. The dependence of the altitude changing
during the time was approximated by the least squares method and then the velocity
and acceleration changes were determined. On this basis, the forces acting on the
bearing in compressor drive unit under static and dynamic conditions were calculated.
These values will be confronted with the values obtained during other maneuvers,
and will be used as input assumptions to project of the gas bearings.

czasowego wysokości geometrycznej z radiowysokościomierza w oparciu o rzeczywiste
badania załogowego śmigłowca PZL W3-Sokół. Zależność zmiany wysokości w czasie
aproksymowano metodą najmniejszych kwadratów a następnie wyznaczono dla niej zmiany prędkości oraz przyspieszeń. Na tej podstawie wyznaczono wartości sił działające na
łożyska zespołu wytwornicowego w warunkach statycznych jak i dynamicznych. Wartości
te zostaną skonfrontowane z wartościami uzyskanymi podczas innych manewrów oraz
posłużą, jako założenia wejściowe do projektu łożysk gazowych.

LI J, ZHANG Y, WANG Z, FU H, XIAO F. Reliability analysis of the
products subject to competing failure processes with unblanced data.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1):
98–109, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.13.

LI J, ZHANG Y, WANG Z, FU H, XIAO F. Oparta na niezbilansowanych danych analiza niezawodności produktów podlegających procesom powstawania
uszkodzeń konkurujących. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2016; 18 (1): 98–109, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.13.

Considering the degradation and catastrophic failure modes simultaneously, a general
reliability analysis model was presented for the competing failure processes with unbalanced data. For the degradation process with highly unbalanced data, we developed
a linear random-effects degradation model. The model parameters can be estimated
based on a simple least square method. Furthermore, to fully utilize the degradation
information, we considered the last measured times of the degradation units that had
only one or two measured time points as zero-failure data or right-censored data of the
catastrophic failure mode. Then the incomplete data set was composed of zero-failure
data and catastrophic failure data. To analyze the incomplete data, the definition of
the interval statistics was firstly given. The best linear unbiased parameter estimators
of catastrophic failure were obtained based on the Gauss-Markov theorem. Then, the
reliability function of the competing failure processes was given. The corresponding
two-sided confidence intervals of the reliability were obtained based on a bootstrap
procedure. Finally, a practical application case was examined by applying the proposed
method and the results demonstrated its validity and reasonability.

W pracy przedstawiono ogólny model analizy niezawodności procesów związanych z
powstawaniem uszkodzeń konkurujących, który pozwala na wykorzystanie danych niezbilansowanych oraz umożliwia jednoczesne uwzględnienie uszkodzeń wynikających z
obniżenia charakterystyk i uszkodzeń katastroficznych. Opracowano liniowy model efektów losowych dla procesu degradacji o wysoce niezbilansowanych danych. Parametry tego
modelu można określić na podstawie prostej metody najmniejszych kwadratów. Ponadto,
aby w pełni wykorzystać informacje dotyczące obniżenia charakterystyk, dane pochodzące
z ostatniego pomiaru jednostek podlegających degradacji, dla których przeprowadzono
tylko jeden lub dwa pomiary, rozpatrywano jako dane o zerowym uszkodzeniu lub jako
ucięte prawostronnie dane dotyczące uszkodzenia katastroficznego. W ten sposób otrzymano zbiór niepełnych danych składający się z danych o uszkodzeniach zerowych oraz
danych o uszkodzeniach katastroficznych. Aby móc przeanalizować uzyskane niepełne
dane, podano definicję statystyki przedziałowej. Najefektywniejszy nieobciążony estymator liniowy (BLUE) parametrów uszkodzeń katastroficznych uzyskano na podstawie
twierdzenia Gaussa-Markowa. Następnie, podano wzór funkcji niezawodności procesów
związanych z powstawaniem uszkodzeń konkurujących. Odpowiednie dwustronne
przedziały ufności dla oszacowanej niezawodności uzyskano metodą bootstrapową. Na
koniec, przedstawiono przypadek praktycznego zastosowania proponowanej metody,
którego wyniki wykazały jej trafność i zasadność.

Ambriško Ľ, Marasová D, Grendel P. Determination the effect of
factors affecting the tensile strength of fabric conveyor belts. Eksploatacja
i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 110–116, http://
dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.14.

Ambriško Ľ, Marasová D, Grendel P. Ocena wpływu czynników na
wytrzymałość na rozciąganie taśm przenośnikowych tkaninowo – gumowych.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 110–116,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.14.

The Design of experiment (DOE) method was used in this paper to rubber conveyor
belt tension testing. Using DOE method were from experimentally obtained data
established effects of factors and interactions that affect the value of the measured
strength and also were determined regression models, which apply input and output
variables to the relation. The regression model presents the complete multifactor
experiment that contains main factors and interactions.

Metoda planowania eksperymentu (DOE) w artykule użyta do testowania napięcia taśm
przenośnikowych tkaninowo – gumowych. Korzystanie z metody DOE były ustalonych
poszczególnych czynników oraz ich interakcji ze danych uzyskanych w sposób doświadczalny. Czynniki i interakcje wpływające na wartość zmierzonej wytrzymałośći, a także
określono modele regresji, wykazającego związki pomiędzy zmiennymi wejściowymi i
wyjściowymi. Model regresyjny przedstawia kompletny wieloczynnikowy eksperyment
obejmujący podstawowe zmienne oraz ich interakcje.

Biswal GR. System reliability optimisation of Cooling-cum-Condensate-Extraction system. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2016; 18 (1): 117–122, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.15.

Biswal GR. Optymalizacja niezawodności układu chłodzenia z systemem
odprowadzania skroplin. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 117–122, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.15.

A novel methodology is presented for condensation in power generation plants; this
section is the main intersection of heat loss, typically 40% thermal efficiency of a
plant. Condensate section is interfaced with the generating section to enhance the
active contribution of the system. Both the cooling section and the condensate section
are integrated and interfaced through the low-pressure and high-pressure cycles to
attain the improved electrical efficiency, which affects the heat transfer capability
of the power generation plants. This paper proposess a Cooling-cum-CondensateExtraction System (CCES), to dedicate a 36-MW- captive power plant. The paper is
dedicated for the design and development of an effective CCES, analyzing its impact
over the systems in terms of system reliability optimization, and the role of real-time
optimization. The designed model also contributes in discharging lesser amount of flu
gases as against existing technologies with its improved active operation hours.

W artykule przedstawiono nowatorską metodologię procesu skraplania do zastosowania w
części kondensacyjnej elektrowni, gdzie dochodzi do największych strat ciepła – przeważnie aż 40% wydajności termicznej elektrowni. W proponowanym rozwiązaniu instalację
kondensacyjną sprzężono z częścią prądotwórczą aby zwiększyć aktywny wkład systemu.
Część chłodzącą zintegrowano i sprzężono z częścią kondensacyjną poprzez cykle nisko- i
wysokociśnieniowe, uzyskując w ten sposób lepszą wydajność elektryczną, co ma wpływ
na zdolność wymiany ciepła w elektrowni. W artykule przedstawiono układ chłodzenia z
systemem odprowadzania skroplin (CCES) przeznaczony dla elektrowni potrzeb własnych
o mocy 36 MW. Pracę poświęcono projektowaniu i konstrukcji efektywnego CCES,
analizując jego wpływ na systemy elektrowni w zakresie optymalizacji niezawodności
systemów oraz roli optymalizacji w czasie rzeczywistym. Zaprojektowany przez nas model, w porównaniu z istniejącymi technologiami, przyczynia się również do zmniejszenia
emisji gazów odlotowych dzięki zoptymalizowanemu czasowi pracy.

Stachurski W, Midera S, Kruszyński B. Mathematical model
describing the course of the process of wear of a hob cutter for various
methods of cutting fluid supply. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 123–127, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2016.1.16.

Stachurski W, Midera S, Kruszyński B. Model matematyczny opisujący przebieg zużycia frezu ślimakowego dla różnych metod podawania cieczy
obróbkowej. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016;
18 (1): 123–127, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.16.

In the paper the method of determining the mathematical relationship for calculating
the flank wear VBc of the most worn hob tooth is discussed. The relationship, in the
form of a multiple regression function, was determined based on the acceptance and
rejection method. The data for the calculations was obtained from experiments carried
out for hobbing of carbon steel C45 with the use of a cutting fluid supplied in flood
mode (WM) and with a minimum quantity lubrication mode (MQL). Based on the
developed equations the impact of the selected machining parameters the course of
the hob wear was assessed. In the final part of the paper, the obtained mathematical
relationships were analysed and verified.

VI

W artykule omówiono metodę wyznaczania zależności matematycznej do obliczania
wielkości starcia VBc najbardziej zużytego ostrza frezu ślimakowego. Zależność w postaci funkcji regresji wielorakiej wyznaczono metodą dołączania i odrzucania. Dane do
obliczeń uzyskano przeprowadzając badania eksperymentalne frezowania stali węglowej
C45 z udziałem cieczy obróbkowej podawanej w trybie obfitym oraz z minimalnym
wydatkiem (MQL). W oparciu o wyznaczone równania dokonano oceny wpływu wybranych warunków obróbki na przebieg zużycia frezów ślimakowych. W końcowej części
artykułu dokonano analizy uzyskanych zależności matematycznych oraz przeprowadzono
ich weryfikację.
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Kumar R, Chattopadhyaya S, Hloch S, Krolczyk G, Legutko S. Wear characteristics and defects analysis of friction stir welded joint
of aluminium alloy 6061-t6. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2016; 18 (1): 128–135, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.17.
This paper deals with the wear characteristics and defects developed during friction
stir welding at different process parameter of aluminium alloy (AA) 6061-T6 having
thickness 6 mm. Four welded samples are prepared with rotational speed 500 rpm,
710 rpm, 1000 rpm and with welding speed of 25 mm/min & 40 mm/min. Welded
samples and base material are put in wear condition under grinding machine for 120
s. Material removal is measure by taking the difference of weight before and after
wear. Different types of defects and fracture are observed on the wear surface. These
defects and fractures are analysed under field emission scanning electron microscope
(FESEM). It is concluded that material removal from welded sample is less compared
to base metal, hence wear resistance increases after friction stir welding.

Kumar R, Chattopadhyaya S, Hloch S, Krolczyk G, Legutko S.
Charakterystyka zużycia i analiza uszkodzeń złącza ze stopu aluminium
6061-T6 zgrzewanego tarciowo z przemieszaniem. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 128–135, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2016.1.17.
Praca dotyczy charakterystyki zużycia i uszkodzeń podczas zgrzewania tarciowego z
przemieszaniem stopu aluminium (AA) 6061-T6 o grubości 6 mm dla zmiennych parametrów. Cztery zgrzewane próbki były wykonane z prędkością obrotową 500 obr/min, 710
obr/min, 1000 obr/min dla prędkości zgrzewania 25 mm/min i 40 mm/min. Zgrzewane
próbki i materiał bazowy były poddawane zużywaniu za pomocą szlifierki w czasie 120 s.
Ubytek materiału mierzono jako różnicę wagi przed i po zużywaniu. Różne rodzaje wad i
pęknięć zaobserwowano na zużytej powierzchni. Wady i pęknięcia analizowano za pomocą
mikroskopu polowego (FESEM). Stwierdzono, że ubytek materiału ze zgrzewanych próbek
jest mniejszy w porównaniu z ubytkiem dotyczącym materiału bazowego. Zwiększa się
więc odporność na zużycie po zgrzewaniu tarciowym z przemieszaniem.

Bartnik G, Pieniak D, Niewczas AM, Marciniak A. Probabilistic model for flexural strength of dental composites used in modeling
reliability of the “tooth-dental composite” system. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 136–141, http://dx.doi.
org/10.17531/ein.2016.1.18.

Bartnik G, Pieniak D, Niewczas AM, Marciniak A. Probabilistyczny model wytrzymałości na zginanie kompozytów stomatologicznych
w zastosowaniu do modelowania niezawodności układów „ząb – kompozyt
stomatologiczny”. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
2016; 18 (1): 136–141, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.18.

In the article the application of Bayesian probabilistic modeling was presented as a way
to standardize development of measurement results, which completes the operational
and procedural standardization of determining the strength of dental composites. The
traditional way of conducting studies of strength performed as services and calculations, and which do not refer to previous studies, was changed into an adaptation
process of knowledge accumulation in a form of an increasing precise models. Probabilistic flexural strength models were used to create a reliability ranking of studied
dental composites. Conceptualization of reliability of a biotechnological system, such
as a “tooth-dental composite” required the expansion of the notion of“failure” with
random events involving the occurrence of compatibility failure.

W pracy przedstawiono zastosowanie bayesowskiego modelowania probabilistycznego
jako sposobu standaryzacji opracowania wyników pomiarów, uzupełniającego standaryzację operatorowo – proceduralną wyznaczania wytrzymałości kompozytów stomatologicznych. Tradycyjny sposób prowadzenia badań wytrzymałościowych, wykonywanych usługowo i obliczeniowo nienawiązujących do badań poprzednich, zmieniono w adaptacyjny
proces kumulacji wiedzy w postaci coraz dokładniejszych modeli. Probabilistyczne modele
wytrzymałości na zginanie wykorzystano do utworzenia rankingu niezawodnościowego
badanych kompozytów stomatologicznych. Konceptualizacja niezawodności układów biotechnologicznych takich jak „ząb – wypełnienie stomatologiczne” wymagała rozszerzenia
zakresu pojęcia uszkodzenie o losowe zdarzenia polegające na zaistnieniu niezgodności
pomiędzy komponentami układu biotechnologicznego (compability failure).

Djurić R, Milisavljević V. Investigation of the relationship between
reliability of track mechanism and mineral dust content in rocks of lignite
open pits. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016;
18 (1): 142–150, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.19.

Djurić R, Milisavljević V. Badanie związku między niezawodnością
podwozia gąsienicowego a zawartością pyłów mineralnych w skałach kopalni
odkrywkowych węgla brunatnego. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance
and Reliability 2016; 18 (1): 142–150, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.19.

This paper describes a mathematical relation which is developed to estimate the
occurrence of track mechanism failure in function on the mineral dust (SiO2) content, i.e. wear intensity. This relation is based on actual data of track-type machine
(bulldozers) failures, the properties of rocks and measurements of wear intensity on
the upper rollers of track mechanism. Failures of bulldozers were recorded during
the period of 12 months on six open pits in Serbia, together with their location which
is correlated rock type and SiO2 content. This enabled establishment of the reliability indicators using two-parameter Weibull distribution. Further on, correlation is
interpreted based on the linearization model using the method of least square. This
research has impact on proper management of track-type machines operating on
lignite open pits, in the sense of predicting time to failures and cost of maintenance of
these machines. This approach provided guidelines for the establishment of reliability
centered maintenance model.

Artykuł opisuje relację matematyczną, która pozwala oszacować czas do wystąpienia
uszkodzenia podwozia gąsienicowego w funkcji zawartości pyłu mineralnego (SiO2), czyli
intensywności zużycia. Relacja ta została oparta na rzeczywistych danych o uszkodzeniach
maszyn gąsienicowych (spycharek) i właściwościach skał oraz na pomiarach intensywności zużycia rolek podtrzymujących (górnych) podwozia gąsienicowego. Uszkodzenia
koparek rejestrowano przez okres 12 miesięcy w sześciu kopalniach odkrywkowych w
Serbii. Obserwacje prowadzono w kopalniach o lokalizacji podobnej pod względem
występujących typów skał i zawartości SiO2. Pozwoliło to na wyznaczenie wskaźników
niezawodności przy pomocy dwuparametrycznego rozkładu Weibulla. Omawianą korelację
interpretowano na podstawie modelu liniowego z zastosowaniem metody najmniejszych
kwadratów. Przedstawione badania mają znaczenie dla właściwego zarządzania maszynami gąsienicowymi pracującymi w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, jako
że pozwalają na przewidywanie czasu do uszkodzenia oraz kosztów utrzymania tych
maszyn. Prezentowana metoda zawiera wytyczne do opracowania niezawodnościowego
modelu utrzymania ruchu.

Skrucany T, Sarkan B, Gnap J. Influence of aerodynamic trailer
devices on drag reduction measured in a wind tunnel. Eksploatacja i
Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 151–154, http://
dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.20.

Skrucany T, Sarkan B, Gnap J. Wpływ wyposażenia aerodynamicznego
naczep na zmniejszenie oporu powietrza mierzonego w tunelu aerodynamicznym. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1):
151–154, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.1.20.

The value of aerodynamic drag is the largest, when a vehicle is moving with higher
velocity. It seems that drag reduction is the most important step for reducing the
fuel consumption of haulage trailer sets. Using aerodynamic trailer devices is one of
many ways for reduction of fuel consumption. This paper deals with experimental
measuring of the truck set model in a wind tunnel. The scale of the model was 1/24.
Resultant values of the drag reduction for chosen aerodynamic devices are discussed
at the end of the paper.

Wartość oporu aerodynamicznego jest największa gdy pojazd porusza się z większą
prędkością. Wydaje się, że redukcja oporu jest najważniejszym krokiem do zmniejszenia
zużycia paliwa zestawów transportowych zawierających naczepy. Zastosowanie wyposażenia aerodynamicznego naczep jest jednym z wielu sposobów na zmniejszenie zużycia
paliwa. Niniejszy artykuł poświęcony jest eksperymentalnym pomiarom modelu zestawu
ciągnika z naczepą w tunelu aerodynamicznym. Skala modelu wynosiła 1:24. Uzyskane
wartości zmniejszenia oporu powietrza dla wybranych elementów wyposażenia aerodynamicznego omówiono w końcowej części pracy.
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Influence of technological methods increasing surface layer
durability on axles fretting wear in railway wheel sets
Wpływ technologicznych metod podwyższenia trwałości
warstwy wierzchniej na zużycie frettingowe
osi kolejowych zestawów kołowych*
The article presents studies whose aim is to use such technologies of improving surface layer of a wheel seat that would eliminate
fretting wear. The studies were carried out on a simplified physical model of an actual connection between the wheel and the axle
of a wheel set with a self-acting wheel track change. The results of carried out wear studies show that fretting wear development
can be successfully limited when metallic coating in the form of molybdenizing is used. Carried out studies indicate that such a
solution can be fully used in actual exploitation.
Keywords: wheel set, surface layer, fretting wear.
W niniejszym artykule przedstawiono badania mające na celu zastosowanie takich technologii ulepszania warstwy wierzchniej
podpiaścia zestawu kołowego, które eliminowałoby zużycie frettingowe. Badania zostały przeprowadzone na uproszczonym modelu fizycznym rzeczywistego połączenia koła i osi zestawu kołowego z samoczynną zmianą rozstawu kół. Wyniki przeprowadzonych
badań zużyciowych wskazują, że obróbką skutecznie ograniczająca rozwój zużycia frettingowego może być zastosowanie powłoki
metalicznej w postaci molibdenowania. Przeprowadzone badania wskazują na pełną możliwość zastosowania tego rozwiązania
w rzeczywistej eksploatacji.
Słowa kluczowe: zestaw kołowy, warstwa wierzchnia, zużycie frettingowe.

1. Introduction
A wheel set is one of the most important subassemblies of a rail
vehicle, whose durability and reliability decides about the safety of
railway traffic. Its proper functional quality decides both about the
safety of railway traffic and about the costs connected with the exploitation of a rail vehicle.
A wheel set of rail vehicles, due to the specific work conditions,
is especially exposed to fatigue wear development. Because of the
role it plays in driving the vehicle on the track, its failures are inadmissible. Results of exploitation studies of the wheel sets show that
occurring wears have a significant influence on lowering the fatigue
strength or may be a focal point of fatigue cracks, mainly of a set axle
which is its basic element. Observations of a wheel seat surface after the wheel set has been disassembled many times revealed, among
others, fretting failures in the area of axle wheel seat contact with a
wheel hub.
The results achieved by the authors of this article show that fretting wear may significantly influence development of fatigue wear,
especially in a forced- in connection of wheel – axle of a wheel set [2].

A similar problem appears in the case of a wheel set with a self-acting
wheel track change in which, because of construction reasons, dimensions of the wheel -axle connection surface fulfill the running fit conditions.
Complex physical-chemical phenomena taking place on the contact surface of the associated surfaces and the influence of many factors cause that the mechanism of fretting wear development is difficult to be described and in literature there is no unique definition.
What is common for different scholarly publications is only a statement that fretting wear development is conditioned by the occurrence
of surface thrusts in the association and oscillatory slides of very low
amplitude not exceeding 150 µm [2, 17, 18, 19]. Fretting wear image can be illustrated by corrosion traces on the surface of elements,
increase in the surface roughness, micro-cracks in the surface layer,
pits. Fretting is a phenomenon of a very complex wear mechanism, in
which overlap or follow in succession: adhesive wear, surface fatigue,
exfoliation, oxidation, abrasion of surface irregularities by tops and
loose wear products. Fretting wear studies were first of all carried out
for associations of concentrated or flat contact and also referred to the
proposed wear models [7, 10, 16].

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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It follows from the review of fretting wear study results that wear
development is closely connected with actual contact of associated
surface elements and with presence in the contact area of the so called
third body, while the form of this wear depends mainly on the conditions of slide oscillation and amplitude [9, 10, 11]. Straight majority of authors, enumerating examples of elements or connections in
which fretting wear occurs, most often indicate forced- in connections
[9, 10, 11, 12, 16]. However, studies on such connections were occasionally carried out [16, 17].
Quoted in work [2] statistical data referring to wear failures of the
axle in exploitation conditions show that the place of wear cracks development coincides with fretting wear area development. The above
is also proved by the results of wear studies carried out by L. Stasiak
[12] on actual wheel sets in laboratory conditions. This shows that
there is a probable link of wear failures occurrence of the wheel set
axle with fretting wear development.
In the light of the above facts an essential element of providing
reliability and safety of the exploited rail vehicle is to eliminate or
significantly limit fretting wear development in the wheel – wheel set
axle connection. The article presents the results of model studies carried out by the authors, the influence of chosen technological methods
of increasing durability of the surface layer on fretting wear of railway
wheel sets with an automatic wheel track change.

2. Research object
A classic wheel set of rail vehicles consists of an axle and two
wheels which are connected with the axle by forcing-in. Such a stable
connection ensures correct and safe rolling of the vehicle along the
track. Apart from this basic rail set construction in rail vehicles there
are also special solutions, allowing, for example, rolling of the wheel
on the axle wheel seat.
In the 90s of the previous century in the Central Construction
Office of PKP (Polish Railways) in Poznań a wheel set SUW2000
was designed and made, which allowed automatic, self-acting passing from a track of one width to another one of a different width,
performed on a track shift stand.

A fragment of a cross section of the designed set is presented in
Fig. 1. A significant element of the presented construction is the connection of a wheel with an axle. In contrast to the classic wheel set,
where the wheels are permanently connected with the axle in result of
forcing-in, in this construction the connection is a running fit. Such
a solution enables the axial movement of the wheel when changing
the gauge at the next lockup of the wheel in relation to the axle when
driving. In the prototype set both the wheel and the axle were made
from materials in accordance with UIC standards. The wheel from
R7E steel and the axle from A1N steel. Chemical composition of
those steels is shown in Table 2.
Initial exploitation of the set showed that after not a very long run
(about 1.5000 km) there occur big problems during the change of the
wheel track [13, 14]. The force necessary to shift the wheels on the
axle was increasing significantly, thus leading even to failures in the
shift stand. Observations of the axle wheel seat after having disassembled the wheel set showed, among others, fretting failures at the contact area with a wheel hub, as well as significant processes of lubricant
ageing. These factors caused lockup of wheels on the axle during its
wheel track change. The characteristic feature of fretting wear occurring on the axle of the wheel set with an automatic wheel track change
( running fit) is that the place of occurrence and the image of wear is
very much like in the case of an axle of a classic wheel set (forced-in
connection). Fig. 2 presents a fragment of an axle of both types of a
wheel set with fretting wear on their surfaces.
Wear, whose characteristic image is shown in Fig. 2, comprises
an area from the front of the hub into the depth of the connection of
30mm in width. Wear occurs on the whole perimeter of the wheel

Fig. 2. Fretting wear at the edge of axle wheel seat: a) traditional
wheel set [2], b) wheel set with automatic wheel track change
[13]
seat surface in the form of a characteristic ring. Failures observed in
this surface area are mainly pits and build-ups. The area is also of a
characteristic dark brown – black colour, what proves its oxidation.
The only difference in wear on both the axles is the place in which
it occurs. In the case of traditional connection it occurs mainly in the
central part of the axle, while in a running connection it occurs on
both sides of the wheel set axle.

2.1. Work conditions of a wheel set

Fig. 1. Cross section of a wheel set with automatic change of wheel track
SUW2000 [13];1 – wheel set axle, 2 – wheels rolling on the set axle,
3 – lockup mechanism

2

Work conditions of the analysed connection of the running fit a
wheel – an axle of the wheel set with an automatic wheel track change
may be with a great approximation referred to the forced-in connection a wheel – an axle of a traditional wheel set. The basic difference
is only in the initial stress state caused in the top layer of the connected elements. In the forced- in connection, in result of forcing-in
the wheel on the axle on the whole contact area there originates an
initial state of compressive stresses. It is also accompanied by deformation state in the surface layer of the connected elements. In the
case, however, of the running connection a wheel – an axle of a wheel
set with an automatic wheel track change, only a non - conformal
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contact occurs and the stresses result from axial force coming from
the set loading.
For studies the scheme of a rail set load presented in Fig. 3 is most
often accepted. According to the accepted scheme, a complex system
of a wheel set load when the rail vehicle is in motion, is as follows:
–– vertical concentrated load P1 and P2 acts on the pivots
–– lateral force H1, dependent on the wheel position in relation to
the rail head, acts on the edge of rolling wheels.
In the wheel set axle there occurs a bending moment which is the
result of loads acting on it (Fig. 3). The maximum value of this mo-

Fig. 4. Wheel set deformation under the influence of external load [1]

Fig. 3. Load scheme of a wheel set and corresponding to it bending moment
distribution when the set is moved to the left [2]

ment occurs on the axle wheel seat in the plane of R1 and R2 reaction
(the point of wheel and rail contact), in the area of connection with
a wheel hub. The axle, therefore, works in the conditions of rotary
bending. The effects of the above, during the set rolling, may be oscillations between an axle and a wheel hub at the edge of connection.
The authors of work [1] explain the occurrence of relative microdisplacements in forced-in connection of the axle wheel seat with the
wheel hub in the following way: under the influence of external loads
(Fig. 3), the axle of the wheel set experiences strains shown in Fig. 4.
In the upper axle layers the strains are tensile, while in the lower layers they are compressive ones. This kind of axle strain would not have
significant meaning if the wheel hub had similar strains. To have a
simultaneous strain of the axle wheel seat and the wheel hub, unitary
friction forces pT at the contact point should be greater or at least equal
to the normal strains σn in the axle wheel seat. Fretting wear image
stated by the authors proves that in this area relative wheel slides occur, what is in agreement with Mindlin’s model:
pT = psr ⋅ µ ≤ σ n

on the connection surface. In the work a very simple, approximate
evaluation of the sliding amplitude value was proposed, which will
be the result of shaft deflection under the influence of acting force Q
and P. Fig. 5 presents a scheme of slide occurrence between connected
elements of running fit. Fig. 5a shows associated elements without
bending moment load but with force P only. Due to this the sleeve is
pressed to the upper surface of the shaft, while in the lower surface
maximum clearance appears, what is the result of running fit. Points
A1 – A2 are connected with the shaft surface and determine the contact
place of the shaft surface and the sleeve head. In result of shaft deflection under the action of the bending moment (Fig. 5b) also the plane
coming through points A1 – A2 will rotate. It will take the position determined by points A1′ – A2′ covering the radius of the shaft deflection
curvature. Concave surface of the shaft (compressed) will shorten and
the convex (tensioned) one will elongate. In result of this, point A1
will relocate on the compressed surface under the sleeve, taking position A1′, and on the tensioned surface point A2 will move outside the
sleeve head, taking position A2′. Displacement quantity of point A1 in
relation to the sleeve head was marked α′.
Point A2 on the tensioned surface due to the clearance caused
by running fit will not have contact with the shaft surface. A direct

(1)

Such a state of loads and strains distribution can also be referred
to a wheel set with an automatic wheel track change. In the wheel
set between the sliding sleeve and the axle appears running fit, thus,
because there are no surface assembling pressures, there is a considerably greater probability of oscillation occurrence between the associated surfaces of the elements, what together with an unfavourable influence of the external forces can lead to wear and failure of the axle,
especially in the place of a wheel and an axle connection.
It is difficult to measure the actual sliding amplitude between
the contact surface of the sleeve and the shaft in rotary-flexural wear
studies. As the results achieved by different authors show, fretting
wear development is closely connected with oscillation occurrence.
Therefore, it is essential whether in the studied connection oscillations may occur, whose visible effect should be an image of failures

Fig. 5. A scheme of determining slide amplitude between the sleeve head and
the surface of the shaft seat: a) a sample in a free state loaded only by
force P, b) a sample loaded by bending moment, c) a scheme of sleeve
association with the shaft to determine oscillation amplitude
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slide between the associated surfaces will take place only on the compressed surface of the shaft. Maximum oscillation amplitude will occur at the sleeve edge and will be equal to α′, while in the symmetry
connection axis it reaches zero value.
To determine estimated slide amplitude in the studied connection
a model presented in Fig. 5c was used. Loading of the sample by
bending moment will cause deflection of the shaft and its result will
be elongation of its surface on the length of contact with the sleeve
by ∆l. value. If we assume that the shaft deflection is a small one and
strains are elastic, then to determine ∆l elongation Hooke’s law can
be used, according to which relative linear elongation ε may be determined by formulas:

ε=

σn
∆l
and ε =
,
E
l

hence:
∆l =

σn ⋅l
E

making use of a fatigue machine of the MUJ type. Fatigue tests of the
sample in rotary bending conditions ensure simulation of actual loads
of the wheel set in exploitation conditions.
Experimental tests referred to:
• determination of the actual surface layer state in the area of
sleeve connection with the shaft after wear tests for singled out
technological processes
• determination of the influence of chosen technological processes on fretting wear development
What was important when choosing a sample modelling slide
sleeve – axle of the wheel set was dimensional similarity behaviour
in the connection area. For this, proportions of connection length and
axle diameter as well as fitting were kept
The sleeve was fixed in relation to the shaft by means of a headless screw with a socket, what prevented axle and perimeter shifts
and ensured the sleeve movement in relation to the shaft in the radial
direction during rotation.

(2)

Total relative displacement (slide amplitude) of the shaft surface
in relation to the sleeve head will therefore be equal to α = Δl/2. Table
1 presents calculated acc. to formula (2), estimated slide amplitude
value between the sleeve head and the shaft surface for accepted model study parameters (column 2)
Table 1. Estimated α slide amplitude value and the vector value of deflection
f0, frz of the sample
1

2

3

4

(P + Q) [N]

α [mm]

fo [mm]

frz [mm]

350

0,0046

0,51

0,75

Fig. 6. Sample dimensions for model tests [6]

For initial tests the shaft was made from steel 45 and the sleeve
from steel 36HNM, through machining with no additional strengthening of the surface layer. The choice of materials provided close properties to the materials from which the actual object was made in the
prototype version (Table 2). Such a model was to be a reference point
for different variants of the sleeve – axle association, which should
limit or eliminate wear, at the same time providing the least shift
force in the axial direction.
On the basis of literature analysis, referring to the mechanism of
fretting wear development in forced-in connections of the wheel and
axle such technological processes were proposed that should limit
fretting wear initiation on the shaft surface and would allow to obtain
a suitable state of a wheel seat which would ensure minimum, stable
force necessary to move the sleeve along a wheel seat before and after
the wear tests. Table 3 presents chosen variants of a sleeve slide axle
friction pair model.
For wear tests a fatigue machine of the MUJ type was used, which
allowed to achieve parameters simulating actual exploitation condi-

According to formula (2) oscillation amplitude depends on normal
stresses, and hence on the value of applied bending moment, which
in turn will decide about the bending value of the sample. Therefore there will be a close connection between the shaft deflection and
the oscillation amplitude. The above was made use of to verify the
calculated estimated oscillation amplitude value in comparison to the
actual amplitude. The vector value of shaft deflection fo was analytically calculated and compared with the actual measured value of
sample deflection frz. To calculate shaft deflection value a scheme of
sample loading as in Fig. 7 was used. The analytically calculated deflection vector fo was placed in Table 1 in column 3. The actual value
of deflection vector frz determined during static measurements of the
sample deflection was placed in table 1 in column
4. Comparison of those two values shows that ac- Table 2. Chemical composition of steels used to produce axle and wheel of the wheel set with an autotual deflection is greater than the analytically calmatic wheel track change and of the sleeve and shaft modelling the studied connection
culated value. Hence it may be judged that actual
Mechanical properties
slide amplitude may also be greater than the anaChemical composition [%]
[MPa]
lytically calculated one. It is necessary here to unMaterial
derline that in analytical calculations of the slide
symbol
P
S
amplitude simplifications were accepted. First of
C
Mn
Si
Re
Rm
max
max
all friction forces on the contact of connected surfaces were not taken into consideration.

3. Research methodology
Because of the wheel sets dimensions the
studies on an actual object are expensive and
time consuming, as it is necessary to use a specialist test stand and also adequately long study
time. Due to this, wear tests were carried out on
samples modelling the connection sleeve – axle
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tions of a wheel set. Construction of the machine allows to obtain
periodically changing load with a simultaneous bending of the rotating sample. In fretting wear tests it was important to achieve such a
distribution of the bending moment on the axle wheel seat that would
result in its deflection, what is the condition of oscillatory contact
shifts between the surfaces in contact.
Table 3. Chosen association models singled out for wear tests
No.

Sample type

Shaft seat surface

Sleeve material

1

basic

steel

steel

3

modified

molybdenum

steel

8

modified

Hardened steel

steel

Fig. 7. Scheme of sample loading on a testing machine of MUJ type and corresponding to it bending moment distribution

Fig. 7 presents a scheme of sample loading on a testing machine
of MUJ type. The scheme corresponds to the wheel set loading in
which it was assumed that the wheel set rolls along straight rail without running onto the rail head.
Sample parameters tested on a testing machine were as follows:
• revolutions
n=1360 rev/min
• sample loading
Q= 300 N
• sample loading
P= 50 N
• number of cycles
r > 6x106
Assumed rotational speed of the sample corresponds to the speed
of 75km/h of a railway car.
In wear tests of the sample modelling the connection slide sleeve
– wheel set axle the value of loads was assumed for which the stress
value on the shaft seat surface was higher than the stresses in an actual
axle. The stresses in the sample were calculated by finite elements
method in ANSYS programme. The values of forces
Q=300 N and P=50 N were assumed.
Distribution of normal stresses on the shaft surface
for the set load values did not cause plastic strains (deflection vector 0.27 mm). The maximum strain value
for assumed load conditions was 61 MPa. The value
exceeds local strain values in an actual axle, which are
40-50 MPa.

4. Experimental tests
4.1. Base sample
The aim of testing a base sample was to verify the model choice
by achieving a similar wear image as in an actual object and as a reference to the proposed changes. Macrographic observations of the steel
shaft seat surface in a base sample show that surface failures occur on
both sides of the shaft seat (Fig. 8) A big contact area of cooperating
elements of tribological nodes creates conditions for adhesive tacking
formation on the connection edge, which cause surface layer destruction and in consequence formation of distinct fretting wear traces.
In macroscopic photographs of the shaft surface presented in Fig.
9 brown colour was observed in the area of fretting wear occurrence,
typical of atmospheric iron corrosion. The most probable reason of
this phenomenon is the contact of the damaged area with oxygen because of the fissure being formed between the surfaces of the shaft
and the sleeve in result of sample deflection.

Fig. 8. Base shaft surface after fatigue tests - distinct traces of fretting wear
on the shaft edges of lower intensity into the connection centre, magnified. about 3x [6]

Fig. 9. Base sample after fretting wear, magnified about 15x. Lack of machining strengthening the surfaces. Visible traces of fretting wear [6]

In the images of spatial roughness profile (Fig. 10) and in the
scanning images (Fig. 11) of the base shaft seat characteristic material growths may be noticed, which undergo plastic deformation and
oxidation. Observations of the surface showed local abrasions and
micro-pits. Surface failures in the form of micro-growths and micro-

Fig. 10. Spatial image of shaft surface roughness profile in the area of fretting wear
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Fig. 11. Base shaft surface wear images, magnified 500x

pits have their origin in adhesion phenomena being
an element of fretting wear development mechanism.
This mechanism in the discussed case is also connected
with the occurrence of relative contact shifts between
the surfaces of connected elements. The assumed load
generates maximum oscillation amplitude between the
shaft and surface at the connection edge.
Obtained wear image proves that the assumed model is correct and reflects work conditions and connected
with them failure image of an actual association wheel
– axle.

4.2. Molybdenized sample
High molybdenizing costs, in spite of good tribological properties, limit its usage only to traction units axle
Fig. 13. Molibdenized sample after wear test, magnified about 15x.
and the cars of high speed trains. Molybdenum coating
No traces of fretting wear [6]
was put onto a sample by means of a metal spraying
method after having completed the peening process of
the shaft seat surface layer, what influences adherence
of the coating to the base. Thickness of the coating was
about 37.5 µm, that is about 0.58% of the shaft diameter. In the case of actual axle it was about 0.54%. Fig
12 presents the image of molybdenized shaft seat surface, associated in a running fit connection with a steel
sleeve, after fatigue tests. Molybdenized surface hardness was 460 HV, while that of the steel shaft 210 HV. It
is visible that fretting wear was completely eliminated.
Carried out tests prove the theses in works [2, 7, 9],
that molybdenizing, as a modification method of the surface layer used in contact nodes exposed to fretting, limits Fig. 14. Spatial roughness profile image of molybdenized shaft surface in the theoretical area of
the tendency for adhesive associations, causes diminishfretting wear
ing of the frictional force, increases resistance to mechanpits or growths with their subsequent oxidation. Large surface hardical impact and increases the corrosion resistance.
ness of the molybdenum coating, and surface roughness of 1.1 µm
The images of molybdenized surface presented in Fig. 15 show
cause that at the tested number of cycles 6.57 x 106 fretting wear on
lack of characteristic for fretting wear failures in the form of microthe seat does not occur.
In spite of the lack of fretting wear traces on the shaft surface,
wear products gathering in the micro-gaps (the effect of shot peening )
as a result of fretting wear on the inner surface of the sleeve will cause
an increase of frictional properties of the connection.

4.3. Surface hardened sample

Fig. 12. Molyibdenized shaft surface after fatigue tests – no fretting wear,
magnified about 3x

6

One of the methods of surface after- machining of the axle of
wheel sets, having influence on increasing the fatigue strength, is
hardening. For model tests a sample was used, subjected to surface
hardening by induction, which is the most popular method and has
good technological properties. The process of sample hardening con-
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Fig. 15. Images of molybdenized sample surface, magnified 1000x

Fig. 16. Surface hardened sample after wear test, magnified 15x.
Visible large areas of fretting wear

sisted of heating the surface layer to a hardening temperature, then rapid cooling followed. The samples were
heated for about 1.5 minutes by means of the current
induced in the magnetic field. After the induction hardening process the sample was subjected to tempering
for one hour in a PEH -2 furnace at a temperature of
about 380°.
The images of presented in Fig. 16 wear on the surface hardened shaft show that despite the high gradient
of the surface layer hardness of the two associated elements there are numerous failures on the surface layer
(fretting mainly), which led to the sleeve blocking and
prevented its sliding on the shaft.
During macro- and microscopic tests material
growths susceptible to plastic deformations and oxidation were identified. The growths, due to their properties and local physical and mechanical conditions, have
a strong tendency for cracking and breaking off. As
there were numerous wear products in the form of worn
away material particles and a large range of deformations, the sleeve on the shaft was blocked. The above
results disqualify the possibility of applying the tested
set of friction pair elements in an actual wheel set.

4. Conclusions
Fig. 17. Spatial roughness profile image of the hardened shaft surface in the fretting wear area

The image of fretting wear in the studied connection of base sample (Fig. 8) is similar to the wear in
forced-in shaft-sleeve connection subjected to analogous load conditions [2]. In a forced-in connection of

Fig. 18 Images of wear on the hardened shaft surface, a) magnified 500x, b) magnified 100x
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Table 4. Results of measurements

No

Sample

Shaft – sleeve association

Force indispensable
to slide the sleeve down [N]
Before tests

After tests

Shaft hardness [HV]

Sleeve hardness [HV]

Shaft surface state after test

1

base

Steel - stel

1,4

24,3

210

189

Distinct fretting wear

2

modified

molybdenum - steel

8,1

43,2

460

190

Lack of fretting wear

3

modified

hardened steel – steel

1,7

>50

549

192

Traces of fretting wear

fretting wear development the adhesion phenomenon plays a domineering function in wear initiation. Formation and breaking off of the
adhesive tacking [2]. The condition for adhesive tacking development
is forming actual areas of the first bodies contact in result of forcing-in of one element into another one (micro-irregularities, plastic
deformation of the surface layer and oxides layer removal). In the
case of running fit connection, because of the connection character,
forming of the actual contact areas of the first bodies will take place
only in the course of rotary bending of a sample. In result of relative
displacements of the sleeve and shaft surface, whose amplitude is the
highest at the edge of connection, there occurs frictional wear of the
associated surfaces. It is the result of micro-machining of the surface
micro-projections. Wear products are removed from the contact connection in the course of a sample half rotation. The actual contact
surface formed in this way (after having removed the oxide layer and
the so called third body) will be susceptible to form adhesive tacking
and initiate fretting wear. Therefore, analogously to the fretting wear
development mechanism in a forced-in connection, a similar mechanism of running fit can be proposed as a few stages process whose
most important elements are:
• forming areas of actual contact of the first bodies in the course
of generating relative displacements of very low amplitude on
the elements contact surface as a result of bending.
• forming adhesive tacking in the areas of actual contact, especially at the connection edge (the highest amplitude of relative slides), which then undergo disruption, forming gaps and
growths on the contact surfaces,
• oxidation of the earlier damaged area,
• micro-machining by oxidized tops of the growths on the opposite surface.
Adhesion processes will be an indispensable condition in the proposed mechanism of fretting wear development in a connection of
running fit. Formation and disruption of adhesive tacking. According
to M. Hebda [3] a special tendency to form adhesive tacking will be
displayed in the case of associating material of the same kind and
of similar mechanical properties. This explains, among others, such
an intensive fretting wear image on the base sample (steel – steel).

However, according to [3] an increase in adhesive wear resistance can
be achieved, among others, by high mechanical properties (hardness,
yield point).
Limiting fretting wear development is, first of all, connected with
not allowing adhesion phenomenon to occur. Limiting oscillation, because of the association work conditions, is practically impossible.
In the studies two ways were accepted to increase the hardness of
the shaft surface – by coating with molybdenum and by surface hardening. Table 4 presents the results of hardness measurements on the
surface of associated elements, the force necessary to move the sleeve
axially on the shaft and the identified wear image.
Quoted measurement results and observations indicate that the
influence of a high hardness gradient of the associated surfaces on
the fretting wear limitation is a complex one. While in the case of
the same kind of materials and similar surface hardness (steel – steel)
fretting wear development is a very intensive one, in the case of molybdenum coated and hardened surface the situation is different. In
spite of the fact that the hardness gradient of the shaft surface with
molybdenized coating in relation to the sleeve is about 20% lower
than the shaft with hardened surface, fretting wear for this association has been fully eliminated. Whereas on the hardened shaft surface
distinct traces of fretting wear appear. The above may indicate that as
well as the high hardness of the surface, the chemical composition of
the material and crystallographic structure of the surface layer of the
associated materials will limit fretting wear.
It must be stressed that the main aim of the article was to present
the research results on limiting fretting wear on the shaft surface by
means of available technological processes. The main focus was on
the shaft surface as in an actual connection wheel – axle of the wheel
set with an automatic wheel track change, the axle is just an element
which determines durability of the whole wheel set.
The examples of the shaft surface states after fatigue tests show
that among the tested technological processes aiming at increasing the
fatigue durability of the connection only molybdenizing favourably
influences fretting wear elimination. Whereas surface hardened surfaces are susceptible to fretting wear development, and what is more,
they do not allow for a free movement of the sleeve on the shaft.
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A bayesian approach for sealing failure analysis considering the
non-competing relationship of multiple degradation processes
Zastosowanie metody Bayesa do analizy uszkodzeń uszczelnień z
uwzględnieniem współwystępujących procesów degradacji
o charakterze niekonkurującym
Abstract: Degradation analysis is an effective method for reliability analysis when failure time data is rare or hard to observe.
Multiple degradation analysis with competing risk model is often used to implement the degradation analysis. However, in reality,
the failure of a system is often a result of a combination of multiple degradation processes, such as the sum of multiple degradations. To handle this non-competing relationship of multiple degradation processes, this paper presents a new reliability model for
multiple degradation processes analysis. The proposed model is demonstrated through a case-study of a spool valve. In this paper,
the gamma process is adopted to construct the reliability model. The Bayesian method is used to obtain the estimations of model
parameters and reliability indexes by taking account of uncertainty. The results can then be further used as valuable information
for further degradation analysis and decision-making considering uncertainty.
Keywords: Bayesian method, reliability analysis, degradation process, sealing.
Analiza degradacji jest skuteczną metodą analizy niezawodnościowej w przypadkach gdy dane są skąpe lub trudne do zaobserwowania. W badaniach często wykorzystuje się analizę współwystępujących degradacji z zastosowaniem modelu zagrożeń konkurujących. Jednak w rzeczywistości, awaria systemu często jest wynikiem wystąpienia degradacji niekonkurujących, t.j. wynikiem
sumy lub kombinacji współwystępujących procesów degradacji. Aby uwzględnić tę relacje między niekonkurującymi procesami
degradacji, w artykule przedstawiono nowy model niezawodności służący do analizy współwystępujących procesów degradacji. Proponowany model zilustrowano za pomocą studium przypadku rozdzielnika suwakowego. Przedstawiony w pracy model
niezawodności skonstruowano w oparciu o proces gamma. Do oszacowania parametrów modelu oraz indeksów niezawodności
zastosowano metodę Bayesa z uwzględnieniem niepewności. Uzyskane wyniki można wykorzystać w przyszłości jako cenne dane
do dalszej analizy degradacji i podejmowania decyzji z uwzględnieniem niepewności.
Słowa kluczowe: metoda Bayesa, analiza niezawodności, proces degradacji, uszczelnienie.

1. Introduction
Degradation is generally considered as one type of damage to
a device. It accumulates over time or task, and finally results in a
failure once the accumulated damage reaches a predefined threshold.
Degradation models have been widely used in reliability engineering, and have been well reviewed recently by Gorjian [6] and Elsayed
[3]. In reality, the degradation of a system may consist of multiple
degradation processes. There are some studies [15, 20-22] focusing
on the multiple degradation processes, and they are all based on the
competing model of multiple degradation processes. In competing
model, the system fails when any of the multiple degradation processes reaches its corresponding failure threshold. However, it may
not be suitable for some mechanical devices, because the relationship
of different degradation processes is not always competing. According to this issue, this paper presents a modified multiple degradation

10

model to describe some degradation processes which are common
in mechanical systems. A spool valve is taken as the object of this
study to investigate the non-competing relationship of degradation
processes. Spool valves are basic parts in hydraulic systems, and
their reliability performance has a direct impact on the reliability of
the entire hydraulic system. In spool valves, the spool slides in and
out of position within the sleeve, alternately blocking and opening
the fluid intake and outtake ports. The high frequency and numerous
sliding operations results in the wearing of spool and sleeve, making
the sealing deteriorated, and eventually leading to the sealing failure.
The leakage, usually caused by the wear degradation of spools and
sleeves, is the main failure mode of this device, and has been investigated by many studies [2, 4, 5, 19]. However, the detailed analysis
of this wear degradation process has not been well studied. A further
investigation of the failure mechanism and reliability assessment of
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sealing are carried out in this paper. A modified multiple degradation
process model is introduced and the detailed analysis is implemented
using Bayesian method. Normally, Bayesian method is flexible for
incorporating various types of information to improve the reliability
estimation and analysis. To achieve this point, multiple sources of
information should be available. However, in this study, there is no
other information available other than the degradation observations.
This paper attempts to highlight another significant aspect of Bayesian method. It is the ability for incorporating the uncertainty within
the estimation results, which are normally given as posterior distributions of model parameters. These posterior distributions are of critical
importance for further analysis of newly-observed data, which can be
further used as the prior information for the Bayesian analysis of these
newly-observed data. These posteriors are also critical for the optimal decision-making for the system operation and management, for
which uncertainty should be incorporated. Because the degradation
observations are the only available information for this research, noninformative prior distribution based Bayesian method is used. This is
due to the fact that uniform distribution is a simple distribution that
can express no prior information in Bayesian calculation. It is also can
facilitate the Markov chain Monte Carlo simulation for the calculation of posterior distribution. For more information about derivation
of non-informative priors, please refer to the works by O’Hagan and
Forster [13]. Based on these considerations, the Bayesian method is
used to aggregate quantitative prior information for further degradation analysis and for uncertainty-related decision making.
The remaining segments of this paper are organized as follows.
Section 2 introduces the structure and working principle of a spool
valve, and analyses the root causes of failure and mechanisms of the
sealing. In Section 3, a multiple degradation model with no competing relationship is established based on the gamma process. Section 4
uses an example to illustrate the proposed model and parameter estimation. Section 5 presents the conclusion of this paper and discusses
the future work.

2. The sealing failure analysis of a spool valve
When a spool valve is used to control the flow directions of the oil
of a hydraulic system, this spool valve is called a directional valve. A
3-position directional valve, with two working positions and one normal position, is taken as an example to illustrate the working principle
of such type of spool valve. A spool valve consists of a cylindrical
spool and a sleeve. When the spool slides towards right forming the
normal position, as shown in left of Fig. 1, the hydraulic oil flows
through the valve from port P to port B, and form port A to port T. On
the contrary, when the spool slides towards left forming the normal
position, the hydraulic oil flows through the valve from port P to port
A, and form port B to port T. When the spool is in the normal position,
all ports are closed. In this study, the movement of a spool moving
from the normal position to the right or left position and then return to
the normal position is called one stroke.
As shown in Fig 1, the clearance is formed between the spool
and the sleeve. The quantity of internal leakage fluid passing through

an assembled valve, of which the spool is in the normal position, is
called null leakage. The null leakage is controlled in a certain range.
The upper limit of this range depends on the valve sealing class and
the valve size, which is given by some standards, such as the ANSI/
FCI 70-2-2006, GB/T 17213.4-2005, and IEC 60534-4-2006 3.0. The
flow in the narrow circular clearance of a spool valve can be viewed
as laminar, and is governed by the following equation [7, 10],

Q = ∆P

π dc3
12µ L

(1)

where Q denotes the flow of leakage due to the clearance. ∆P is
the pressure difference between both sides of the clearance, π is the
circumference ratio, d denotes the valve spool diameter, c is the radial
clearance height, L is the clearance length, and μ is the dynamic viscosity of hydraulic oil.
The movement of the spool restricts or permits the flow, thus it
controls the amount of oil flow. At the same time, the high frequency
back-and-forth movements of sliding cause the wear of spools and
sleeves. It finally causes the increase of clearance and null leakage.
The degradation of sealing of a spool valve can be represented by the
increasing value of clearance, which is due to the wear degradation of
the spool and sleeve. When the null leakage increases to the maximum
level, the sealing of the spool valve is failed. When the maximum allowable null leakage is determined by the corresponding standard, the
maximum allowable clearance can be estimated approximately by Eq.
(1) or calculated precisely by CFD (Computational Fluid Dynamics)
Methods [8, 17].

3. The multiple degradation models
The Wiener process and Gamma process are common stochastic
processes for modelling degradation processes. The increments of the
Wiener process may be negative, but always positive for the Gamma
process. For mechanical devices, degradations, such as wear, erosion,
fatigue, is always irreversible. Hence there is a nonnegative characteristic of the degradation values. In this paper, the Gamma process,
which involves independent nonnegative increments, is adopted to
characterize the wear-out degradation of the spool valve.
A non-negative valued process { X (t ), t > 0} is considered. X (t )
represents the measured degradation for an individual unit at time t. A
gamma process has the following properties [18]:
• X (0) = 0 ;
• The increments ∆X (t ) are independent;
• ∆X (t ) follows a gamma distribution Ga (∆α (t ), λ ) , where
α (t ) is a given monotone increasing function with α (0) = 0,

and the probability density function (PDF ) g ( x) is defined
by:
g ( x α (t ), λ ) =

λ α (t )
Γ(α (t ))

xα (t ) −1e −λ x

(2)

A system is considered failed when the degradation value reach
the threshold, the cumulative distribution function of the time-to-failure can be written as:
F (t ) = Pr{ X (t ) ≥ C} = ∫

∞
g ( x) dx
x =C

=

Γ(α (t ), C λ )
Γ(α (t ))

(3)

Fig. 1. Schema of a spool valve and clearance
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∞

m

where Γ(a, b) = ∫z =b z a −1e − z dz is the upper incomplete gamma function with a > 0 and b ≥ 0 .
The reliability of a system at time t can be calculated by:
R (t ) = 1 − F (t )

R (t ) = 1 −
(4)

In reality, a product may consist of multiple degrading components or a component may have multiple degradation processes. In
such case, it is necessary to use the multiple degradation processes
models. Zhao and Elsayed [23] investigated a reliability modelling
method with both catastrophic and degradation failures under accelerated stress conditions. Wang and Coit [20] presented a general
modelling framework for multiple degradation measures. Pan and
Balakrishna [15] introduced a reliability estimation method for a system with bivariate degradations that involve two or more performance characteristics. Wang and Pham [22] developed a model of the
dependent competing risks with multiple degradation processes and
random shock using time-varying copulas. In all these studies, the
multiple degradations processes are treated as mutually competing.
In fact, the relationship is not always competing in certain mechanical devices. This section firstly presents the competing model with
multiple degradation processes according to the previous studies [15,
20, 22, 23].
In the competing model with multiple degradation processes, assuming that m is the number of the degradation processes, Di (t ) is
the degradation measure of the ith degradation process at time t , Ci
is the failure threshold of the ith degradation process. A component
or a system is considered as failed, when any of its degradation processes reaches the corresponding failure threshold. The component or
system reliability at time t can be written as:
R (t ) = Pr {D1 (t ) < C1, D2 (t ) < C2 , , Di (t ) < Ci }, i = 1, , m

(5)

As discussed above, each degradation process may reach a corresponding failure threshold at different time. For some mechanical
devices, different degradation processes may lead to one failure, and
Eq. (5) may not be able to capture the relationship between the reliability and the multiple degradation processes.
More generally, a system with m degradation processes, which
lead to one failure mode, C is the failure threshold, the reliability at
time t can be defined as:
R (t ) = Pr {D1 (t ) + D2 (t ) +  + Di (t ) < C}, i = 1, , m

(6)

At the same time, if X i follows a Gamma distribution with shape
parameter ki and scale parameter θ for i = 1, 2,..., N , the following
relationship can be obtained as:
N

N

i =1

i =1

∑ X i ~ Gamma(∑ ki ,θ )

(7)

Based on the properties of gamma process, Eq. (6) and Eq. (7),
a new general setting of multiple degradation processes model is obtained, which is applicable when the relationship is not competing.
A system with m degradation processes leading to one failure mode

together, and the ith degradation process follow the gamma process
with the parameter ki ∆t and θ for i = 1, 2,..., m , where C is the failure threshold. According to Eq. (3), Eq. (4) and Eq. (6) the reliability
of the system at time t can be expressed as,
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Γ( ∑ ki t , Cθ )
i =1
m

(8)

Γ( ∑ ki t )
i =1

4. Illustrative example and Parameter estimation
As discussed in Section 2, the radial clearance height is the crucial
factor for the reliability of sealing. When the total wear of spool and
sleeve is bigger than the maximum allowable clearance height, the
null leakage increases to the maximum level, and the sealing of the
spool valve is failed. When the clearance between the spool and the
sleeve reaches the maximum allowable value, the sealing fails. The
increased clearance is caused by the wear degradation of the spool
and the sleeve. Dsp (n ) is the wear volume of a spool after n strokes,
with Dsp (n ) = 0 . Dsl (n ) is the wear volume of a sleeve after n
strokes, with Dsl (n ) = 0 . DM is the maxima allowable wear value
that represents the failure threshold of the sealing, which can be calculated by subtracting the initial fit clearance from the maximum allowable clearance value. The initial fit clearance is a basic parameter for
a spool valve. The calculation of the maximum allowable clearance is
presented in Section 2. After n strokes, the reliability of a spool valve
sealing can be estimated by:

(

Rs ( n ) = Pr Dsp ( n ) + Dsl ( n ) < DM

)

(9)

Assuming that the wear of a spool occurs randomly in every
stroke and it can be described by a gamma process Dsp (n ) with
∆Dsp ( n ) ~ Ga (α1∆n, λ ) , where ∆Dsp (n ) = Dsp (n + ∆n ) − Dsp (n )

, and Ga (α1∆n, λ ) is a gamma distribution with a shape parameter

α1∆n and a scale parameter λ . In this paper, the wear degradation
of a sleeve is described by another gamma process Dsl (n ) with
∆Dsl ( n ) ~ Ga (α 2 ∆n, λ ) , where ∆Dsl (n ) = Dsl (n + ∆n ) − Dsl (n ) ,

and Ga (α 2 ∆n, λ ) is a gamma distribution with a shape parameter

α 2∆n and a scale parameter λ , which is the same as Dsp (n ) .
Therefore, we have ∆Dsp ( n ) + ∆Dsl ( n ) ~ Ga ( (α1 + α 2 )∆n, λ ) .
According the properties of the gamma process, {Dsp (n ) + Dsl (n )}
can be described by a new gamma process. In addition,
∆ ( Dsp ( n ) + Dsl ( n )) = ∆Dsp ( n ) + ∆Dsl ( n ) ~ Ga ( (α1 + α 2 )∆n, λ )
.
According to Eq. (8), the reliability of a spool valve sealing can be
obtained as follows:
Rs (n) = 1 −

Γ(α1n + α 2 n, Dmλ )
Γ(α1n + α 2 n)

(10)

Note that the reliability evaluation of sealing is the probability as
shown in Eq. (6). The proposed model and parameter estimation is
illustrated in this section.
In this paper, simulated data, as shown in Table 1, are generated
to demonstrate the applicability of the proposed multiple degradation
models and parameter estimation. The number of samples is six, and
the wear volumes are observed per 50,000 strokes. The threshold is
set to 120. Then, the wear degradation path of spool valves can be
depicted in Fig. 2.
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Table 1 Simulated wear volumes of spool valves (unit: micron)
Number of strokes (10 thousands)

Unit

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

`100

Sample
1

spool

7

9

19

22

28

34

37

39

45

46

50

54

58

64

69

74

76

81

83

86

sleeve

4

6

8

13

14

18

19

21

22

24

27

30

32

34

37

39

46

49

52

55

Sample
2

spool

6

9

13

16

17

20

24

27

30

35

38

39

43

48

51

53

58

60

66

68

sleeve

3

4

12

12

14

15

17

18

19

21

23

24

26

28

30

32

34

36

38

45

Sample
3

spool

4

8

12

16

20

25

28

31

35

37

41

44

47

50

56

59

63

65

66

70

sleeve

1

2

5

8

10

14

16

20

23

26

27

32

33

35

37

40

41

43

47

49

Sample
4

spool

1

5

9

13

15

17

21

25

28

32

34

37

41

41

45

49

54

55

60

63

sleeve

5

7

9

10

11

13

17

18

21

25

29

33

33

36

39

43

45

46

47

50

Sample
5

spool

2

4

8

9

12

17

19

22

25

29

32

34

37

46

48

50

52

54

57

60

sleeve

1

2

9

11

13

16

22

24

29

31

32

35

35

37

41

43

44

46

47

51

Sample
6

spool

6

8

11

13

18

24

29

30

35

37

40

42

44

47

48

53

58

60

63

68

sleeve

4

7

8

11

16

19

20

24

26

28

30

32

33

35

36

38

41

43

45

47

6 20

)(

(

L ( D, v | α1,α 2 , λ ) = ∏ ∏ g ∆dij | α1, λ g ∆dij' | α 2 , λ
i =1 j = 2

)

(11)

where g (•) is the probability density function of a gamma distri-

(

)

bution as shown in Eq. (2), g ∆dij | α1∆nij , λ

stands for the prob-

ability that the observed value is ∆dij , where the parameter vector
is (α1∆nij , λ ) ,
6 20

)(

(

L ( D, v | α1,α 2 , λ ) = ∏ ∏ g ∆dij | α1, λ g ∆dij' | α 2 , λ
i =1 j = 2
6 20

=∏∏

λ

α1∆nij

(

i =1 j = 2 Γ α1∆nij

)

∆dij

)

α1∆nij −1 − λ∆dij

e

λ

α 2 ∆nij

(

Γ α 2 ∆nij

)

∆dij'

'
α 2 ∆nij −1 − λ∆dijij

e

(12)

Fig. 2. Wear degradation paths of spools

( )

Let Dsp nij

with j = 1, 2,, 20 and i = 1, 2,...,6 be the j th

( )

(

)

spool wear observation of sample i . Let dij = Dsp nij − Dsp ni , j −1
, be the wear increment of unit i . Following the degradation model introduced above, the wear increments dij obtained from the simulated

(
Dsl ( nij )

data are independent and follow a gamma distribution Ga α1∆nij , λ
with ∆nij = nij − ni , j −1 . At the same time, let

(

with

)

sample i . Let dij' = Dsl nij − Dsl ni , j −1 denote the wear increment

(

of unit i , and dij' follow another gamma distribution Ga α 2 ∆nij , λ

p (α1,α 2 , λ , v ) ∝ π (θ ) L ( D, v | θ ) = π (α1,α 2 , λ ) L ( D, v | α1,α 2 , λ )
6 20

= π (α1,α 2 , λ ) ∏ ∏

)

with ∆nij = nij − ni , j −1 . When the wear observations of the valves are
obtained as D with v = (α1,α 2 , λ ) being the parameter vector, the
information contained in this simulated data is presented as the likelihood function,

λ

(

α1∆nij

i =1 j = 2 Γ α1∆nij

)

j = 1, 2, , 20 and i = 1, 2,...,6 be the jth sleeve wear observation of

( )

Suppose prior information for the wear of the spool valves can
be obtained and quantified as joint prior distribution for the model
parameters as π (θ ) = π (α1,α 2 , λ ) . Bayesian method has widely
been used in reliability research [9, 11, 14, 16, 24]. More details about
Bayesian theory can be referred to O’Hagan et al. [1, 11, 12]. Following the Bayesian theory, the joint posterior distribution of model
parameters is obtained as:

)

∆dij

α1∆nij −1 − λ∆dij

e

λ

(

α 2 ∆nij

Γ α 2 ∆nij

)

∆dij'

'
α 2 ∆nij −1 − λ∆dijij

e

(13)
where p (α1,α 2 , λ ,v ) is the joint posterior distribution for model parameters. It is a description of the combination of prior information
and the information contained in the observed degradation data. The
reliability assessment of the valve spool sealing after n strokes, is calculated based on the joint posterior distribution of model parameters
as:

Rs ( n | D ) =

∫

α1 ,α 2 ,λ > 0

p (α1,α 2 , λ | D )

Γ(α1n + α 2 n, Dmλ )
dα1dα 2dλ
Γ(α1n + α 2 n)
(14)
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Based on the historical data, prior distributions for these parameters are given as:
α1 ~ U ( 0,100 ) ,α 2 ~ U ( 0,100 ) , λ ~ U ( 0,100 )

These posterior distributions are kernel distributions of posterior
samples generated using MCMC simulation. By obtaining these posterior distributions, information conveyed by degradation observations presented in Table 1 are quantified and translated into probability

where U (0,100 ) is the uniform distribution with
an interval of (0,100 ) . In this paper, these noninformative priors are given in the form of uniform distributions with relevant large intervals. A
uniform distribution with large interval is sufficient to be chosen as a non-informative prior.
The MCMC method is used to generate
posterior samples of model parameters. The
WinBUGS is adopted to facilitate the implementation of MCMC for the Bayesian degradation analysis of the wear degradation data. 20,000 posterior samples
are generated using WinBUGS with 10,000 samples for burn-in. Estimations of model parameters are presented in Table 2.

Fig. 3. Posterior distributions of model parameters

Table 2. Estimations of model parameters

Mean

Standard
Deviation

Confidence interval
2.5%

97.5%

α1

0.938

0.08679

0.7745

1.113

α2

0.663

0.06116

0.5477

0.7878

λ

1.351

0.1258

1.113

1.606

The estimation results presented in Table 2 are summarized from
the generated posterior samples. Posterior distributions of model parameters α1 , α 2 and λ are shown in Fig. 3. The mean of α1 is 0.938
with a standard deviation 0.08679, the mean of α 2 is 0.663 with a
standard deviation 0.06116, and the mean of λ is 1.351 with a standard deviation 0.1258. The estimation confidence intervals of these parameters are obtained as [0.7745, 1.113] for α1 , [0.5477, 0,7878] for

α 2 , and [1.113, 1.606] for λ .
As discussed above, the wear of a spool is described by a gamma

{

}

process Dsp ( n ) ; n ≥ 0 , of which the shape parameter is a function
of n (times of operation), written as 0.938n , the scale parameter is
1.351. For the other gamma process {Dsl ( n ) ; n ≥ 0} used to describe
the wear degradation of a sleeve, the shape parameter is 0.663n , and
the scale parameter is 1.351. Based the estimations of parameters presented
above,
we
have
∆ ( Dsp ( n ) + Dsl ( n )) ~ Ga ( (α1 + α 2 ) ∆n, λ ) = Ga (1.601∆n,1.351) . As

discussed in Section 3, according to the new gamma process, the
shape parameter is a function of time (times of operation) 1.601∆n ,
and the scale parameter is 1.351. It describes the wear degradation of
a spool valve and quantify the change of clearance height between the
sleeve and the spool of a valve. When the failure threshold is set as
120, the reliability of the spool valve sealing can be obtained using
Eq. (9), as presented in Fig. 4. The reliability assessment of sealing is
close to engineering experience. It indicates that the proposed multiple degradation processes model and parameter estimation method are
applicable for this case study of spool valves.

14

Fig. 4. Reliability of the spool valve sealing

distributions of model parameters. These distributions can be further
used for reliability analysis of similar valves based on newly observed
degradation observations, which can be implemented through the proposed degradation model and Bayesian method in this paper.

5. Conclusion and future work
This paper presents a new multiple degradation model based
gamma process to characterize the reliability of spool valve sealing
subject to multiple degradation processes. The reliability analysis of
sealing is investigated based on the valve structure and its working
principle. The joint wear degradation of the spool and sleeve lead to
the sealing failure. The maximum allowable clearance is used to indicate the failure threshold of sealing, and its calculation method is also
presented in this paper. Moreover, a non-competing multi-degradation
processes model is proposed based on the sealing failure analysis of
a spool valve. This model is suitable for the situation where multiple
degradation processes lead to one failure mode, which is quite common for mechanic devices. A numerical example is further provided
to verify the model and illustrate the proposed method.
As future efforts, this paper leaves some open questions. First, the
dependence of the multiple degradation processes is not considered.
Second, the assumption that the wear degradation process of spool
and sleeve has the same scale parameter can be eliminated. Third, the
reliability data, which are used to illustrate the model, are simulated,
and it is desirable to test the model in real-world cases. These are the
interesting topics that deserve further investigation.
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Post-buckling deformation states of semi-monocoque cylindrical
structures with large cut-outs under operating load conditions.
Numerical analysis and experimental tests
Stany zakrytycznych deformacji półskorupowych konstrukcji
walcowych z dużymi wykrojami w warunkach obciążeń
eksploatacyjnych. Analiza numeryczna i badania eksperymentalne*
The paper is a presentation of experimental model studies on thin-walled cylindrical structures containing large cut-outs subject to
torsional deflection. The effect of rigidity of the frame reinforcing a cut-out on form and magnitude of post-buckling deformations
occurring in operation conditions is analysed. A methodology based on numerical tools is proposed for determining alternative
solutions in the design of structure skeleton leading to improvement of operation stability.
Keywords: operating loads, loss of stability, thin-walled structures, aircraft load-bearing structures, torsional
deflection, finite element method, nonlinear numerical analyses, operating stability.
W pracy zaprezentowano wyniki modelowych badań eksperymentalnych cienkościennych, skręcanych struktur walcowych zawierających duże wykroje. Przeanalizowano wpływ sztywności ramy wzmacniającej wykrój na postać i wielkość deformacji zakrytycznych, występujących w warunkach eksploatacji. Zaproponowano metodykę określania alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych szkieletu struktury, zapewniające poprawę trwałości eksploatacyjnej, w oparciu o narzędzia numeryczne.
Słowa kluczowe: obciążenia eksploatacyjne, utrata stateczności, ustroje cienkościenne, lotnicze struktury
nośne, skręcanie, metoda elementów skończonych, nieliniowe analizy numeryczne, trwałość
eksploatacyjna.

1. Introduction
The dynamic evolution of solutions used by designers of aircraft
load-bearing structures, initiated in the 1920s, resulted in establishment of aircraft operation standards based on assumptions which
would be unacceptable for any other type of engineering structures.
One of such assumptions is the admissibility of post-buckling deformations of semi-monocoque skin structures provided that the loss of
stability is of local and linear-elastic nature [1, 2]. The rule applies
mainly to skins made of isotropic materials, because in case of glass,
carbon, and aramid composites which are used in the aircraft industry
for a relatively short period of time, destruction processes occurring in
the course of their prolonged operation in post-buckling deformation
conditions are still the subject of numerous studies [6–8, 10, 13, 19].
Although composites become more and more popular in the aircraft technology, aluminium alloys still remain the materials most
universally used by the industry for their well-known mechanical
properties and high reliability. Application of these materials for aircraft skins was initially connected with some distrust as designers
traditionally strove after elimination of post-buckling deformations
in the first place. In such cases, the need to increase skin thickness
emerged resulting in inevitable increase of the overall mass of the
structure. For some time, the problem had been solved by using corru-

gated sheet metal for fuselage skins. This technology was commonly
applied only in the beginning of 1930s, e.g. in designs of such aeroplane manufacturers as Ford and Junkers. With improvement of aircraft performance parameters, such structures became more and more
troublesome because of the related aerodynamic problems, as a result
of which it became necessary to coma back to smooth skin materials
and admit the possibility of occurrence of local post-buckling deformations [11, 14].
While in case of skin fragments without geometrical singularities,
the above-mentioned phenomenon does not result in any decrease of
their operating durability stability, presence of cut-outs of any type
becomes a source of problems. Aircraft structures, by virtue of for
what they are intended and in what conditions are to be operated, are
characterised with existence of a large number of cut-outs with various dimensions. Such discontinuities may occur within segments of
skin of a semi-monocoque structure limited by skeleton components
(e.g. passenger cabin windows or small inspection openings). They
can also represent major discontinuities of the structure with larger dimensions, e.g. doors, cargo loading hatches, or large access openings
(Fig. 1), which make segmentation of stringers necessary.
From the point of view of strength properties and operating durability of a structure, presence of cut-outs is a very unfavourable
circumstance. They reduce overall rigidity of the structure and force

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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Fig. 1. Examples of cut-outs in aircraft structure skins

the designers to use additional structural elements in the form of sufficiently rigid frames, which in turn contributes to an increase of the aircraft mass. Moreover, cut-outs represent those zones of any structure
which are most susceptible to fatigue-induced damage zone capable
to end up with a very serious failure or even destruction of the whole
object [1, 12, 16, 18, 20].
In the course of research on aircraft structures, design teams have
worked out a number of design canons securing the safety margin required by applicable norms to be maintained in operating conditions. It
should be however emphasised that many of these commonly adopted
standards were established at the technology development level when
numerical tools still had not been available and each of the new solutions had to be verified in the course of costly experimental tests.
Nowadays, it is possible to carry out virtual experiments with the
use of sophisticated engineering tools, including software packages
based on the finite element method. Moreover, recent progress in the
materials engineering has broadened significantly the range of options available when relatively inexpensive experiments with the use
of model materials are planned. It seems to be therefore appropriate
to undertake attempts aimed at finding alternative design solutions focused on securing as high reliability of the structure as possible, with
its mass reduced to a minimum at the same time [12].
This paper presents a number of results obtained
from experiments and numerical analyses concerning
a representative fragment of semi-monocoque aircraft
load-bearing structure weakened by presence of a cutout.

ity to the skinless segment of the structure but also allowing to mount
the glass pane in an aeroplane window or the cover to an inspection
opening.
If, moreover, a design provides for cut-out edge with too small
round-off radii, there is a high risk of deterioration of the overall operating durability caused by nucleation of fatigue cracks.
Another rule adopted commonly in the design processes is aspiring to minimise post-buckling deformations by means of reinforcing
the skeleton through introducing many additional components to its
structure. The final result is usually the increased mass of the structure
accompanied by overall overdimensioning in many cases.
The purpose of the study was to determine the effect of rigidity of
the frame reinforcing a cut-out on the nature of post-buckling deformations of the skin and identify design solutions allowing to increase
critical load levels and thus also the service life of the structure, with
as little skeleton components as possible.
The study’s point of departure was an experiment with a model
tested on a dedicated research set-up. Skin deformations were observed by means of an optical scanner. High optical sensitivity of the
material from which the model was made allowed to carry out qualitative assessments of stress distribution patterns by means of optical

2. Purpose and scope of the study
The subject of the study was a typical fragment of
aircraft load-bearing structure weakened by presence of
a cut-out (Fig. 2), corresponding to e.g. a helicopter tail
boom with an inspection opening providing access to
the tail rotor drive shaft or a separated aeroplane fuselage fragment with a window.
In similar cases, the most commonly adopted design canon provides for situating the cut-out between
neighbouring elements of the skeleton, with cut-off
wedges situated as close as possible to joints between
the skeleton and the skin. In practice, implementation
of this imperative runs up against a number of limitations. The most fundamental of them is the necessity to
reinforce the cut-out with an appropriate frame the role
of which consists not only in providing sufficient rigid-

Fig. 2. An example of location of the examined object in the aircraft structure
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polarimetry methods. The experimental data were used as a base on
which results obtained from nonlinear analyses carried out by means
of the finite elements method were verified. Development of an appropriate numerical model allowed to identify structural design solutions meeting assumed mass- and stiffness-related criteria.

3. The experiment
The subject of the model experiment was a thin-walled cylindrical structure reinforced by means of four stringers and four frames
(Fig. 3). The outermost closing frames were solid elements, while
frames in the area of the cut-out had a fragmentary form.

Fig. 5. The research set-up with the model subject to the experiment

Fig. 3. Schematic view of the structure

Models of all variants of the structure were made out of polycarbonate marketed under trade name of Makrolon for which the tensile
strength test was carried out and the following material constants determined: the Young’s modulus E = 3000 MPa and the Poisson ratio
ν = 0.36.
The characteristic of the material corresponding to one-dimensional tensile stress was also determined (Fig. 4). Clearly distinguishable elastic and inelastic deformation zones suggest the possibility
to approximate the actual material characteristic by the ideal elasticplastic model. However, due to the fact that only a local elastic loss of

Fig. 6. Schematic sketch of model mounting and the load application system

stability of the structure is acceptable, the elastic nature of the material
was assumed in all numerical models. Moreover, because of its low
elasticity modulus value (by two orders of magnitude less than this of
steel) it was possible to carry out experiments using low values of the
applied external loads.
Inner surfaces of the skin have been coated with a reflexive substance which allowed to apply optical polarimetry methods for qualitative determination of stress distribution patterns.
Experiments were carried out with the use of dedicates research
set-up (Fig. 5). The model was fixed and loaded according to the schematic drawing shown in Fig. 6. The load was applied by means of the
displacement method with the use of a hydraulic servo coupled with
a dynamometer.
Two variants of the structure were examined, differing with thickness of the cut-out reinforcing frame (3 mm in the first and 6 mm in
the second version). In both cases, skin displacement measurements
were taken by means of ATOS optical scanner (Fig. 7). Distribution
patterns of optical effects occurring in skins were observed with the
use of a reflected light polariscope (Fig. 8). In the course of load application, the relationship between the torque moment value and the
structure’s total torsion angle was determined which has been assumed
to be the quantity representative for the skin state (Fig. 9).
It follows from the obtained results that differences between displacement distribution patterns observed in advances post-buckling
states of the examined model versions are small. Making the reinforcing frame twice as thick resulted in little less depths of folds occurring
in the area close to the cut-out corner, contributing on the other hand

Fig. 4. The tensile stress plot for the polycarbonate specimen
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a)

b)

Fig. 7. Skin displacement distribution patterns determined as a result of scanning: (a) model with 3-mm thick frame; (b) model
with a 6-mm thick frame

Fig. 8. Distribution patterns of optical effects: (a) in the cut-out area; (b) in the skin segment above the cut-out

to deepening deformations in skin fragments bordering to the cut-out
segment (Fig. 7).
Comparison of representative equilibrium paths proves that in the
sub-critical range, torsional rigidities of the two structures were virtually identical. Making the frame thicker resulted in the critical load
value being increased by about ten percent. Taking into account relatively small increase of the mass structure following from the applied
change, the modification may be considered cost-effective from the
point of view of the examined object’s durability. In fact, an increase
of the load value which triggers occurrence of larger deformations re-

sults in a decrease of the number of cycles leading to bifurcations and
post-buckling deformations which, although admissible, contribute to
reduction of the structure’s overall service life.
It should be borne in mind that while application of a thicker cutout frame in case of an isolated inspection opening does not affect
significantly the overall mass of the structure, introduction of similar
modification in case of many cut-outs (e.g. a row of cabin windows)
can result in major deterioration of its operating merits. In such cases,
it is recommended to undertake more detailed analysis of deficiencies
and advantages of the considered design solution change.
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where u is the state vector containing displacement components of nodes of the structure
corresponding to its current geometrical configuration, Λ is a matrix composed of control
parameters corresponding to the current load
level, and r is the residual vector composed
of uncompensated force components related to
the current system deformation state. The set
of control parameters can be represented by a
single parameter λ being a function of the load.
Equation (1) takes then the form:
r(u, λ) = 0,

Fig. 9. Representative equilibrium paths — results of the experiment

A singularity in the form of a segment with a cut-out results in
situation where post-buckling deformations occur in skin segments
bordering on the opening whereas the other segments remain in the
pre-buckling state. This is the origin of an important design recommendation according to which adding successive skin stiffening elements to the structure skeleton requires taking into account the uneven
nature of post-buckling deformations.
The experiment has revealed that post-buckling deformations
of the examined skin, in view of their magnitude and rather violent
course of the phenomenon, despite their local and elastic nature can
significantly reduce the overall service life of the structure. It seems
therefore to be necessary to introduce additional stiffening elements
to its crucial zones.
The research cycle described here was based on assumption that
determination of the effect of design changes on the nature of postbuckling deformations and the critical load value can be a subject of
numerical simulations. However, satisfactory conformity of physical
properties represented by numerical and laboratory test models remains the fundamental criterion of credibility of the obtained results.
The assessment of appropriateness of initial models was therefore
based on comparison of deformation patterns and courses of representative equilibrium paths observed in structures subject to test and
their numerical models implemented by means of the finite elements
method.

3. Numerical analyses
Numerical models of the examined structures were implemented
with the use of MSC PATRAN/MSC MARC software. In view of the
necessity to reflect the phenomena related to the loss of stability in
numerical models, nonlinear procedures were used in the analyses
which allowed to take into account large deformations and the resulting changes in orientation of active force vectors [3, 5].
The fundamental link in an nonlinear problem determining the
relationship between the state of a structure and the load in the finite
elements method is the so-called equilibrium path of the system, representing in general as a hypersurface in the hyperspace of states [4,
5]. The relationship represents fulfilment of the equation of residual
forces in a matrix form [9, 15]:
r(u, Λ) = 0,
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(1)

(2)

called the single-parameter equation of residual
forces.
The prediction-correction methods of determining consecutive points of the equilibrium
path used in modern software routines contain
also a correction phase based on the requirement that the system satisfies an additional
equation called the increment control equation
or the equation of constraints [9, 17]:
c(Δun, Δλn) = 0,

(3)

where the increments:
Δun = un+1 – un,   and   Δλn = λn+1 – λn
correspond to transition from state n to state n + 1.
In view of lack of possibility to represent equilibrium paths for
systems with more than 2 degrees of freedom in a form of 2D plots,
in practice, for the purpose of comparison, the so-called representative equilibrium paths are used that represent a functional relationship between a selected parameter characterising deformation of the
system and a single control parameter related to the applied load.
Reliability of results obtained from FEM-based nonlinear numerical
analyses is usually accepted when a satisfactory convergence is found
between two representative equilibrium paths, namely the actual one
determined in the course of an experiment and this obtained numerically. It is also necessary to obtain convergence between the forms of
deformations following from the calculations [9] with results of the
corresponding experiment. On the grounds of the rule of uniqueness
of solutions, according to which one and only one distribution of the
reduced stress corresponds to each deformation state, the obtained reduced stress distributions in the deformed skin can be therefore also
considered reliable [11].
As the nonlinear numerical analysis is an iterative process aimed
at finding successive equilibrium states, its correctness is, to a large
degree, determined by correct choice of the prognostic method, the
correction strategy, and a number of control parameters. In the case
described here, the Newton-Raphson method was used in combination with the control parameter correction strategy (the so-called state
control). Usually, when carrying out numerical analyses of post-buckling deformations, it is necessary to employ more advances correction
strategies from the group of the so-called arc-length control methods
which include e.g. the Riks-Ramm strategy [17] and the Crisfield
strategy [4]. However, computational practice reveals that with respect to shells with relatively large curvatures, including cylindrical
ones, proper selection of the set of parameters controlling nonlinear
analysis in combination with basic correction strategies allows to obtain correct solutions with significantly reduced computation time.
Numerical models of the examined structure variants were based
on the same overall geometrical layout (Fig. 10).
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Fig. 10. Geometrical model of the structure with schematic view of its mounting and the load application system

b)

a)

Fig. 11. Resultant displacement distribution patterns (in mm): (a) model with 3-mm thick frame; (b) model with 6-mm thick frame

Numerical models were based on surface-type structures, with the
use of thin-shell elements, thick-shell elements (to represent frames
and stringers), and four-node shell elements with bilinear shape functions. With the assumed mesh density, about 10,400 nodes and about
10,500 elements were used in total.

Fig. 12. Comparison of representative equilibrium paths

Resultant displacement distribution patterns obtained for the examined models from nonlinear numerical analysis are presented in
Fig. 11.
The obtained deformation distribution patterns conformed to experimental test results both qualitatively and quantitatively. Based on
result of numerical analyses, representative equilibrium paths were determined representing relationships between the overall angle of torsion
of the structure and the torque moment value.
The characteristics obtained from experiments
and those calculated on the grounds of numerical analyses are juxtaposed in Fig. 12.
It should be emphasised that the presented
characteristics were drawn with the use of data
obtained from measurements carried out for
steady-state conditions. In the course of origination and further development of post-buckling
deformations, a number of local bifurcations
arise as a result of which some subsets of state
parameters are subject to changes. Such changes may result in occurrence of abrupt offsets in
representative characteristics; however, from
the point of view of durability and reliability of
the structure, its seems to be unnecessary to reproduce them in detail.
Consistence of the two model versions
should be acknowledged satisfactory. In the
linear regime, the similarity can be considered
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complete, while in the post-buckling range,
discrepancies between calculated control
parameters and those obtained from the experiment, for determined states of the structure, do not exceed 9% (7% in case of 6-mm
thick frame).
It can be therefore stated that that the
adopted numerical models are appropriate
and show properties satisfactorily consistent
with those of actual objects.
As it has been already mentioned above,
deformation patterns and magnitude of the
displacements connected with them seem to
be unfavourable from the point of view of
the structure reliability. It seems therefore to
be justified to undertake an attempt to introduce additional skeleton elements the purpose of which would be to stiffen crucial areas of the skin at the structure mass increase
kept as small as possible.
The verified numerical models were
used to determine properties of the modified
structure variants. Successive modifications
were limited to providing the structure’s
skeleton with additional components aimed
Fig. 13. Modified models of the examined structures: (a) version with fragmentary frames, (b) version with
at local improvement of rigidity and inducfragmentary frames and stringers
ing a change in post-buckling deformation
a)
b)

a)

b)

Fig. 14. (a) Displacement distribution (in mm) in the model with fragmentary frames; (b) a fragment of the rear portion of the structure

a)

b)

Fig. 15. (a) Displacement distribution (in mm) in the model with fragmentary frames and stringers; (b) a fragment of the rear portion
of the structure
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patterns. The process was aimed at determining
a solution as favourable as possible from the
point of view of durability and reliability of the
structure, with the increase of its mass limited
to a minimum at the same time.
The first of the alternative solutions consisted in providing the skin segments bordering to
the cut-out with additional skeleton components
in the form of fragmentary frames. In another
version of the structure, fragmentary stringers
have been also added (Fig. 13).
Numerical calculations were carried out in
both cases by means of the set of procedures the
same as this used in earlier models. The sizes of
new tasks did not change significantly.
Post-buckling displacement distribution
patterns obtained from the analyses were characterised with forms significantly differing
from those observed in case of initial structures
(Figs. 14 and 15).
In both cases, presence of additional skeleton components resulted in significantly in- Fig. 16. Comparison of representative equilibrium paths for numerical models with a 3-mm thick frame
reinforcing the cut-out
creased rigidity of skin segments bordering to
the cut-out, forcing at the same time occurrence
opening, application of fragmentary stringers must be acknowledged
of post-buckling deformations in the structure’s
as a viable solution.
rear segments (opposite with respect to the opening). It can be therefore claimed that the adjustment to the design solution resulted in
4. Summary and conclusions
more even reaction of the structure and reduction of maximum postbuckling displacement values. As far as the quantitative comparison
On the grounds of experimental test it has been proven that by
is concerned, the solution employing fragmentary stringers seems
increasing rigidity of a frame reinforcing the cut-out edge, only relato be more favourable, as in this case the maximum displacements
tively small increase of rigidity of the analysed structure is obtained.
are smaller by about 10% compared to the structure in which only
Usefulness of application of modifications of that type depends of
fragmentary frames were used as stiffening components. It should be
location and quantity of cut-outs in actual aircraft structure. In case
however emphasised that the presented results correspond to maxiwhen the analysed cut-off is a repeatable fuselage feature, e.g. a pasmum load values applied in the course of the experiment. In operating
senger cabin window edge, the effect of increased mass of the reinconditions, deformations of this magnitude are in general inadmisforcing frame an the structure as a whole on its operating durability
sible which follows from the necessity to maintain stiffness of the
and reliability should be a subject of separate detailed analyses.
whole structure.
The purpose of the presented considerations was also to point out
When developing a numerical model to be verified experimentala potential for prospecting for alternative design solutions allowing to
ly it is appropriate to compare magnitude and nature of deformations
increase the service life of the structure. The proposed methodology
within a wide range of load values as this allows to assess appropriconsist in using results of a dedicated experiment for developing an
ately the properties of the virtual structure and their conformity with
appropriate initial numerical model implemented within the frameproperties of its actual counterpart. It is assumed that in real-life operwork of the finite elements method and elaborating it be means of
ating conditions, there are post-buckling deformations corresponding
gradual modifications.
to relatively small increases of representative structure state paramIn the light of the above-presented results, the methodology seems
eters with respect to their values occurring at critical loads.
to be effective. It allows to eliminate, in a relatively easy way, the
Under such assumption, a ten-percent difference between maxidesign errors reducing potentially the service life of the structure by
mum displacement values observed in the above-presented structures
means of a number of numerical tests, reducing thus to a minimum the
does not seem to be significant. An important factor allowing to assess
number of necessary experiment and minimising the related costs.
reliably the properties of the proposed solutions is the juxtaposition of
Experimental tests carried out on initial design solutions allow to
representative equilibrium paths and comparing them with the characelaborate appropriate numerical models characterised with high conteristic corresponding to the initial version (Fig. 16).
sistence of their rigidity-related properties with those of actual strucIt follows from the presented characteristics that the proposed
tures which allows to assume that results obtained from nonlinear numodifications result in an increase of the critical load in the range of
merical analyses of models in which modifications were introduced
about 20–30% which, at expected small increase of the mass, seems to
are reliable.
be a satisfactory figure. Although introduction of fragmentary stringIt should be however emphasised that the search for new and more
ers results in increased stiffness of the structure and higher critical
effective versions of a structure by introducing successive modificaload value, it seems to be advisable to precede selection of the tartions to numerical models means continuously increasing departure
get solution with detailed analysis of mass increase for the complete
from the verified initial solution and thus decreasing reliability of the
structure including the proposed modifications. For the model material
obtained results. It seems therefore to be necessary to verify experiused in the course of experimental tests, the estimated mass increase
mentally the structure in its target form recognised as the satisfactory
with respect to the initial structure mass was about 0.5% for the soluone from the point of view of the adopted criteria.
tion employing fragmentary frames and about 1% for the version with
The presented solutions alternative with respect to the initial defragmentary frames and stringers. If therefore the considered structure
sign are only some examples of modifications aimed at increasing
corresponds to a fragment of aircraft fuselage with a single inspection
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operating stability of the structure. It seems to be appropriate to carry
out a number of another numerical tests allowing to identify flaws
and merits of a sequence of design solutions. For instance, it would
be advisable to determine the effect of presence of additional fragmentary skeleton components in rear skin segments which, in case of

stiffening applied to areas bordering to an opening, are subject to large
post-buckling deformations.
It is planned that the solutions assessed as the most promising will
be tested experimentally and final versions of the numerical models
possible elaborated.
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Cycle life prediction of Lithium-ion cells under complex
temperature profiles
Prognozowanie cyklu życia ogniw litowo-jonowych
przy złożonych profilach temperaturowych
Nowadays, the extensive use of Lithium-ion cells requires an accurate life prediction model. Failure of Lithium-ion cells usually
results from a gradual and irreversible capacity fading process. Experimental results show that this process is strongly affected
by temperature. In engineering applications, researchers often use the regression-based approach to model the capacity fading
process over cycles and then perform the cycle life prediction. However, because of neglecting temperature influences, this classic
method may lead to significant prediction errors, especially when cells are subject to complex temperature profiles. In this paper,
we extend the classic regression-based model by incorporating cell temperature as a predictor. Two effects of temperature on cell
capacity are considered. One is the positive effect that high temperature lets a cell discharge more capacity in a cycle; The other is
the negative effect that high temperature accelerates cell capacity fading. A cycle life test with six cells are conducted to valid the
effectiveness of our method. Results show that the improved model is more suitable to capture the dynamics of cell capacity fading
path under complex temperature profiles.
Keywords: Lithium-ion cells, capacity fade, complex temperature profiles, life prediction, reliability assessment.
Obecne szerokie zastosowanie ogniw litowo-jonowych wymaga stworzenia trafnego modelu prognozowania ich trwałości. Uszkodzenia ogniw litowo-jonowych zazwyczaj wynikają ze stopniowego i nieodwracalnego procesu utraty pojemności. Wyniki doświadczeń pokazują, że na ten proces silny wpływ wywiera temperatura. W zastosowaniach inżynieryjnych, naukowcy często
wykorzystują podejście oparte na regresji do modelowania procesu utraty pojemności w poszczególnych cyklach by następnie
dokonać prognozy trwałości w danym cyklu pracy. Jednakże, ta klasyczna metoda nie bierze po uwagę wpływu temperatury, co
może prowadzić do znacznych błędów predykcji, w szczególności, gdy ogniwa pozostają pod wpływem złożonych profili temperaturowych. W prezentowanym artykule, rozszerzono klasyczny model oparty na regresji poprzez włączenie temperatury ogniwa
jako czynnika prognostycznego. Przeanalizowano dwa rodzaje wpływu temperatury na pojemność ogniw. Z jednej strony, wysoka
temperatura oddziałuje pozytywnie pozwalając ogniwu na uzyskanie większej pojemności w danym cyklu; z drugiej strony jest to
wpływ negatywny, ponieważ wysoka temperatura przyspiesza utratę pojemności ogniwa. Przy użyciu sześciu ogniw, przeprowadzono badanie trwałości w danym cyklu pracy w celu potwierdzenia skuteczności naszej metody. Wyniki pokazują, że udoskonalony model pozwala lepiej uchwycić dynamikę ścieżki utraty pojemności ogniwa w warunkach złożonych profili temperaturowych.
Słowa kluczowe: Ogniwa litowo-jonowe, utrata pojemności, złożone profile temperaturowe, prognozowanie
trwałości, ocena niezawodności.

1. Introduction
Lithium-ion cells have been widely applied to many portable consumer electronics, such as cell phones, laptops, digital cameras and
so on [8]. Compared with other secondary batteries, Lithium-ion cells
perform a large number of advantages, for example, no memorability,
high nominal voltage, long cycle life, low self-discharge rate, high
energy density and low pollution, etc., all of which make it one of the
most ideal power sources in the 21th century. The recent trend shows
that Lithium-ion cells also have a brilliant future in the application of
electric vehicles, defense industry and power storage for renewable
energy sources. Cycle life is one of the most significant indices by
which the performance of Lithium-ion cells can be measured. Therefore, how to accurately predict cycle life becomes crucially necessary
for the popularization of Lithium-ion cells, especially for the Lithium-

ion cells of special uses (such as the spacecraft power system), where
imprecise prediction of cycle life can lead to consequences ranging
from operation impairment to even catastrophic failures [9].
In many cases, an underlying degradation process can be traced to
product failure [14]. Capacity is often treated as a key indicator measuring the performance degradation of Lithium-ion cells [3]. Many studies have focused on the cycle life prediction of Lithium-ion cells based
on the capacity fading models. Meng et al. [13] studied the capacity
fading curves of Lithium-ion power cells at a certain constant temperature, and then used the Weibull distribution to conduct the cycle life
prediction. Wang et al. [18] investigated the cycling-induced capacity
fading mechanisms in Lithium-ion cells and proposed a linear regression model to quantify the capacity loss over cycles. After studying
the accelerated degradation test of numerous LiFePO4 cells, Lam and
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Bauer [10] proposed an empirical linear model describing the capacity
fade, and the Arrhenius function was used to describe the fading rates
under different temperatures. Besides the linear model, there are some
studies centering on capacity fading models for different Lithium-ion
type cells, such as the radical and linear model [19] and the quadratic
and linear model [15].
These studies mentioned above, however, are mainly conducted
based on the cycle life tests under one or more deterministic temperature levels, in which the high-precision temperature chamber and rigid
data acquisition methods are required. Unlike the laboratory testing
condition, cells in the field-use condition are usually run under complex temperature profiles. Previous researches indicate that the capacity fading process of Lithium-ion cells is significantly influenced by
temperature [5, 7, 10]. In [10], capacity fading of Lithium-ion cells can
be divided into true capacity fading and temporary capacity loss. True
capacity fading leads to permanent capacity loss as a result of lithium
ion and active material consuming, where high temperatures will accelerate the fading rate. On the other hand, temporary capacity loss
is due to the temperature drop in a certain cycle, which is somewhat
recoverable if the temperature goes back. A more accurate capacity
fading model can be obtained by considering these temperature effects,
especially for the cells operating under field-use conditions.
However, because of the difficulty in modeling the complicated temperature effects, the a)
existing papers regarding capacity fading modeling or cycle life prediction under complex temperature profiles are very rare. In most of them,
the classic regression-based approach [6] is
adopted, which assumes that field conditions are
deterministic or to simply use the mean value of
temperatures while ignore their variability. This
approach may result in significant prediction errors. For predicting the cycle life of Lithium-ion
cells without the temperature chamber, this paper
proposes a cycle life prediction method considering complex temperature profiles, including a
cycle life test plan and an improved capacity fading model.
In our test, cells experience ambient temperature that continuously varies at all times. It will lead to the variance of
cell capacity. The variance contains abundant information about cycle
life and the relationship between cycle life and temperature. If we can
effectively mine the information from the immense performance data
using data modeling methods, the cycle life of Lithium-ion cells can
be predicted accurately.
In this paper, firstly, the cycle life test plan for Lithium-ion cells
under complex temperature profiles is introduced. Then, the classic
regression-based life prediction method which ignores temperature
effects is reviewed. Based on the classic method, we establish a more
accurate capacity fading model, by taking into account the effects of
temperature on both the actual capacity fading and the temporal capacity loss. Using the data acquired from the cycle life test, the parameters of the model are estimated. At last, the cycle life of this type of
Lithium-ion cells is predicted.

Table 1. Parameters setup for LiFePO4 18650 cell
Parameter

Value

Unit

Rated capacity

2000

mAh

Nominal voltage

3.7

V

End of charge voltage

4.2

V

End of discharge voltage

2.75

V

ly consists of a personal computer, an ACCEXP battery test system
and a temperature acquisition instrument 18B20 with some thermocouples. The PC communicates with the ACCEXP battery test system
that monitors the parameters of our interest, including current, voltage
and capacity. The temperature measurement of each cell is performed
by the thermocouples. And the temperature data are acquired and sent
to the PC by the temperature acquisition instrument 18B20. Through
the PC, we can set the charge/discharge algorithm for the ACCEXP
battery test system.
According to the constant current/voltage charge and constant
current discharge regime, cells are simultaneously tested as the following steps. (1) Charge with the constant current of 1C until the voltage reaches the end of charge voltage, then with the constant voltage
b)

Fig. 1. Lithium-ion cells cycle life test platform

2. Experimental
2.1. Testing procedures
In the cycle life test, 6 LiFePO4 18650 cells, which are indexed
as Cell #1, Cell #2,· · ·, Cell #6 respectively, are used to charge and
discharge repetitively. The parameters setup of these cells is listed in
Table 1.
Fig. 1(a) and Fig. 1(b) show the scheme and photograph of our
Lithium-ion cell cycle life test system, respectively. The system main-
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Fig. 2. Capacity fade and temperature variation versus cycle
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of until the current declines to C/100; (2) Stand by for 30 minutes; (3)
Discharge the constant current of 1C until the voltage declines to the
end of discharge voltage; (4) Stand by for 30 minutes; (5) Repeat the
steps from (1) to (4) until the cycle number reaches 100.
For a 2000 mAh cell, the 1C corresponds to a current of 2000mA.
During the test, the temperature of each cell is measured every 10
seconds. Then, we can get the average Celsius temperature of each
cell in each cycle. Because these cells are exposed to the ambient
temperature, cell temperature varies irregularly with the ambient conditions over time, which is defined as complex temperature profiles
in this paper.
The test results are illustrated in Fig. 2, it is clear that cell capacity
fades gradually over cycles and correlates strongly with temperature.
It is noted that the temperature signals after 75th cycle are unavailable
due to failure of the temperature acquisition instrument.

2.2. Failure mechanism analysis
Capacity fading is one of the main failure modes for secondary
cells. Ideally, in addition to the reaction of the Lithium ion shuttling
between two electrodes, there are no side reactions inside the cell.
Thus the total amount of Lithium ion remains unchanged and cell capacity will not fade. However, during calendar storage or charge/discharge cycles, cell capacity fades gradually due to some unexpected
side reactions, such as oxidation of anode materials, lithium corrosion
on cathode, electrolyte decomposition and solid electrolyte interface
(SEI) formation, among which the SEI formation usually dominates.
During cycle life tests, the charge/discharge current produces diffusion induced stress and triggers cracks on the graphite particle. Consequently, it will lead to the SEI formation on the cracked surfaces,
which will consume the active Lithium-ion. This diffusion-inducedstresses failure mechanism usually makes capacity fade linearly over
cycles [1, 10, 18].

3. Classic cycle life prediction method

Fig. 3. Capacity fade plotted as a linear function of cycles

extrapolated life rather than the actual value, we call it pseudo life.
The results of parameter estimation and pseudo life for each cell in the
test are shown in Table 2. Take Cell #6 as an example, the cycle life
extrapolation method is illustrated in Fig. 3.

3.2. Life prediction ignoring temperature effect
Reliability is an important tool in lifetime prediction for components especially in the electronic industry [16]. Evaluating the reliability indices such as the MTTF (mean time to failure) and percentile
of the cycle life distribution, is an essential task in cycle life prediction
for Lithium-ion cells. What distribution the cycle life follows should
be known before conduct the prediction. The Kolmogorov-Smirnov
(K-S) goodness-of-fit test is used to test the goodness of some typical
lifetime distributions [12]. Take a sample x1,⋯xn, from a certain type
of distribution F and consider the two hypotheses:

3.1. Capacity fading model ignoring temperature effect
As cell temperature varies in a narrow range in the test, classic
cycle life prediction methods often assume that temperature has no
effect on the capacity fading process. In this case, we can regard the
capacity fading data in Fig. 2 as a case of constant stress degradation
tests, and the regression-based model is often used to handle this type
of degradation data [6]. In the previous literature [1, 10, 18], capacity
fading of Lithium-ion cells is generally assumed to follow a linear
trend with cycles, namely:
c ( n ) = a − b ⋅ n,

(1)

where the intercept a and slope b are unknown parameters, c(n) is the
cell capacity at nth cycle.
The estimators of model parameters for each cell can be obtained
with the linear regression techniques. The end of life (EOL) for Lithium-ion cell is often defined as the number of charge/discharge cycles
before cell capacity falls below 80% of its rated capacity [13]. Thus
the failure threshold is set to be 2000×80% = 1600mAh. Then we can
calculate the cycle life T of each cell, respectively. Because T is an
Table 2. Parameter estimation and pseudo life (classic)

α

Cell#1

Cell#2

Cell#3

Cell#4

1918.7

1894.3

1893.7

1920.8

b

3.3

3.0

3.9

3.0

T

97.8

98.8

75.9

107.6

 H 0 : F ( x ) = F0 ( x ) ,
�

 H1 : F ( x ) = F1 ( x )

(2)

where F is the empirical cumulative distribution function of the sample and F0(x) is a given cumulative distribution function.
The K-S statistic is:
i −1
i 

Dn = sup | F0 ( xi ) − F ( xi ) |= max | F0 ( xi ) −
|,| F0 ( xi ) − | .
n
n 

Then we compare Dn with Dnα , which is the cutoff value for determining whether Dn is significant, where α is the significance level.
If Dn < Dnα , we accept the null hypothesis H0. Otherwise, we accept
the alternative hypothesis H1. The adequacy of the pseudo life distribution is judged by comparing Dn calculated for the Weibull, Normal,
Log-normal, Exponential and Gamma distribution. The K-S statistic
for the five distributions are 0.182, 0.204, 0.232, 0.519, 0.212 respec-

tively, and the cutoff value Dnα =0.52 for n=6 and α=0.05. Results
show that the Weibull has the minimum Dn, indicating that Weibull
is better than the other four distributions for fitting
these pseudo lives. Fig. 4 depicts the process of classic regression-based cycle life prediction method.
Cell#5
Cell#6
The probability density function f(t), cumulative
1908.0
1906.5
distribution function F(t) and reliability function R(t)
of the Weibull distribution are given as follows:
2.3
2.7
131.1

111.7
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To study the correlation between temperature and cell capacity directly, we let the measured capacity in each cycle plus the degradation
term b ∙ n for compensating the cycle caused capacity variation. Then,
the Pearson correlation test is conducted between the capacity after
compensation and the temperature measured in the test. The correlation coefficients for the six cells are 0.94, 0.96, 0.92, 0.94, 0.85 and
0.95, respectively. Results indicate that the linear correlation between
cell capacity and temperature is significant. To improve the accuracy
of prediction, an improved cycle life prediction method is proposed
by adding the temperature effects into the capacity fading model in
Section 4.

4. Improved cycle life prediction method
4.1. Capacity fading model considering temperature effects
Fig. 4. Pseudo life distribution based on the Weibull distribution
m −1

  t m 
 f ( t ) = m  t 
exp −   

η η 
η
   


  t m 

,
(3)
 F ( t ) = 1 − exp −   
η






R
t
=
1
−
F
t
(
)
(
)



where η is the scale parameter and m is the shape parameter.
The Maximum Likelihood Estimate (MLE) of the Weibull parameters are: η̂ = 110.91 and m̂=6.95. Some indices of interest like MTTF
(Mean time to failure) and Tq (the 100qth percentile of lifetime distribution) can be obtained through (4). Because the sample in the test
is small, we utilize the Parametric Bootstrap method to perform the
interval estimate of these indices. For more information about Parametric Bootstrap method, see reference [4]. The point estimation and
interval estimation with 80% confidence of MTTF and Tq are shown
in Table 3.
∞

 MTTF = ∫ f ( t ) dt

0

−1
=
T
R
(q)
 q

(4)

Table 3. Cycle life prediction results (Classic)

C ( temp ) = α + β ⋅ temp

T0.9

T0.8

T0.5

103.2

80.2

89.4

105.2

[94.3,112.4]

[69.1,97.2]

[79.6,103.4]

[96.0,114.4]

However, the classic cycle life prediction method has some drawbacks because it ignores the temperature effects on Lithium-ion cells.
From Fig. 2, we can see that the temperature cycles and capacity
cycles are correlated. In Fig. 3, although the cell’s capacity dropped
below 1600mAh in the 94th cycle, it went back above 1700mAh in
the next cycle due to temperature rising. Thus, besides cycle number,
temperature is another factor that strongly affects capacity variation.
In reality, the ambient environment and the battery’s charge/discharge
work together to cause its temperature fluctuation. Meanwhile, the
varying temperature can in turn affect the reactions in the charge/discharge process and lead to the capacity fluctuation.

(5)

where C(temp) is the capacity a cell can discharge at temperature
temp, α and β are unknown parameters. The slope β in (5) is positive,
indicating that enhancing temperature will make a cell discharge more
capacity in a cycle.
In practice, the actual capacity of a new cell fades linearly over
charge/discharge numbers. As a result, the relationship between cell
capacity and cycle number should be introduced into (5). Here we assume that the intercept term α accounts for the cycle caused capacity
loss. Let Δαi be the degradation increment between the ith cycle and
the (i−1)th cycle, namely,
∆α i = α i − α i −1, i = 1, 2, ,

MTBF

28

Numerous researches indicate that the capacity fading process of
Lithium-ion cells is strongly affected by temperature. According to
[11] and [15], the effect of temperature on the performance of lithiumion cells, on the one hand, is positive. High temperature enhances
the activities of lithium ions and decreases internal resistance, which
makes a cell release more capacity in a certain cycle. On the other
hand, the effect is negative. It means that high temperature causes
faster side reactions which bring permanent damage to cells. Meanwhile it accelerates capacity fade and shortens cell life. In the following parts, both of the two effects are considered in the improve
regression model.
Firstly, we focus on the positive temperature effect. Based on the
analysis in section 3.2, if we ignore the cycle caused capacity fade, the
linear correlation between cell capacity and temperature is significant.
Thus, the relationship between cell capacity and temperature can be
modeled by a linear function:

(6)

where α0 is the initial value of α for a totally new cell.
Now, the negative effect of temperature can be taken into account.
As high temperature accelerates cell capacity fade, it is reasonable to
use an Arrhenius function to model the relationship between temperature and capacity fading rate. Then, Δαi can be expressed as,


η
∆α i = −exp ϕ +
,
tempi + 273.15 


(7)

where A is unknown parameter, tempi is the average Celsius temperature in the ith cycle, φ and η are unknown parameters.
According to the cumulative exposure theory, the cumulative degradation value of can be obtained approximately by summing the
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degradation increment. Then, the remaining value of α after n charge/
discharge cycles can be expressed as:
n

α n = α 0 + ∑ ∆α i ,

(8)

i =0

Then, a new capacity fade model under complex temperature profiles can be expressed as:
Cn = α n + β ⋅ tempn .

(9)

Substituting these estimators and the corresponding temperature profiles {temp1, temp2, temp75} (as only temperatures before the
75th cycle are available) into (10), we can predict the capacity fading
curves under complex temperature profiles. Fig. 5 compares the measured capacities and the predicted values for the six cells. It is clear that
the measured capacities are consistent with the predicted value quite
well. From the criteria aim to minimize the sum of the squares of the
errors, the improved model is a more accurate parametric model than
the classic one.

4.2. Model cross-validation

To further demonstrate the superiority of the improve capacity
fading model over the classic one, the cross-validation method would
be conducted in this section. In the cross-validation, we used 5 cells’
n
data to build the model, and then validate it using the remaining one


η
Cn = α 0 − ∑exp ϕ +
(10)
 + β ⋅ tempn ,
cell. The main steps are as follows: (1) Estimate the 5 cells’ model
tempi + 273.15 

i =0
parameters, respectively; (2) Calculate the mean values of the parameter estimators in (1); (3) Substitute the mean parameter estimators
where Cn is the capacity a cell discharge in the nth cycle, tempn is the
into the corresponding capacity fading model, and compare the results
temperature in the nth cycle, and {temp1, temp2, tempn} denotes the
with the measured capacity of the remaining one cell. The results of
complex temperature profiles the cell experiences from the 1st cycle
cross-validation for the two models are illustrated in Fig. 6, respecto the nth cycle.
tively.
The nonlinear least square method is used to estimate the paramIt is observed that for most of these cells (expect Cell #3), the imeters in (10) for the six 6 cells respectively, and the results are shown
proved model is more suitable to capture the dynamics of cell capacity
in Table 4.
fading path under complex temperature profiles. Notice that, for
Cell #3, both the classic model and the improved one underesTable 4. Parameter estimation of the improved capacity fade model
timate its capacity fading rate. This may be due to the fact that,
Cell#1
Cell#2
Cell#3
Cell#4
Cell#5
Cell#6
capacity of Cell #3 fades apparently faster than others, while the
predicted model in cross-validation reflects the mean performα0
1580.6
1642.4
1578.4
1670.8
1647.4
1554.1
ance of the other five cells. To directly test the reasonability of the
φ
8.9
10.2
11.2
10.9
10.9
11.0
proposed model, the mean absolute error between the actual caη
−2255.9
−2653.9
−2892.4
−2938.3
−2907.1
−2952.2
pacity and the predictions for each cell is calculated. The obtained
results are summarized in Table 5. From Table 5, we can find that
β
14.9
11.8
14.1
10.5
12.0
15.3
the improved model is more accurate than the classic regression
model (except Cell #3), which is consistent with Fig. 5.
Substituting (7) and (8) into (9), we can obtain:

Fig. 5. Capacity fade plotted using the improve model considering temperature effect

Fig. 6. Cross-validation results
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Table 5.

Mean predicted error of each cell (unit: mAh)
Cell#1

Cell#2

Cell#3

Cell#4

Cell#5

Cell#6

Total

Improved

9.86

9.70

59.68

20.09

26.26

9.40

135.00

Classic

30.63

36.59

51.26

35.77

38.07

33.59

225.90

goodness-of-fit test. The K-S statistic Dn are 0.186, 0.178,
0.209, 0.515, 0.186, respectively. This time, we see that the Normal distribution has the smallest Dn rather than the Weibull distribution. The probability density function f(t), cumulative distribution function F(t) and reliability function R(t) of the Normal
distribution are given as follows:

4.3. Life prediction considering temperature effect


  t − µ  2 
1
 f (t ) =
exp − 
 
2πσ

  σ  


t −µ 
,
 F (t ) = Φ 

 σ 

R (t ) = 1 − F (t )




Using (10) we can predict the cell capacity fading path under a
given complex temperature profile . Now we set the temperature to be
deterministic, namely temp1 = temp0, for i=1,2,⋯. Then, at the deterministic temperature temp0, the theoretical measured capacity of a cell
after n charge/discharge cycles can be predicted as:

η


C ( n, temp0 ) = α 0 − exp ϕ +
 ⋅ n + β ⋅ temp0. (11)
temp0 + 273.15 

Generally, the rated capacity of Lithium-ion type cells refers
to the capacity a new cell can discharge at room temperature, say
temp1 = 25°C. Thus, an accurate definition of EOL (end of life) is
the number of cycles when the capacity a cell can discharge at 25°C
crosses the threshold value Df = 0.8Crated. However, C(n, temp0) in
(11) refers to the capacity a cell can discharge at temperature temp0
after n cycles. In order to determine whether the cell really fails, we
should firstly convert C(n, temp0) to the equivalent capacity at room
temperature, which is defined as room-temperature-capacity and denoted as Cr(n, temp0).
According to (5), the difference between a cell’s capacity at tempr
and temp0 is:
∆C ( tempr , temp0 ) = β ⋅ ( tempr − temp0 )

(15)

where μ is the mean, σ is standard deviation and Φ(∙) is the cumulative
distribution function of a standard normal distribution.
Using the technique of MLE, we can obtain the estimators of the
Normal parameters: η̂ = 109.75 and σ̂ = 109.75. The corresponding
indices MTTF and Tq can be calculated by (4), too. The Parametric
Bootstrap method is also used to obtain the confidence intervals of
these indices. Table 7 gives the results of point estimation and 80%
confidence intervals for MTTF and Tq using the improved cycle life
prediction methods.
Table 7. Cycle life prediction results (Improved)
MTBF

T0.9

T0.8

T0.5

109.3

85.5

93.8

109.7

[99.5,118.9]

[72.7,99.1]

[83.1,105.5]

[100.0,119.4]

(12)

The equivalent room-temperature-capacity for (11) can be expressed as:
C r ( n, temp0 ) = C ( n, temp0 ) + β ⋅ ( tempr − temp0 ) ,

(13)

where C(n, temp0) is defined in (11) to denote the theoretical measured
capacity of a cell after n cycles at deterministic temperature temp0.
Using the new definition of EOL and (13), we can predict a Lithium-ion cell’s cycle life under any specified temperature. The cycle
life of a cell subject to deterministic temperature temp0 can be calculated by:

{

}

Ttemp0 = n | C r ( n, temp0 ) = D f .

(14)

Fig. 7. Comparison of Lithium cell’s reliability between classic method (blue)
and improved method (red).

Note that our objective is to predict the life of these Lithium-ion
cells under complex temperature profiles. Here, we use the mean
value of the temperatures in the cycle life test to represent the complex temperature profiles. The mean temperature in our test is 23°C,
namely let temp0 = 23°C. Under this temperature, the pseudo life of the
six cells is predicted using (14) respectively. The results are shown in
Table 6. We can use these pseudo lives to represent the cells’ cycle life
under complex temperature profiles approximately.
We still use the Weibull, Normal, Log-normal, Exponential and
Gamma distribution as the given distributions to conduct the K-S

Fig. 7 compares the reliability plots of Lithium cells using classic
method (blue) and the improve one (red). The 80% confidence intervals are obtained using the Parametric Bootstrap method and plotted in dotted lines. Compared with the improved method, the classic
method underestimates the cell’s reliability. The distribution type of
cycle life also changes after considering temperature effects. In practical conditions, the amplitudes of temperature fluctuation may be more
drastic than that in our test. In this case, ignoring temperature effects
will lead to more significant prediction errors.

Table 6. Pseudo life under complex temperature profiles

Many papers have been published on Lithium-ion cell life prediction, but they mainly focus on the laboratory settings where cells
experience deterministic temperatures. In some field conditions, cells
are tested without temperature controllers. In this case, cell capacity

T23°C

30

Cell#1

Cell#2

Cell#3

Cell#4

Cell#5

Cell#6

103.2

102.2

79.4

132.6

123.7

117.5

5. Conclusion
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fades over time and is strongly affected by the temperature variations.
In this paper, we extend the classis cycle life prediction method based
on a regression model by considering the temperature effects. Comparisons are conducted between the classic and improved method, results show that the improved capacity fading model is more suitable to
capture the characteristics of cell capacity fading paths under complex
temperature profiles. With the advantages of low cost and easy popularization, the method of testing and analyzing cycle life in this paper
can be conducted in field conditions and does not need to control the
temperature accurately. In addition, the temperature of Lithium-ion
cells in operation is always time-varying, so the model also provides
a fundamental theory for the remaining useful life (RUL) prediction
of Lithium-ion cells. The method proposed in this paper is a general
method that can be applied to other batteries.
In the future work, two possible issues should be studied:

(1) Charge/discharge rates is another key parameter that affects
Lithium-ion cell capacity fading processes. The model will be
more complicated if both current rate and temperature are in
complex profiles.
(2) Since the temperature in our test varies in a narrow range, the
accelerated effect of high temperature on capacity fade is not
significant enough. To verify the accelerated effect of high
temperature, an accelerated degradation test under several
temperature levels should be conducted.
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Selection of carry idlers spacing of belt conveyor
taking into account random stream of transported bulk material
Dobór rozstawu krążników górnych przenośnika taśmowego
z uwzględnieniem losowo zmiennej strugi urobku*
The study on the design optimisation of belt conveyors used in the mining industry – the proper selection of carry idlers - aiming
to decrease the specific energy consumption of transportation with regard to different operational conditions is presented. High
capacity overburden belt conveyors from a surface lignite mine as well as copper ore ones from underground ines are analysed.
Calculations are performed in the specialised engineering software with the use of characteristics of idlers’ rotational resistance
as a function of radial loading that were obtained in the laboratory and identified distribution of actual capacity of main haulage
and division belt conveyors. The purposefulness of the individual treatment to the carry idler spacing, depending on the conveyor’s
location within the haulage system and its operational loadings – bigger for the main haulage and smaller for the division conveyors is found. The presented results of calculations are evidences for further economic analysis, which take into account – apart of
energy costs – also costs of installation and replacements of idlers.
Keywords: belt conveyor, idlers spacing, working loadings, energy consumption.
Przedstawiono studium optymalizacji konstrukcyjnej – właściwego doboru rozstawu krążników górnych - górniczych przenośników taśmowych, pod kątem zmniejszenia zużycia jednostkowej energii transportu z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków
eksploatacyjnych. Analizowano przenośniki nadkładowe dużej wydajności z kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i podziemne
z kopalni rud miedzi. Obliczenia wykonano w środowisku specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego wykorzystując wyznaczone laboratoryjnie charakterystyki oporu obracania krążników w funkcji obciążenia oraz zidentyfikowane rozkłady strugi
urobku w odstawie głównej i oddziałowej. Stwierdzono celowość zróżnicowania rozstawu zestawów krążników górnych w zależności od rzeczywistego obciążenia strugą urobku – większego dla przenośników odstawy głównej (zbiorczych) i mniejszego dla przenośników oddziałowych. Przedstawione wyniki obliczeń są przesłankami do analiz ekonomicznych, uwzględniających - oprócz
kosztu energii – również koszt zabudowy i wymian krążników.
Słowa kluczowe: przenośnik taśmowy, rozstaw krążników, obciążenia robocze, badania, zużycie energii.

1. Introduction
In carry belt on a conveyors is usually supported with three-roller
idlers, installed at a fixed spacing distance of 0.8 to 2.5 meters along
the whole conveyor route. Idlers are therefore the most numerous
element of a conveyor that is crucial for its reliability and energy efficiency. In the mines with belt conveyor transport, users and constructors attention is focused on main elements deciding of the costs:
conveyor belt and idlers. The savings may be sought, as in case of the
other means of transport, in the precise selection of conveyor equipment considering the properly identified transport requirements.
Well-known method of cutting the energy consumption and reducing the capital or operational costs is enlarging the idler sets spacing. In some version of long range conveyors, the idler sets located
ever more than 3.0 m from each other, are installed. These are, however, specific construction use under stable loading from transported
material, ensuring the predictable load of idlers [9]. In mine haulage
systems the variability of actual capacity is much bigger, what, for
a long period of mine, was the reason for common usage of oversized conveyor constructions. But, the compilation of tests results of
high capacity conveyor idlers in Rhineland Basin [1] with operation
data has enabled to verify the concept of upper idlers spacing [5].

The experiences were used to analyze the selection of upper idler sets
of conveyors, use also in Polish mining [6], taking also into consideration, experimentally determined characteristics of idlers rotating
resistance in the function of temporary yield [14] and calculated, expected life-time of idlers in the real operational conditions [3, 11, 12,
18]. The analysis of the optimal carry idlers spacing is based on the
identified total resistances to motion [4, 21] and on idlers rotational
resistance with regard to the distribution of transported bulk material
[2, 10,13]. The criteria used for optimal selection of idlers spacing are:
the specific energy consumption i.e. energy per unit of route length
and unit of capacity [5] as well as predicted number of annual idler
sets replacement. The second criterion is defined as a quotient of total
number of installed sets and calculating the lifetime of idlers set, estimated basing on minimal life of roller in the idler [3].
The basic tool used for the optimisation analysis is the in-house
computer system QNK-TT [16], supported with advanced computing algorithms for calculating primary resistances to motion of a belt
conveyor with regard to belt parameters, characteristics of transported
material as well as construction and operational parameters of conveyor [4]. The concept of adjusting the distance between upper idler sets
to the real operational loads requires exact calculations of movement
resistance generated on the idler set [4, 21] and identification of the

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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distribution of transported bulk material stream [2, 13]. This identification is more and more reliable due to implementation of IT systems,
collecting complex data (technical, operational, diagnostic) about the
transport system of the mine [7, 8, 19, 22]. Automated data processing gives the credible evaluation of conveyor elements condition [17],
and additionally, supported by results of simulatory calculations [16],
allows to reduce, the assumed so far, construction margin, without
prejudice for safety and reliability of belt conveyors utilization.
Summary of the to date attempts of the selection of upper idler set
spacing in the mine belt conveyors, typical for the biggest belt transport systems i.e. haulage of overburden in lignite open-pit mine and
haulage of copper ore in KGHM Polska Miedź SA mine, was made in
the paper. For the both systems, typical conveyors were chosen, used
alternatively for diversified transport task, representing the work with
full load (main transport – conveying the collective stream of the output from several mine district) and with partial load (local transport –
conveying the output from one mining division, with typical, numerous operation periods without load). These conveyors were equipped
alternatively with standard idler sets as well as with modified ones,
having reduced rotation resistance. For those route configurations and
conveyor positions within the transport system, variants of upper idler
sets spacing, for which changes of construction would not be necessary, were checked.

2. Simulation tests for belt conveyors used in open-pit
mines
The presented considerations concerning the optimal support of
carry belt strand, concerned the biggest conveyors, used for output
haulage, where the belt width is 2.25 m, and in carry belt strand, idlers
having Ø of 194 mm and casing length of 800 mm, are used. Two
types of idlers were taken into consideration – standard and modernized ones, for which characteristics of rotating resistance as square
function of radial load, were determines [11, 14] (fig.1). They were
used as virtual methods for calculating the movement resistance in
simulating calculations cycle.
In optimization analyzes, identification of operational capacity in
the given transport system is necessary [10]. For selected locations of
conveyors in the transport system of open-pit mine:
–– major haulage (combined) – conveyor hauling the overburden
from several mining levels,
–– division haulage – conveyor taking the material from one level
(from single excavator)

Fig. 2. Histograms of recorded temporary capacities of overburden: a) from a
single excavator, b) on a main haulage conveyor

the histograms of instantaneous capacity of the transported overburden stream, representing real distribution of output load on the idler
sets in carry belt strand of conveyor, were made
(fig.2).
In spite of random nature of output stream, the
analyses considered the seasonal impact of ambient temperature on resistances to motion of conveyor. Thus, the calculations were made for three
distinguished season temperatures, taking into consideration average monthly 24 hours temperatures
on Polish Lowland. The results were presented as
weighted mean for calculative temperature of conveyor operation (tab.1).
Figure 3 present calculated specific energy consumption (SEC) index in carry belt strand of overburden conveyor, depending on temporary value of
capacity, equal the radial load of idlers. In the case
of standard idlers, within the whole range of load,
the SEC value for 1.45 m distance is slightly lower
that for the most often used in Polish lignite mines,
distance of 1.2 m. In the case of modernized idlers,
having lower rotation resistances (fig.1), these char-

Fig. 1. Average resistance of Ø194×670mm idlers rotation Wk in function of radial force - Fr obtained (calculated) for standard and modernized idler.
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Table 1. Major calculating parameters of high capacity belt conveyor
Parameter

Open-pit conveyor

Transported output, density, kg/m3

Overburden, 1700

Calculating work temperature, °C

0 (45%), 11 (25%), 19 (30%)

Length, m; gradient

1205; levels

Belt width, mm

2250

Belt; cover plates, mm

St3150; 14+7

Belt speed, m/s

5.98

Table 2. Expected number of idlers replaced per year (per 1 km of a conveyor
route)
Carry belt idlers spacing, m

main haulage

single BWE loading

1,2

104

52

1,45

172

86

2,0

250

167

From the perspective of using the specific transport system, more
vital are the average values of specific energy consumption, complying with typical, for the facility, load of transported material stream,
Spacing of upper idles sets, m
Variants: 1.2; 1.45
described by capacity distribution (fig. 2). The result of average speAccording to quoted characterRotation resistance of upper idler, N
cific energy consumption in top belt strand, distinguishing the alteristics
native spacing of carry idler sets for the conveyor of major haulage
Calculating capacity, t/h
100-18000
(combined) and for the division haulage conveyor (taking the output
Belt tension settled for maximum
from one chain and bucket excavator) are presented on figure 4.
Note
load
Division conveyor (taking the output from one excavator) works
under much lower average load, but has a significant part of idle running (fig.2), thus, the clearly higher values of specific energy consumption than in case of main haulage
conveyor, are not surprising. It can be concluded,
from diagram no. 4, that the increase of carry idlers
spacing (from the standard 1.2m to 1.45m) should
give the savings in energy consumption for division
conveyors and, in fact, will not affect the energy
consumption of main haulage conveyors. The spacing of 2.0m increases the SEC of the main haulage
conveyor while in the case of division conveyors the
SEC depends on the type of idlers. The considered
increase of carry idlers spacing reduces their total
number which, due to the increase of radial loading
(different for main haulage and division conveyors)
affects the estimated increase of number of idler sets
replaced every year (tab.2).
The economic analyze of calculation results
concerning specific energy consumption and number of idlers replacement is not presented, since it
depends on operation costs of the mine and can be
Fig. 3. Specific energy consumption (SEC) in top belt as a function of actual capacity of a belt con- made only having such data.
veyor (conveyor parameters in tab.1)

3. Simulation tests for conveyors used in
underground mine

Fig. 4. Averaged specific energy consumption (ASEC) in top belt of a main
and secondary transportation overburden belt conveyor with regard to
carry idlers spacing

acteristics are almost the same, what is caused by lower contribution
of this constituent in total movement resistance.
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The necessity of reducing the mining costs, increasing distance of
underground transportation routes in copper ore mines as well as more
frequent usage of long belt conveyors form main coal haulage in hard
coal mines together with the observed improvement of technical culture of conveyors operation [8, 22] give grounds for investigating the
possibility of upper idlers sets optimization, on those conveyors. One
should remember, that conveyors in underground mines have bigger
construction reserves, which are used to prevent the failures caused by
objective operational difficulties in tight mine workings.
Published results of detailed tests of rotation resistance of carry
idlers in conveyors designed for underground mines [14, 15] in connection with analyzes of variable transported material streams in those
mines (fig. 6) [13], enable to carry out the study of carry idler selection for underground copper ore haulage. The tests results confirmed
the dependence between idler rotation resistance and the radial force.
As a result of laboratory tests, the individual characteristics of carry
idlers as a square function were calculated (fig.5), which were used
then in the module for calculation the conveyor movement resistance
– method of primary resistances QNK-TT software.
As demonstrated the long-term measurements of temporary capacity, made in the underground copper mine [13], division and main
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Fig. 5. Average rolling resistance of idler Ø133×370mm depending of radial force for standard and
modernized rollers

For the analyses, variant values of upper idler
sets spacing, were taken, i.e. from 0.83 to 1.66 m,
which application does not require the construction
changes. Other parameters of conveyor are standard
ones (tab. 3).
Underground conveyors operate, in fact, in constant, high temperature, which is favorable to obtain
the low value of idlers rotation resistance (fig. 5).
On both below diagrams (fig. 7) the calculated index of specific energy consumption – SEC, in upper
belt strand of underground conveyor, is presented,
depending on temporary capacity, equal the radial
load of standard idlers (fig. 7a) and modernized,
with reduced energy consumption (fig. 7b). Characteristic is the intersection of the specific energy
consumption curves. For the small load by output
stream, the more favorable is bigger spacing of upper idles, while for bigger load – the smaller one.
Therefore, there is no possibility to give the general
answer, which spacing of upper sets will reduce the
energy consumption costs. Calculating the average

Table 3. Selected parameters of tested underground conveyors

Fig. 6. Example histograms of mass capacity of conveyors used in KGHM
PM.S.A underground copper mine: a) division haulage conveyor, b)
main haulage conveyor

conveyors have different characteristics of the stream of output being
hauled (fig. 6).
Using the division ore bunkers makes possible to differentiate the
operating time of the division and main haulage conveyors. It is estimated that main haulage conveyors work ca. 6 thousand hour per year,
while the division ones – ca. 4 thousand hours. This difference has the
impact on evaluating the lifetime of upper idler sets.

Parameter

Underground conveyor

Transported output, density, kg/m3

Copper ore, 1700

Calculating work temperature , ºC

25

Length, m; gradient

1500; horizontal

Belt width, mm

1000

Belt; covers thickness, mm

Slow-burning, EP2000/4 6+3;

Belt speed, m/s

2,8

Spacing of carry idlers, m

Variants: 0.83; 1.25; 1.66

Rotation resistance of upper idler
,N

According to quoted characteristics

Calculating capacity, t/h

200-1400

Note

Belt tension settled for maximum
load

Fig. 7a. Specific energy consumption (SEC) in top belt as a function of actual
capacity of an uderground belt conveyor for copper ore transportation (conveyor parameters in tab.3): a) standard idlers

specific energy consumption, in accordance with identified load of
main and division conveyors, suggests maintaining rather the standard spacing (0.83 m) for the main ones and possible increase of spacing (up to 1.25 cm) for the less loaded, division ones (fig. 8).
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Table 4. Number of idlers replaced per year (per 1 km of conveyor route)

Fig. 7b. Specific energy consumption (SEC) in top belt as a function of actual
capacity of an uderground belt conveyor for copper ore transportation (conveyor parameters in tab.3): b) modernized idlers

Idlers spacing

main transport

secondary transport

0.83

21

10

1.25

47

23

1.66

86

40

Similarly, as in the case of open-pit conveyors, the extension of
distance between idler sets causes the increase in radial load (different
for main and division haulage conveyors), what has the impact on the
estimated growth of number of idler sets replaced every year (tab. 4).
It should be emphasized that in the underground mine, the corrosion
seizing of bearings or coating erasure are the reasons of premature
wear of idlers (fig. 9) [10] and thus they do not reach the assumed
lifetime resulting from the operational loads [3].

4.

Conclusions

The results of considerations about typical conveyors, operating in the open-pit lignite mine and in the underground copper
mine, show that some 2-3% of energy savings are possible due to
the optimized carry idlers spacing. Seeking the optimal solutions
for the criteria of specific energy consumption and the expected
number of idlers replacements requires taking into account both
the identified resistances to motion and the knowledge about the
random stream of transported bulk material.
Non-linear characteristics of idlers rotation resistance and identified, different stream of material, transported on main haulage
and division conveyors, indicate that the individual treatment to the
idler spacing in carry belt strand, depending on the conveyors location within the haulage system and on accessibility of components
– sets of standard or modernized idlers, is necessary.
The calculation results evidence that for the overburden conveyor, with 2.25 wide belt, it is advisable, especially in case of conFig. 8. Averaged specific energy consumption (ASEC) in top belt of a main and veyors taking the output from one excavator – enlarging the standsecondary transportation underground belt conveyor with regard to top beltard spacing from 1.2 to 1.45 or even up to 2.0 meters both for standard
idlers spacing
and for modernized idlers (with reduced rotation resistance).
In underground conveyors, with 1.0 m wide belt, designed for
copper ore transport, it is also possible to enlarge the standard idler
sets spacing from 0.83 m to 1.25 m. In the case of main haulage
it gives the savings only in reduction of the number of installed
idlers, but for less loaded division conveyors, in addition the energy
savings may be expected.

Fig. 9. Examples of premature wear of idlers [10]
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Diesel locomotive efficiency and reliability improvement
as a result of power unit load control system modernisation
Poprawa efektywności i niezawodności lokomotyw spalinowych
w wyniku modernizacji układu sterowania obciążeniem
zespołu napędowego*
The article presents an idea of modernisation of a diesel locomotive power unit load control using SM31 locomotive. In the
proposed solution an electronic rotations and power governor of a8C22W diesel engine is applied, developed in cooperation
with Lokel (the Czech Republic) and Newag S.A. (Poland), in which a new optimal operational characteristic is realized in the
locomotive. This characteristic was selected following optimization calculations using a mathematical model mapping the real
conditions of the motor-generator work in a diesel engine. Test stand experimental investigations together with an over three-year
supervised observation of the locomotive equipped with the electronic governor have proved its correct and reliable operation.
Based on the data collected in supervised observation the efficiency of the proposed solution has been assessed, supported by an
LCC (Life Cycle Cost) analysis.
Keywords: reliability, operation, modernisation of locomotives, LCC analysis.
W artykule przedstawiono koncepcję modernizacji układu sterowania obciążeniem zespołu napędowego lokomotywy spalinowej
na przykładzie lokomotywy serii SM31. Proponowane rozwiązanie polega na zastosowaniu elektronicznego regulatora obrotów
i mocy silnika wysokoprężnego a8C22W, opracowanego w wyniku wspólnych prac autorów z firmą Lokel (Czechy) i Newag S.A.
(Polska), realizującego na lokomotywie nową, optymalną charakterystykę eksploatacyjną. Charakterystyka ta została wybrana w
wyniku obliczeń optymalizacyjnych z wykorzystaniem opracowanego modelu matematycznego odwzorowującego rzeczywiste warunki pracy zespołu silnik-prądnica na lokomotywie spalinowej. Badania stanowiskowe oraz ponad trzyletnia eksploatacja obserwowana lokomotywy z zamontowanym regulatorem elektronicznym wykazały poprawne i niezawodne jego działanie. Bazując na
danych zgromadzonych podczas eksploatacji obserwowanej, przeprowadzono ocenę efektywności proponowanego rozwiązania w
oparciu o analizę LCC (Life Cycle Cost).
Słowa kluczowe: niezawodność, eksploatacja, modernizacja lokomotyw, analiza LCC.

1. Introduction
In the projects targeted at enhancing the efficiency of rail transport an important role is occupied by activities aimed at reduction of
traction vehicles operation and maintenance costs. One of the ways to
reach this aim is to modernise diesel locomotives, including additionally exhaust emissions control. The basic objectives of diesel locomotives modernisation include:
–– reduction of fuel and operational materials consumption costs,
–– availability of new sub-assemblies and spare parts,
–– increase of technical availability,
–– increase of mileage between downtimes,
–– improvement of driver’s work conditions,
–– reduction of negative effect on the natural environment.
In recent years rail transport agencies have shown interest in the
modernisation of diesel locomotives. In the years 2006 – 2014, as a
result of the cooperation between the Institute of Rail Vehicles of the
Cracow University of Technology and rail transport agencies various
projects have been developed, including the modernisation of both
railway line locomotives e.g.: ST44, SU45, SU46, SP32 and shunting
locomotives: SM48, SM42 and SM31 [54, 55]. The majority of these
projects have been fully implemented in practice.

The present paper presents an idea of SM31 locomotive power
unit load control system modernisation by the implementation of a
new operational characteristic of a8C22W diesel engine, executed by
a modern electronic rotational speed and power governor. The new
operational characteristic was selected on the basis of optimisation
calculations using a mathematical model mapping the real working
conditions of the locomotive in operation. To assess the efficiency of
the proposed solution an LCC (Life Cycle Cost) analysis has been carried out including the reliability properties of the vehicle.

2. Characteristics of the study object
Diesel locomotives SM31 have been used in Poland for over
thirty-five years. As of the end of 2014, in the operative use there
were about 150 locomotives of this series. SM31 locomotive was designed mainly for the heavy job of shunting at stations and humps, but
also for tractive work. The vehicle is equipped with a supercharged
a8C22W engine (produced by HCP Poznań plant) built on the basis of
the a8C22 engine. The basic technical parameters of the two engines
are shown in Table 1b.
SM31 locomotives were manufactured based on the technology
and technical solutions dating back to the early 1970s. Since their pro-

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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Table 1. SM31 diesel locomotive and technical data of a8C22 and a8C22W engines
Engine parameter
Piston stroke [mm]
Number od cylinders in system V
Effective (rated) power [kW]

a8C22
(loc. SM42)

a8C22W
(loc. SM31)

220/270

220/270

8

8

590

885

1000/500

1000/500

Mean effective pressure [MPa]

0,88

1,32

Compression ratio

13,5

12

Supercharging pressure (absolute) [MPa]

Rated/idle running rotation [rpm]

0,15

0,20

Peak firing pressure [MPa]

10

11,5

Unitary fuel consumption [g/kW h]

235

225

Temperature of exhaust gases in front of
turbine [K]

780

850

Supercharger revolutions [rpm]

14500

17700

Supercharging air cooling

none

cooler

[Photo: http://woziarze.cal.pl]

duction the design of the locomotives has practically not changed. No
modernisation works have been done. The analysis of operation indices together with an assessment of the reliability of SM31 engines,
performed at the Institute of Rail Vehicles, Cracow University of Technology, has proved the necessity of their modernisation with the focus
on the most unreliable units and systems of the locomotive [7].

3. Analysis of SM31 locomotive failures
The reliability of SM31 diesel locomotives in operation is chiefly
limited by the reliability of a8C22W supercharched diesel engines.
For the analysis of the operation data obtained from PKP Cargo S.A.,
a)

b)

a sample of 36 SM31 locomotives, collected in the years 2010-14, it
follows that about 56% of all the failures found in SM31 locomotives
are related to the diesel engine (Fig. 1a). The reliability of a8C22W
diesel engine is determined to the highest extent by the piston-cylinder
system, and the majority of failures occurs in the fuel system (Fig. 1b)
[4, 7]. This results from the considerable increase of thermal stresses
which for the piston-cylinder system of an a8C22W diesel engine are
generally several times higher than mechanical stresses.
The results of investigations prove that in order to improve the
reliability of railway diesel engines in operation it is necessary to improve the quality of their work in transient states which for shunting locomotives are 50% of the overall time of engine working under
load. The quality can be improved by implementing an optimal operation characteristic of an engine, selected using a specified criterion.

4. Mathematical model of diesel locomotive engine
The improvement of the reliability of some systems and units of
diesel locomotives in operation is an optimisation task which cannot
be solved by experimental methods. It requires mathematical modeling of power unit work conditions, i.e. creating a model of an object:
motor-generator together with a simulation model mapping the work
conditions of a locomotive in operation.
Some components of a traction vehicle LCC analysis have a temporary character and depend on operation conditions. The author’s
proposal is to calculate these components using a mathematical model
of work processes in the locomotive power unit during operation.
The essential requirements for the application of a mathematical
model in optimisation calculations include: adequacy to the object of
research, conciseness and universality of the processes description for
various types of diesel engines and supercharging systems. The need
for developing mathematical models of diesel engine work processes
in the conditions of operation has been a live issue for years. Numerous studies on the subject have appeared. In the field of motor-car IC
engines the majority of investigations are related to IC engine systems
control including dynamic states [10, 14, 15, 25, 36, 61]. In [11] an
interesting mathematical model of transient processes in locomotive
diesel engines was proposed. The model is based on the solution of
a system composed of “n” differentia equations for the piston part
and six equations describing the processes in the exhaust manifold in
the case of pulsatory supercharging system. The same principles were
applied in the mathematical models of transient processes in diesel
engines presented in [60, 62]. It should be noted, however, that the
applicability of these models is rather limited in solving optimisation
tasks. This is because a significant number of calculation operations
and subprograms are necessary and the calculation precision depends
on the selection of the mode of differential equations solutions, which
makes the calculations time-consuming.
The mathematical model of the work processes in a8C22W diesel engines in steady and
transient state conditions, developed by the
authors of this article, takes into account the
joint work of a piston engine with a turbine,
compressor, induction and exhaust systems in
the locomotive as well as the operation properties of engines in shunting diesel locomotives.
The mathematic model imitates the functional
connections used in the crankshaft rotational
speed and engine power control systems.
The details of assumptions, requirements and
mathematical equations related to the model
are given in [5, 6, 31, 33]. The most important
ones are presented in what follows.

Fig. 1 a) Structure of failures of SM31 locomotive; b) Structure of a8C22W engine failures
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1. The final control units of control systems work in such a way
that at each moment the rate of change of controlled value A is
proportional to the value of divergence and in inverse proportion to time constant:
dA A* − A
≅

dt
TA

(1)

where:
A*, A – assigned and actual values of controlled value,
ТA – time constant of A control system.
2. At any moment power balance is maintained:
bT ⋅ H u ⋅ ηi = PM + PB + PP + J Σ ⋅ ω g ⋅

T = ωg ⋅ φ *

dω g

(5)

(2)

dt

where:
PP		 – power transmitted to tractive generator,
PM, PB – power of mechanical losses in engine and auxiliary
devices in locomotive,
JΣ		 – cumulative moments of inertia of diesel engine and
locomotive units, reduced to diesel engine crankshaft,
dωg/dt – angular acceleration of diesel engine crankshaft.
In the calculations, to select the values dbT/dt, dωg/dt and
dPP/dt equation (2) is used in the differential form:
2

d 2ω g  dω g   dbT


∂η
∂ηi dω g
dP
dP 
 dP
H u ηi + i bT  + bT
Hu −  M + B + P 
J Σ  ωg
+
 =

dt
∂bT
dt
dt 
∂ω g dt
 dt
dt 2



  dt


(3)
For the SM31 diesel locomotive motor-generator dPP/dt
component is a sum of two components:
dP
dωG dPRM
dPP
= C +
+
dt
dωG
dt
dt

If (dωg/dt) and (dPP/dt) are expressed as components functionally
dependent on time, crankshaft rotational speed, supercharging compression etc., this method can be used for the imitation of logical functions in the existing control systems. This approach enables excluding
the effect of the control systems operation quality on the transition
processes indices and developing new control principles when the
variable interrelations in equation (3) are changed.
Diesel engines of a8C22W type are characterised by the use of
pulsatory supercharging system. In creating the model it was assumed
that a change of exhaust pressure in the exhaust manifold in the function of time or crankshaft rotation angle ωg is a time periodic function
of the period:

The phase of exhaust pressure change in the manifold φ* will be
equal to the value of cylinders work phase shift. Let us assume that the
cyclic process in the manifold can be presented a series of processes
of time duration Δφ, restricted by boundary conditions. The number of
such series processes can be relatively large, but, connected with the
processes in the suction manifold, there are two characteristic periods:
the phase of exhaust escape (angle φb, φs) and phase of scavenging
(angle φs, φbе), Fig. 2а.
In a diesel engine with pulsatory supercharging system the exhaust escape is completely separated from the processes in the suction
manifold and can be calculated after commonly known methods if the
parameters of the working medium in the cylinder are assigned. The
scavenging process is directly connected with the processes in the suction manifold. The scavenging process is calculated together with the
calculations of the processes in the induction pipes including elements
of a diesel locomotive, i.e. air filter 1, compressor 2, supercharging
air cooler 3, piston part 4, turbine 7 and elements of outlet system 8
(Fig. 2b). Pressure drops in the suction and compulsory escape were

(4)

where:
dPC/dωg – diesel engine power change in the function of
crankshaft rotational speed at a constant travelling,
dPRM/dt – assigned diesel engine power change, controlled by power regulator, in the function of field rheostat regulator position (servo-motor).
3. Initially, the fuel charge possible increase (dbT/dt) calculated from diesel engine thermal cycle parameters
boundaries is substituted in equation (3) and crankshaft
angular acceleration at constant power PP transferred
to the tractive generator is calculated. On reaching the
allowable crankshaft angular acceleration (dωg/dt), assigned on the basis of restrictions or other conditions,
the possible rate of fuel charge increase (dbT/ dt) and
the assigned crankshaft angular acceleration) (dω*g/
dt) are substituted in equation (3) and the value of the
possible tractive generator power increase (dPP/dt) is
determined. If the value of power increase rate is lower
than allowable (dPP/dt), the variables (dbT/dt) and (dPP/
dt) are the control values searched. If (dPP/dt) is higher
than the allowable value, allowable (dωg/dt) and (dPP/
dt) are substituted in equation (3), and next fuel charge
change rate (dbT/dt) is calculated. The variables (dbT/dt)
and (dPP/dt) are the control values searched.
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Fig. 2. Pressure modification in exhaust manifold [4]: a) calculation model of model
а8С22W diesel engine with pulsatory supercharging system during scavenging b)
and exhaust escape c)
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calculated separately. Both processes are described with a system of
nonlinear algebraic equations representing the quasi-steady flow of
the working medium in the scavenging and escape phases were performed on the basis of mean values of pressure, temperature and rate
of working medium flow in respective phases with an adopted duration time Δφ (Fig. 2а). The initial parameters for the calculation of the
processes in the exhaust manifold, in the case of compulsory escape,
were the values of the parameters defined during the calculation of the
processes in the exhaust manifold during scavenging. The gas dynamics calculations of the turbocharger turbine in the transition process
included modifications of the angle of exhaust flow between the rotor
vanes [3, 5, 31].
The working conditions of a diesel engine in steady states and
in the transition processes are calculated with one program, whose
block diagram is shown in Fig. 3. Using this diagram a program for
calculating the indices of a8C22W engine performance in steady-state
conditions and in the transition processes was developed [5].

a)

b)

Fig. 3. Block diagram of algorithm of diesel engine transition process calculation [3]

5. Optimal operation characteristic of SM31 locomotive
power unit
A comparison of the calculation and experimental indices of
a8C22W diesel engine performance for the operation characteristic
– Fig 4a and transition process in the function of time – Fig. 4b, has
shown a good convergence of results [3].
Notation in Figs 4a and 4b:
Тs, Тт – temperature of air in suction manifold and exhaust manifold
in front of turbine; Рs, Рт – pressure of supercharging and exhaust
in front of turbine (overpressure); ωg, ωтк – angular speed of diesel
engine crankshaft and turbo-rotor; Gb – air; gc – fuel charge per cycle;
– result of experiments;
Ne – diesel engine effective power;
– result of calculations.
The satisfactory compatibility of the mathematical models of
working processes between а8С22W diesel engines and the actual
curves makes it possible to formulate a strategy of selection of the
motor-generator optimal full-load characteristic, including the diesel
locomotive working conditions, on the basis of a selected criterion,
which is proposed to be the product minimum:
WΣ = (K P + K NP + K NN )⋅ TL

(6)

Fig. 4. Indices of а8С22W motor-generator operation: a) for operation characteristic, b) in transition process [3]

where:

KP – costs of fuel consumed over period TL of assigned
tractive work AT performed by the locomotive,
KNP – costs of predicted overhaul and repair works of a diesel engine in the period of one repair cycle,
KNN – costs of unpredicted repair works (e.g.: piston-cylinder unit elements) resulting from emergency failures taking
place in operation.

The calculations of engine and locomotive work indices over the
period TL of the tractive vehicle work are a result of modelling of the
SM31 locomotive power unit in operation conditions. The costs of
planned repairs KNP are calculated according to the engine crankshaft
mean operation angular velocity at a known cumulative cost of repairs
and overhauls during one repair cycle. The value of costs KNN is in
linear dependence on the life of piston-cylinder unit elements, which
in turn depends on the amount of failures. The quantitative assessment
of the life of a8C22 engine piston-cylinder unit elements (cylinder
heads) is done approximately using the grey cast iron fatigue curve
and the linear hypothesis of fatigue failure summation according to
the maximum calculated values of exhaust temperature in front of the
turbine depending on [3].
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Using the developed mathematical models optimisation calculations were performed, which resulted in, based on criterion (6), an
optimal operation characteristic selection for a8C22W diesel engines
of SM31 locomotives (Fig. 5).

Fig. 5. Characteristics of locomotive SM31 a8C22 engine [3]:
1 – boundary characteristic – exhaust allowable temperature in front
of turbine [TT] = 850 K; 2, 3 – operation characteristics – present,
compatible with the technical-motion of locomotive and proposed on
the basis of cost minimum criteria; 4, 5 – selective characteristics –
present and proposed for characteristic 3

The performed calculations indicate that the implementation of an
optimal operation characteristic of the a8C22 engine may result in:
–– significant reduction of thermal stresses in engine piston-cylinder unit elements, which leads to a threefold reduction of the
rate of failures of cylinder heads and pistons, i.e. reduction of
unplanned repairs costs,
–– reduction of fuel consumption by about 3%.

6. Testing of modernised power unit load control system
The implementation of an optimal characteristic in SM31 locomotive requires modernisation works in load control and fuel charge
systems. The power unit control system used in SM31at present is
composed of the driver-operated controller, crankshaft rotations governor and main generator excitation system. The electrohydraulic
controllers used in these locomotives have a very limited capacity for
shaping the characteristic. They realise practically linear dependence
between the assigned position of the fuel injection pump strip (of engine effective power Pe) on the crankshaft rotational velocity– curve
2 in figure 5. The selected optimal operation characteristic 3 is nonlinear. The implementation of this characteristic in SM31 locomotive
requires an advanced electronic rotation governor and the power of
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the microprocessor technology-based a8C22W engine. In this type of
control all the logic connections between the control system input and
output state have the form of a control program. No alteration or correction introduced into the functions requires changes in the control
system of the locomotive. To develop an electronic rotational velocity
and power governor for a8C22 engines of SM31 diesel locomotives
the following requirements had to be satisfied:
–– to adapt the existing electromechanical equipment and apparatus of the main generator power control to the electronic controller;
–– to ensure the interaction between the electronic governor actuator (servo motor) and the system of fuel charge control levers of
injection pumps, existing in the diesel engine;
–– in the construction of the electronic governor use Woodward
or Heinzmann manufactured elements as tested and reliable in
operation.
In cooperation of the authors of the article with Lokel firm (the
Czech Republic) and Newag S.A. (Poland) a rotational speed and
power electronic governor was built for a8C22 and a8C22W diesel
engines. The governor consists of [7]:
–– ProAct III Woodward electrical servo-motor;
–– ProAct Driver Woodward servo-motor control module;
–– INTELO 144 Lokel microprocessor controller;
–– 110V/24V transducers, sensors of current and voltage of the
main circuit, indicators of crankshaft rotations, oil pressure and
cooling medium temperature.
The installation of the electronic governor in the a8C22W diesel
engine (Fig. 6) enables the realisation of a selected operation characteristic in the power control system (capacity) of the SM31 locomotive. The complete assembly of the governor in the locomotive can be
performed during preventive maintenance service: extended periodical inspection (level P3) or preventive repair (level P4).
The test stand examinations and over three-year supervised operation of the locomotive with the fixed electronic governor showed its
failure free and reliable operation. The performance of the rotations
and power control system in the locomotive is stable in both steady
states and in the transient processes. The results of a trial operation
indicated the major benefits of the modernisation of the locomotive
power control system in the aspects of [3, 32]:
–– reduction of locomotive ownership costs connected with the
repair of electro-hydraulic governors worn in over the 35-year
operation;
–– reduction of locomotive servicing costs owing to eliminating
the necessity of time-consuming regulation and setting of the
operation characteristic in the resistor over the total operation
period of the locomotive;
–– improvement of accuracy and stability of power control, which
reduces fuel consumption by about 5%.

7. Evaluation of efficiency of power control system
modernisation using LCC analysis
To evaluate the efficiency of the proposed solution in the cost
aspect an LCC (Life Cycle Cost) analysis has been performed. The
idea of LCC analysis dates back to the 1960s. Information on its applications can be found in several projects run by U.S. Department of
Defense which introduced calculations in various areas of activity of
the American military [39-41]. LCC was used for, for instance, the
evaluation of handling and maintenance of military equipment, armament and defense systems. The analyses indicated that in many cases
the costs of handling and maintenance are at least 75% of the total
costs, and in the period of 10 – 15 years of handling the costs exceed
many times the initial acquisition costs [1, 8, 34, 42]. After that the
application of LCC analysis was widely used in other branches of
industry, e.g. aircraft industry [2], power industry [17, 49], oil and
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a)

b)

Fig. 6. Electronic governor of a8C22, a8C22W diesel engines rotations and power [7]: а) 1 – electrical servo-motor; b) 2 – microprocessor controller; 3 – electrical servo-motor control module; 4 – Voltage transducer; 5 – current and Voltage sensors

chemical industries [30, 46], building industry [16, 18] and transport
[12, 43, 52].
In the literature and norms many methods of LCC calculations
are proposed [9, 21, 23, 24, 28, 30, 35, 47, 49, 53, 56, 63]. For instance, in [15] the author compares nine models of LCC costing. The
selection of an adequate model depends on available resources, input
data, time horizon covering the analysis and the object itself of the
analysis. In the case of modernisation of SM31 locomotive, which is
the subject matter of the present considerations, LCC costing based
on PN-EN 60300-3-3 (Reliability Management. Application Guide –
Life Cycle Cost Estimation) Dependability management. Application
guide – Life cycle costing was proposed. The method consists of six
stages [58]:
1. Assumptions and aim of analysis;
2. RAM analysis;
3. LCC model development;
4. LCC model analysis;
5. Reporting the results;
6. Verification of analysis.
As a measure of efficiency LCC over a 25-year operation of the
locomotive was adopted.

–– preparation of operation data connected with the periods of failure-free work, recovery time, necessary for reliability analysis.
The data of modernised locomotive covered:
–– scope, periodicity of technical servicing for new systems and
sub-assemblies,
–– new maintenance schedule for an electronic governor equipped
locomotive.
The output data for the evaluation of modernisation efficiency
concern the locomotive work conditions. For the non-modernised
SM31 locomotive they were obtained based on the operation of a series of locomotives in the PKP Cargo S.A. In the analysis the following operation indices were adopted:
–– locomotive’s mean work time in a calendar year: TZ = 5771,7
[hours/year],
–– mean mileage: P = 50000,0 [km/year],
–– mean transport work: PP = 9564,5 [thousand btkm/year].
7.1.1. Project execution period
For the LCC analysis the period of twenty-five year operation of
the locomotive January 2015 – December 2039 was adopted, which
corresponds to 144292,0 hours of power unit work.

7.1. Assumptions and aim of analysis
It was assumed that the analysis is comparative. The aim of the
analysis is to compare the economic effects reached in modernised
operation of the locomotive with those before the modernisation. Two
variants therefore were adopted:
1. SM31 variant 0: non-modernised SM31 locomotive with
a8C22W engine,
2. SM31 variant 1: modernised locomotive SM31 with a8C22W
engine, equipped with an electronic governor realising a selected optimal operation characteristic of the power unit.
In the first stage of the analysis a set of output data was developed for both variants. The data of the non-modernised locomotive
included:
–– determination of locomotive load distribution for actual operation conditions,
–– measurement of actual fuel and engine oil consumption,
–– calculation of mean service time, mileage, transport work per
year,
–– determination of periodicity, time consumption and cost of preventive maintenance resulting from the maintenance cycle,

7.2. RAM analysis
The reliability of SM31 locomotive is treated as a complex property covering the vehicle’s features such as reliability, availability and
maintainability. The general guidelines of RAM analysis are given
in PN-EN 50126 Railway applications. The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety
(RAMS) [22]. The literature on the subject provides detailed description, definitions and calculation formulae of various evaluation indices [29, 44, 53]. Many study projects on RAM analysis have been
done in the recent decades. At present it is applied in many industrial
sectors, e.g. aircraft, armament, power, processing and transportation
industries [14, 19, 29, 38, 50, 55, 59].
7.2.1. Reliability data
The evaluation of non-modernised locomotive reliability was
based on the operation data collected on thirty-six vehicles. These
data were collected in cooperation with PKP Cargo S.A. in actual
operation conditions in the years 2013 – 2014. The operation in various conditions was observed, which provided reliable and extensive
information necessary for reliability analysis. For the modernised lo-
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comotive the data were collected during three-year supervised observation.

where:

7.2.2. Reliability, availability and maintainability indices
Locomotive SM31 can be analysed on various levels of complexity with respective RAM indices assigned to each. As the scope of
the presented reliability analysis was very broad, in what follows the
calculations of only some RAM indices the most important for effectiveness evaluation are discussed:
–– Mean time between failures MTBF,
–– Operation availability Ao,
–– Mean time to repair MTTR.
The definitions and notation of the indices have been adopted according to PN-EN 50126 and PN-EN 61703 norms [22, 48], in the calculations Statistica, MiniTab and BlockSim packages have been used.
The failures of SM31 locomotive can be divided into minor, for
which repair time does not exceed three hours and downtime is not
necessary, and major failures which make the vehicle unavailable for
operation and it needs to be sent to a rolling stock maintenance plant.
In the performed analysis only major failures have been considered
significant. Based on the collected operation data reliability models
for failure-free work time have been made. In the analysis two parameters Weibull distribution was applied for which the probability density function of failure-free work time is expressed by the formula:
a t 
f(t) =  
bb
where:

a -1

a

 t
exp  −  , for t ≥ 0
 b

(7)

a – parameter of shape,
b – parameter of scale.

a – parameter of shape,
δ – parameter of scale.

The statistic assessment of MTTR was determined from dependence [26, 37]:
Table 3. Lognormal distribution parameters for the study cases
No

Variant

Parameter of
shape a

Parameter of
scale Δ

1

SM31 variant 0

4,0392

0,9688

2

SM31 variant 1

4,0428

0,9261

N ( 0)

where:

The determination of mean times to recovery was based on the
data collected from 503 corrective maintenance performed in the
years 2013 – 2014 in the rolling stock maintenance plants of PKP
Cargo S.A. The results are shown in Table 3.
To compare the technical availability the operation availability
index was used, defined as a mean time share over the period of one
year during of the locomotive’s up time. For one vehicle this index
was expressed by the formula [56]:
N(0)

Table 2. Weibull distribution parameters for the study cases
No

Variant

Parameter of shape
A

Parameter of scale
B

1

SM31 variant 0

1,2313

348,788

2

SM31 variant 1

1,2025

847,734

A O=

where:

where:

∑ TTFi
N (0)

(8)

TTFi – locomotive’s total work time “i” during supervised
operation in [hour],
N(0) – total number of locomotives.

In the evaluation of maintainability of the analysed variants distribution functions of corrective maintenance time and mean time to
repair MTTR were determined. In the calculations lognormal distribution was used for which the probability density function of recovery
time is expressed by the formula [37]:
g(t) =

44

 (ln t − a )2 
 , for t > 0
⋅ exp  −
t ⋅ δ 2Π

2δ 2 
1

N(0)

(11)

N(0)

∑ TZi + ∑ TNi
i =1

TZi – locomotive’s up time “i” in [hours],
TNi –locomotive’s non up time “i” in [hours]:
(12)

TNi = MNFi ⋅ MTTR

where:

N (0)

∑ TZi

i =1

i =1

Taking into account the collected operation data, mean times between failures MTBF were computed for the analysed variants [26,
37]. The results are given in table 3.

i =1

(10)

N ( 0)

TTRi – total time to repair of the locomotive “i” during supervised operation,
N(0) – total number of locomotives.

The parameters of the distributions are presented in Table 2.

MTBF =

∑ TTRi

i =1

MTTR =

MNFi – mean number of locomotive’s failures “i” in the year
of operation,
N(0), MTTR – as above.

Table 4 presents the calculation results for some RAM indices of
the variants considered.
Table 4. Calculation results from RAM analysis for analysed variants
Variant

MNF
[failure/year]

MTBF
[hour]

MTTR
[hour]

Ao

1

SM31 variant 0

13,9

416,5

90,8

0,8223

2

SM31 variant 1

6,6

874,5

87,5

0,9097

No

7.3. LCC model
(9)

LCC model was expressed as a sum of acquisition costs and ownership costs:
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(13)

LCC = KN + KE

where:

n

KUP = ∑ KUPi

(14)

i =1

LCC – life cycle cost,
KN – acquisition costs,
KE – operation costs.

where:

Acquisition costs Koszty nabycia (KN) are a sum of investment
outlays connected with in locomotive’s modernisation and are paid
only in the variant of locomotive’s modernisation. Operation costs
(KE) are costs connected with use and maintenance of the locomotive. Since the analysis is comparative, the costing covers only those
cost categories that are different for each evaluated variant. The costs
breakdown structure of in the adopted model is:
1. Acquisition costs (KN)
• Modernisation costs (KM)
2. Operation costs (KE)
• Maintenance costs (KUT):

KUPi = KUPRi + KUPM i = NPMAi (t) ⋅ (MMH i ⋅ CPH P ) + ACM i 

–– Unavailability costs (KBG).
• Costs of use (KUZ):
–– Diesel fuel consumption costs (KZP),
–– Engine oil consumption costs (KZO),
–– Environmental charges costs (KOS).
The elements of costs were evaluated using an engineering method of cost assessment and was based on constant prices (net price) as
valid in 2015. The LCC analysis was performed on non-negotiated
cost values. The assumptions adopted for calculations are discussed
in sections 7.3.1 – 7.3.5.
7.3.1. Modernisation costs (KM)
The modernisation costs are cumulative expenditure for locomotive modernisation. They include costs of documentation, purchase of
indispensable sub-assemblies and elements, costs of obtaining operation licence and labour costs. It was assumed that the modernisation
of SM31 locomotive would be executed in the framework of preventive maintenance: periodical overhaul (level P3) or preventive repair
(level P4). The modernisation costs are: KM = 75000,0 [PLN].

where:

NPMAi(t) – number of preventive services of level “i” over
the given operation year,
MMHi – mean time consumption of preventive maintenance
service level “i”,
CPHP		 – cost of man-hour in preventive service: CPHP =
53,8 [PLN/man-hr],
ACMi		 – mean material consumption in preventive service
maintenance level “i”.

The calculations have proved that owing to the use of new subassemblies and elimination of the necessity of time-consuming regulation and setting operation characteristic of the resistor the modernisation of SM31 locomotive gives savings in preventive maintenance
costs of about 9,6 [thousand PLN/year] compared with the non-modernised locomotive.
7.3.3. Corrective maintenance costs (KUB)
The corrective maintenance costs (KUB) are connected with
running repairs of the locomotive. They include both labour costs
(KUBR) and the expenditure for materials and spare parts (KUBM).
The costs of corrective maintenance over a year for one vehicle are
expressed as:
KUB = KUBP + KUBM = MNF (MMH B ⋅ CPH B ) + ACM B 

where:

The costs of preventive maintenance (KUP) constitute the expenditure for repairs and periodical overhaul of the locomotive resulting from the maintenance schedule defined in the maintenance system
documentation (table 5).

MMHB – mean labour consumption of corrective repair:
MMHB = 10,9 [man-hour/repair],
CPHB		 – cost of man-hour in corrective repair: CPHB = 53,8
[PLN/man-hour],
ACMB – cost of material consumption in corrective repair:
ACMB = 2324,3 [PLN/repair],
MNF		 – mean failure rate over a year of operation:
MNF =

Table 5. Levels of SM31 locomotive maintenance [20]
Maintenance level

Time interval

1

P1

max. 1300 km / max.102 h labour /
max. 14 calendar days

2

P2/1

23 days ±3 days

3

P2/2

46 days ±6 days

4

P2/3

138 days ±18 days

5

P3

2 years ± 2 months

6

P4

200 000 km or 4 years

7

P5

1 200 000 km or 24 years

The preventive maintenance costs include labour costs (KUPR)
as well as costs of materials and spare parts (KUPM). KUP per year is
expressed by dependence:

PLN / year 

(16)

7.3.2. Preventive maintenance costs (KUP)

No.

PLN / year 

(15)

–– Preventive maintenance costs (KUP),
–– Corrective maintenance costs (KUB),

KUPi – preventive maintenance costs for maintenance level “i”

TZ
MTBF

failures

year 


(17)

where:

TZ		 – locomotive’s mean work time over a calendar year
in [hour/year],
MTBF – mean time between failures in [hours].
The calculations performed using the mathematical model of a
diesel engine have proved that the modernisation of the power unit
load control system of SM31 locomotive reduces the cost of correc-

Table 6. Costs of corrective maintenance for the analysed variants
No.

Variant

1

SM31 variant 0

2

SM31 variant 1

Mean work
time TZ
[hours/year]

Mean time between repairs
MTBF [hours]

Costs of corrective maintenance [PLN/year]

416,5

40 353,5

874,5

19 210,8

5771,7
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costs of providing alternative vehicles and others. Unavailability costs
are expressed by the formula:
(19)
KBG = 8760 ⋅ (1 - AO ) ⋅ KPS

tive maintenance of about 21,1 [thousand PLN/year] compared with
non-modernised locomotive.
7.3.4. Costs of fuel consumption (KZP)
The costs of fuel consumption (KZP) for a non-modernised locomotive was calculated based on the actual operation data collected in
the years 2013 - 2014 by PKP Cargo S.A. For a locomotive modernised as a result of modelling the vehicle tractive work and processes
in the power unit realising a selected optimal operation characteristic
we obtain instantaneous fuel consumption bPi in the period τj of a
single regime of locomotive diesel engine. For the period of the assigned tractive work performance by a modernised SM31 locomotive
the fuel consumption cost KZP was expressed as:

where:

KBG – unavailability costs in [PLN/year],
AO – operation availability index calculated within RAM
analysis (section 7.2.2),
KPS – locomotive’s downtime costs in [PLN/hour].

Assuming the yearly costs of locomotive downtime KPS = 35,5
[PLN/hour], the yearly unavailability costs are listed in Table 9.

Table 9. Unavailability costs for analysed variants

KZP =

τj

∫ cPbPi dt [PLN

τ0

where:

/ hour] ]

(18)

No

bPi – instantaneous fuel consumption in the period τj
[kg/s],
cP – diesel oil cost: 4,43 [PLN/kg].

Variant

1

SM31 variant 0

2

SM31 variant 1

On the basis of the collected data and performed calculations
mean fuel consumption was determined:
–– SM31 variant 0: 17,74 [kg/hour];
–– SM31 variant 1: 16,85 [kg/hour].

Locomotive downtime costs KPS
[PLN/hour]

Operation
availability Ao

35,5

Lack of operation
availability
[PLN/year]

0,8223

55 261,2

0,9097

28 081,5

It follows from the analysis that the proposed modernisation
variant reduces the unavailability costs by 49,2%, i.e. 27,2 [thousand
PLN/year] compared with the non-modernised locomotive.
7.3.7. Costs of environmental charges (KOS)

Costs of environmental charges (KOS) are connected with the
charges fixed by the Ministry for the Environment imposed for emissions of hazardous substances in exhaust gases. The amount of charge
depends on the indices issued by the Ministry and is proportional do
fuel consumption by the locomotive. Table 10 lists charge rates
Table 7. Fuel consumption costs for analysed variants
per unit obligatory in 2015.
Considering the fuel consumed, following the calculations
Work time Diesel oil consump- Diesel oil consumpNo.
Variant
in
section
7.3.4, the costs of environmental charges have been
[hours/year]
tion [kg/year]
tion cost [PLN/year]
listed in table 11 for the analysed variants.
1
SM31 variant 0
10 2360,8
453 458,3
It follows from the analysis that the proposed modernisation
5 771,7
2
SM31 variant 1
97 242,7
430 785,3
variant reduces the environmental costs by 5,0% compared with
the non-modernised locomotive.

Table 7 presents the yearly fuel consumption costs for the analysed variants. The calculations indicate that the modernisation of
SM31 locomotive in the proposed variant reduces fuel consumption
by 5,0%, i.e. 22,7 [thousand PLN/year].

7.4. Analysis of LCC model and presentation of results

7.3.5. Costs of engine oil consumption (KZO)
For a non-modernised SM31 locomotive the mean consumption
of engine oil, according to operation data, is 0,92% of fuel consumption. For a modernised locomotive owing to the implementation of a
selected optimal operation characteristic of the power unit this consumption is 0,60%. Table 8 presents the yearly costs of engine oil
consumption for both variants. For the costing the price of engine oil
used in a8C22W engine was adopted as 10,88 [PLN/kg].
Table 8. Engine oil consumption costs for analysed variants.

The analysis performed using CATLOC software has proved that
SM31 locomotive modernisation in the proposed version is fully economically effective. From the calculations it follows that the use of
the new electronic programmer and implementation of the new operation characteristic ensures reduction of overall costs of over 2,0
[m PLN] over 25-year operation period, which equal to 10,97% less
compared with the non-modernised locomotive. The comparison of
overall LCC for the analysed variants over 25-year operation period is illustrated in figure 7.

No.

Variant

Engine oil consumption [kg/
year]

Engine oil consumption [kg/
year]

Engine oil consumption cost
[PLN/year]

1

SM31 variant 0

102 360,8

941,7

10 245,9

2

SM31 variant 1

97 242,7

583,5

6 348,0

In the qualitative approach the savings of engine oil consumption
for a modernised locomotive are 38,1% i.e. 3,9 [thousand PLN/year].
7.3.6. Costs of unavailability (KBG)
The costs of unavailability (KBG) are a sum of costs resulting
from the locomotive’s not being in a state to perform required tasks.
They include: liability costs, warranty costs, lost opportunity costs,
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Fig. 7. Comparison of overall costs (LCC) over 25-year operation period
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Table 10. Charge rates per unit for gases and flue gases emitted to air [45]
No

Emission component

Charge rate per
unit [PLN/kg]

Calculation index
[g/kg]

1

Sulphur dioxide

0,53

0,028

2

Nitric oxides (recalculated to NO2)

0,53

50

3

Carbon monoxide

0,11

20

4

Aliphatic hydrocarbons

0,11

2,5

5

Aromatic hydrocarbons

1,44

5,5

6

Flue gases

0,35

4,0

Table 11. Costs of environmental charges for analysed variants
No

Variant

Diesel oil consumption
[kg/year]

Cost of environmental charges
[PLN/year]

1

SM31 variant 0

102 360,8

3 391,1

2

SM31 variant 1

97 242,7

3 221,6

For the modernised SM31 locomotive acquisition costs (KN)
connected with the expenditure for modernisation are less than
0,5% of overall LCC (Fig. 8b). The major share in LCC is taken
by fuel consumption costs (KZP) – 65,3%. The preventive maintenance costs (KUP) are about 25,6% of overall costs, while corrective maintenance costs (KUB) slightly over 2,9%. The most significant savings compared with the non-modernised vehicle are those
in fuel consumption costs – 566,8 [thousand PLN]. The considerable cost reduction was achieved owing to the increased reliability
and availability of the vehicle. This, in turn, led to the reduction of
the corrective maintenance costs, lower costs of preventive servicing and lower costs of unavailability of the vehicle. The overall savings for these categories of costs are 1437,6 [thousand PLN] over
the 25-year operation period (table 12).

8.

Conclusions

The improvement of efficiency and reliability of SM31 diesel
locomotive by the implementation of an optimal operation characteristic with the existing control system requires the use of an
electronic regulator. As a result of joint project of the authors of
For the non-modernised SM31 locomotive the predominant costs
the present article and Lokel and Newag S.A. firms a new electronic
in LCC are those of fuel consumption KZP – 61,2% and preventive
regulator of a8C22W engine rotations and power was developed and
maintenance costs KUP – 24,1%. The corrective repairs costs KUB
implemented. The efficiency of the proposed solution as applied in a
and unavailabilityy costs KBG constitute over 12,9% of the overall
SM31 locomotive was evaluated on the basis of actual operation data.
costs (Fig. 8a).
To carry out the evaluation a LCC costa)
b)
ing method developed at the Institute
of Rail Vehicles, Cracow University
of Technology, was used. The calculations for a 25-year operation period
have proved that the power control
system modernisation in SM31 locomotives is cost effective and enable
reaching measurable effects at minor
financial expenditure. The research
and analysis performed are a basis for
the undertaking the decision of the locomotive modernization.
Fig. 8. LCC of analysed study cases: a) variant 0, b) variant 1. KZP – fuel consumption costs, KUP – preventive maintenance costs, KUB – corrective maintenance costs, KBG – unavailability costs, KOS – environmental charges
costs, KZO – engine oil consumption costs, KN – acquisition costs

Table 12. Comparison of predominant costs for analysed variants
No

Variant

Fuel consumption
costs [thousand
PLN]

Preventive maintenance costs
[PLN]

Corrective maintenance costs
[PLN]

Unavailability
costs [PLN]

1

SM31variant 0

11336,5

4454,7

1008,4

1381,5

2

SM31 variant 1

10769,6

4224,7

480,3

702,0
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Diagnostic technique based on additive models
in the tasks of the ongoing exploitation of gas network
Technika diagnostyki oparta na addytywnych modelach
regresyjnych w zadaniach bieżącej eksploatacji sieci gazowej*
The article presents a method of estimating the pressure value at given nodes of natural gas transmission network for the purposes
of predicting changes of the process state during its exploitation. For this purpose additive regression model was applied together
with non-parametric estimation techniques, which was used for monitoring the operation of gas networks, as well as designing
the system of fault detection, and then – the assessment of sensitivity for particular faults. Research was conducted on the basis of
data from the analytical model of network simulator, which is adjusted to the actual gas transmission network.
Keywords: fault detection, additive model, identification, exploitation, gas transmission network.
W artykule przedstawiono metodę oszacowania wartości ciśnienia w określonych punktach węzłowych sieci przesyłowej gazu
ziemnego dla potrzeb przewidywania zmiany stanu procesu w trakcie jego eksploatacji. W tym celu wykorzystano addytywny
model regresji wraz z nieparametrycznymi technikami estymacji, który posłużył zarówno do monitorowania pracy sieci gazowej,
jak i do konstrukcji układu detekcji uszkodzeń, a następnie do oceny wrażliwości na występowanie poszczególnych uszkodzeń.
Badania przeprowadzono na podstawie danych z modelu analitycznego symulatora sieci, który dostrojony jest do rzeczywistej
sieci przesyłowej gazu.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, addytywny model regresji, identyfikacja, eksploatacja, sieci przesyłowe
gazu.

1. Introduction
In extensive fittings used for transporting large quantities of gas
under high pressure for long distances, monitoring of the fittings condition becomes a significant problem, in respect of correct functioning
of the measuring devices, as well as the occurrence of possible leakage. Exploitation of gas network requires periodic tightness controls
and elimination of faults and leaks. When a leak is discovered in the
gas pipeline, it undergoes repair work, which is conducted after shutting down a certain section of the network by shut-off valves or temporary closure. Works on active gas pipelines are considered hazardous and must be performed by qualified teams.
Difficult conditions of exploitation are placing increasingly high
demands on long duration and high degree of reliability of control
systems. Due to flammability, any breakdowns causing unsealing of
the fittings and gas effusion pose a risk of explosion and environmental contamination. These risks may be eliminated by current detection
which enables prediction of the possible necessity of switching off
pumping or excluding the leaky section of the pipeline.
In the current exploitation of gas networks a number of solutions
can be used allowing for monitoring and diagnostics, with particular consideration of leakage detection. The methods of detection of
transmission networks can be divided into two general categories [2,
11, 21]: direct (external), when the detection is conducted from the
outside of the pipe by applying specialized devices and visual observation, and indirect (internal), when the detection is based on the
measurements and analysis of parameters of flow process, such as
pressure, flow, temperature. Among the direct methods we can differentiate acoustic methods [12], which are based on the detection of
noise generated by a leak and require installing acoustic sensors along

the pipeline. Indirect methods are divided into methods based on detecting sound waves caused by effusion, methods based on balancing
the medium inflowing to- and outflowing from the pipeline and analytical methods based on mathematical model and measuring data of
the object, obtained from telemetric system [7, 8, 17, 22].
Natural gas is a viscous and compressible gas, the physicochemical parameters of which are strongly dependent on pressure and temperature conditions. For description of such a medium, application
of complicated equations of state is necessary, such as virial or cubic
equations of state of the gas [5, 23]. The dynamics of elementary section of the gas pipeline can also be described by partial differential
equations system [7, 17], which can be derived from mass and momentum conservation principles and solved by explicit or implicit
methods.
Optimization algorithms based on neural networks or swarm intelligence [1, 9, 16] can also be applied for the analysis of work of
certain sections of transmission network. It is a technique of artificial
intelligence based on the observation of social behavior in organized
populations. To identify whether there is a leakage or not, a support
vector machine (SVM) can be used, i.e. the algorithm identifying the
relationship between the elements (measurement results, in this case)
on the basis of the examples – sets of training data, comprising cases
with and without a leakage [3].
Direct methods require vast experience from the operator of the
device, thus fault detection services are each time contracted to specialized companies. On the other hand, indirect methods, in which the
expert (company employee) observes network parameters and detect
anomalies, have a number of disadvantages, significantly decreasing
their value. First of all, the system doesn’t indicate faults automatically what demands continuous attention of an expert. On the other hand,

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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the most technologically advanced solutions are based on a simulation
model of gas transmission network and are the most complex at the
same time.

2. Research methodology
It is extremely difficult to formulate a model on the basis of physical equation for such object as gas network, and identification of its
parameters provides additional complications. It is not always possible to reconstruct geometric dimensions or roughness for old pipelines, which are hard to identify and locate. Moreover, gas pipelines
are very diverse objects, in terms of daily and annual values of volume
flow, what makes application of the above mentioned methods highly
difficult. On the other hand, increasing the number of the process entries violently increases calculating inputs in neural modeling.
The paper presents alternative technique, which overcomes the
limitations connected with non-linear multidimensional modeling.
These are additive models [4]. The method of identification based
on additive model is a new approach in the diagnostics of industrial
processes and was presented in the Author’s works published, among
others, in [13, 15, 20] positions of Bibliography.
The aim of this paper is to develop effective methods of signal
pressure modeling at certain nodes of gas transmission network for
the purposes of fault detection. The model is intended to provide reproduction of measuring signals and to be used to calculate the residuals. The main assumption is a possibility to develop fault detection
algorithms with the use of additive model, estimated on the basis of
archive process data.
In the course of research the following research problems were
formulated, related to the chosen process of fault detection:
• Uncertainty and incompleteness of knowledge on the diagnosed object. Detection methods based on object models
require the possession of archive or simulation sets of measuring signals, related to the operation of the diagnosed object.
Such sets are often subject to inaccuracies, errors, shortages
and interferences. In order to create the correct model on the
basis of uncertain measuring data, data mining methods were
used as preliminary data processing in the form of cleaning/
converting data.
• High complexity of the diagnosed object. Due to the dynamic nature of the phenomena occurring in the gas pipelines, the
choice of the appropriate structure of the model of object diagnosis has significant impact on the accuracy of identification.
Adopting oversimplified or excessively complicated model
may influence the reliability of diagnostic system in an unfavorable way. It is necessary to compare models with different
structure and complexity. In general, a model with a higher
number of predictors gives more accurate prediction, however
it is also more prone to over-training. In order to compare the
quality of two or more models, expert knowledge was used, as
well as final prediction error (FPE) test and Akaike information criterion (AIC), which measure of goodness of fit of the
model to measuring data, considering the number of parameters.
• Accuracy and generalization properties of the model. Implementation of fault detection system requires correct model
of diagnosed object. Such model has to be accurate so as to
allow for proper estimation of the process outlet, and on the
other hand – allowing for prediction resistant to interferences
and measurement noises. The paper investigates the use of
non-parametric estimation techniques – locally polynomial
smoothers and natural cubic spline. These methods have single smoothing parameters controlling the “smoothness” of the
estimator of regression function and their values are usually
selected by generalized cross-validation (GCV) criterion, de-

grees of freedom (df), which is equal to the number of basic
functions of a smoothing function, or by determining bandwidth (span), which is the proportion of data used in each local fit. Choosing the right technique and smoothing parameter
allows for reducing the problem of over-fitting of the model to
the learning data, thus increasing its generalization properties
for the test data.
• Uncertainty connected with the inaccuracy of the model,
the influence of non-measurable interferences and noises.
Regardless of the applied identification technique, there is always the problem of model uncertainty, i.e. the difference between the behavior of the model and the system. This leads to
the necessity of constructing the fault detection systems, which
are robust to model inaccuracy, the influence of non-measurable interferences and noises. The quality of the detection system depends, to a great degree, on its decision-making part. In
the research we used fixed thresholds imposed on the residual
signal. Robustness was performed with the use of statistical
characteristics of residuals.
• Below, the essence of the proposed method is presented in respect to the conducted research.

3. Additive regression model
Considering the MISO (Multiple Input, Single Output) system
with p > 1 input signals X1, X 2 ,..., X p , and one output signal Y ,
the additive model is defined by:
Y =α +

p

∑ φ j(X j) + ε,

(1)

j =1

where α is some constant, error ε is a sequence of independent of
( X1, X 2 ,..., X p ) and identically distributed random variables with the
mean E(ε ) =0 and the finite variance Var(ε ) = σ 2 . The φ j s are arbitrary univariate functions one for each predictor X j and not necessarily linear. We do not assume monotonic properties nor analytical
forms of the functions φ j . The additive model can be nonlinear in
relation to X j but still is linear with respect to φ j ( X j ) . Let us point
that we do not assume that the variables X j are independent [6].
Hence, the use of lines delaying X j signals ensures dynamic properties of the model (1) and leads to the increase of the robustness of the
model (thus the increase of robustness of the fault detection system) to
the influence of impulse interferences affecting measuring signals.
For a pair {( xi , yi )}in=1 of a random sample, where xi = {xij } pj =1,

the additive model can be estimated by minimization of the residual
sum of squares:
n

p

i =1

j =1

arg min{α ,φ j } ∑ ( yi − α − ∑ φ j ( xij )) 2 ,

(2)

which finds the value of parameter α , equals α̂ and the set of one
dimensional functions φˆ j (⋅) . Thus, we avoid the necessity of estimation in the multidimensional space.
For higher flexibility, relations φ j between output signal and input
signals are fitted with the use of nonparametric smoothing techniques
such as: locally linear smoothers or natural cubic splines [6, 13]. In
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order to estimate additive model, we applied backfitting algorithm,
which, when fulfilling certain assumptions, converges to the unique
solution, independent of the starting functions [6].

3.1. Evaluation of process model and verification rules
Verification of the model is a procedure aiming at verifying the
quality of the evaluated model, in fact it is specifying the type of error
performed by the model while imitating the behavior of true process.
The use of the specified model for simulation of output signal for the
test data set is an objective evaluation of the process model.
Application of additive model of pressure distribution in the gas
network requires its calibration, which takes place off-line on the basis of archive data, with the assumption that data have been recorded
in the period when no faults occurred. A properly calibrated model
has predictive properties allowing for achieving sufficiently close
representation of the actual system under diverse conditions. In order
to verify the quality of the estimated model, the mean squared error
(MSE), mean absolute deviation error (MADE), mean absolute percentage error in relation to range of measured output signal (MAPE)
and variance of errors (VAR) were obtained.

4. Fault diagnosis
A significant problem encountered by each pipeline operator is
safe exploitation. With time, processes occurring in different parts of
the construction with different intensity, change exploitation parameters of the pipeline. A lot of information can be provided by periodic
inspections, regardless of the actual technical condition of the pipeline. On this basis operator may decide on possible repair or renovation of the pipeline, and in extreme case – on the replacement of a
section or a whole pipeline. In the majority of cases, the service is not
necessary as technical condition of the pipeline is good.
Present-day control and monitoring systems of industrial processes more and more often implement highly advanced functions related
to diagnostics of process and automatic control devices. Such supervision over the object consists in making use of the model as the source
of information on standard course of the processes, which enables
noticing early symptoms of unfavorable changes in the object, as well
as support the operators of the process in securing the object.
Diagnostics of technical object consists in carrying out a series
of operations, which result in detecting, localizing and identifying
possible faults. This article undertakes the issues of the first stage of
diagnostic proceeding, i.e. fault detection – identifying prohibited deviations from the normal behaviour in the plant or its instrumentation
like sensors and actuators [10]. The continuation of this research will
be designing algorithms of fault localization.

4.1. Fault detection system
Fault detection aims at noticing faults in the object and specifying
the moment of detection through the realization of diagnostic tests.
A set of tests is automatically performed by the computer and should
be suited in such a way to enable detecting all faults that may occur
during exploitation of the industrial object. A negative test result is a
symptom of abnormal state, e.g. a fault.
On the basis of additive model we are able to calculate pressure
distribution in the network according to known values of accessible
measurement variables, measured in actual network, and then to monitor the differences (the so-called residuals r) between the values of
pressure measured in the actual network and those estimated with the
use of additive model. The general scheme of generating the residuals
with the use of additive model is presented in Figure 1.
For the majority of normal states of gas network operation, acknowledging veracity of the model, the residuals should be close to
0, and after the occurrence of fault their values should start to differ
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Fig. 1. The scheme of generating the residuals with the use of additive model.

from 0. Having residuals generated by the additive model, there is a
need to design decision algorithm, on the basis of which the evaluation of residuals value will take place, and the decision on detecting
the symptom of fault will be made.
In the research we applied the simplest decision algorithm, which
compares the values of residuals with the threshold values. Fault
symptom is detected in t time if the diagnostic signal takes on value
equal to 1, i.e. when the threshold value has been crossed by the residual. The threshold values are calculated with the use of statistical
data describing the residuals values in normal operating conditions. It
has to be emphasized that a possibility of generating false symptoms
depends on the selected thresholds size as the acceptance region of
the residual values and time interval, on the basis of which a decision
is made. When the limits are too low, the algorithms generate a lot of
false alarms, and when the limits are too high – detection is significantly delayed.

4.2. Indicators of detection quality
The above scheme of fault detection is based on idealized assumptions that the model is a faithful copy of the system and perfectly
represents its dynamics, as well as that noises and interferences in the
system are known. These assumptions obviously cannot be fulfilled
in practice. In terms of fault detection robustness can be defined as
maximizing fault detection with simultaneous minimization of undesirable effects such as interferences, measurement noises, changes in
input signals and system states.
In order to verify the quality of the proposed detection algorithm
the following indicators of diagnosis quality were applied in the research:
• tdt – detection time, which is measured from the beginning
of simulation of the fault to the moment of its symptom occurrence
• θ fd – the degree of false detection, the value of which provides information on the number of false alarms
• θtd – the degree of correct detection, the value of which provides information on the effectiveness of fault detection.
It has to be taken into account that the values of indicators of
detection quality are strictly dependent on the set of process variables
fully reflecting functioning of the object and the choice of threshold
values of the algorithm.

5. The object of diagnosis – a part of gas pipeline
Warsaw-Białystok
Due to the inability to realize actual faults, research was conducted on the basis of data from gas network simulator adjusted to actual
gas network located at the vast area of Poland. The simulator was
designed on the basis of analytical models in the system of advanced
monitoring and diagnostics (AMandD) [18, 19] in the Institute of Automatic Control and Robotics, Warsaw University of Technology.
This work was partially realized within a framework of a research
and development project entitled “Research on the systems of detection and localization of gas pipelines leak”, no OR00 0013 06 [14,
20, 22]. Verification tests were conducted with the use of R-project
program, intended for advanced statistical calculations [4].
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5.1. Description of the analyzed part of gas pipeline
The fragment of the gas network used for the research comprises a
part of actual gas pipeline Warsaw-Białystok, from Wólka Radzymińska
entrance station to all points of consumption supplied from this station,
i.e. none of the sections conducts gas outside the monitored area (Figure 2). This gas pipeline is relatively well metered and is very typical
for national network, as it contains numerous branches and collection
points equipped with reduction-measurement stations.
Within research, parts of network were selected, for which additive
partial models were prepared. Further, we specified the standard faults
later used for testing detection algorithms, created the sets of learning
and testing data, acknowledging simulation of the chosen faults.

tion. In this paper, the results were presented for natural cubic spline
with a parameter specifying the number of degrees of freedom of the
smoothing function.
By applying backfitting algorithm, the models of particular nodes
were able to be estimated. On the basis of learning data from the up
state of the process, we achieved estimated values of gas pressure
(Pwe prediction) together with actual values of gas pressure with
process data (Pwe), as well as corresponding residuals. Below, exemplary results of modeling for Ostrołęka node are presented. Figures
3 and 4 show signal rendering, as well as residuals and histogram of
residuals normalized to the range [−1, 1].

5.2. The use of additive models
Diagnostics of the process with the use of additive partial models
requires preparing models of small parts of the network, locally reacting for faults and covering the whole modeled object with it range. In
the conducted research, we analyzed the possibility of application of
additive models ADDName_of_the_node with different structure, rendering pressure values in particular nodes of the industrial gas network.
Due to the lack of flow measurement (measurements of consumption flow in particular nodes are available only) we decided to use
the value of pressure in the surrounding points of consumption and
estimated flow of gas. The estimated flow is calculated on the baFig. 3. Pwe_Ostroleka signal rendering on the basis of learning sample for
sis of accumulated sum of consumptions from points located behind
ADDOstr model.
the analyzed fragment, taking into account the dynamics of the
change of volume of gas accumulated in the pipeline [18]. In
order to assess usability of additive models in fault detection of
a gas pipeline, faults were simulated, such as leakage and malfunction of pressure measurement sensor in 2 chosen locations
of the pipeline (Figure 2).
In order to achieve greater flexibility in estimating additive
models, we conducted comparative analysis of the 2 alternative
smoothing methods – natural cubic spline and locally polynomial smoother. Research showed that the most favorable results
of identification were obtained by the former with df=4 parameter, or alternatively by local linear smoother with span=0.55
parameter. It has to be stressed that the choice of technique and
smoothing parameter also influences the quality of fault detec- Fig. 4. Course and histogram of residuals on the basis of learning sample for ADDOstr
model.

In order to check the quality of the estimated models, the values of
different goodness-of-fit measures were calculated. Results for exemplary additive models ADDTroj, ADDNieg and ADDOstr are presented
in Table 1.
Table 1. The goodness-of-fit of additive models.

Fig. 2. Gas pipeline scheme. Crosses indicate the places of simulated leakage.

Model

MSE

MADE

MAPE

VAR

ADDTroj

3e−06

2e−05

0.0423%

2e−06

ADDNieg

2e−06

1.4e−05

0.0254%

1e−06

ADDOstr

2e−06

3e−05

0.0513%

1e−06

The obtained results are satisfactory. Partial models accurately reflect the dynamics of the process, due to the use of inputs delayed by 1
and 2 sampling steps. The results of modeling almost perfectly follow
the simulated process, what confirms the lack of significant deviation
from null value, except for a single outliers. MADE and MAPE errors
for particular models don’t exceed the value of 3e-05 and 0.06% of
the variability range of the process output, respectively.
For verification of detection algorithms 2 leaks and 2 malfunctions of pressure sensors were used, while different levels of fault
extension were introduced in order to check general change of models
sensitivity. Description of faults is presented in Table 2.
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Table 2. Chosen scenarios of fault simulation
Name
of the fault
Leakage 1

Leakage 2

Pressure 1

Pressure 2

Description of the fault

Symbol

Value

Halfway through Trojany and Niegów sta-

f1

500 m3 / h

tions (nominal flow of about 6000 m / h )

f2

1000 m3 / h

Halfway through Ostrołęka and Otok sta-

f3

150 m3 / h

f4

300 m3 / h

f5

-2%

f6

-5%

3

3

tions (nominal flow of about 600 m / h )

Niegów station
(current value)

Otok station
(current value)

f7

-10%

f8

+2%

f9

+5%

f10

+10%

Detailed plots of the chosen scenarios simulating appropriately
nominal f 0 working conditions and particular faults and the corre-

absolute values of residuals were achieved for faults such as
pressure jump in the pipeline station. All local models detect
faults very well in all tested localizations. In the case of leakage simulation the reaction of residual (at such a high level of
leakage) is noticeable, but significantly smaller. As an example, sensitivity of ADDTroj model for f1 leakage is 0.96% of
variability range of the measured value, and ADDNieg model –
0.37%, actually at the level of about 25% of calculating errors
of the model for testing sample.
The values of indicator of θtd true detection for decision
algorithm based on particular additive models are compiled in
Tables 3 – 4.
Table 3.

θtd indicator of the quality of f1 - f 4 faults detection
Faults

Model

f1

f2

f3

f4

ADDTroj

0.9972

1

0.0112

0.7878

ADDNieg

1e-05

0.0083

0.0153

0.8641

ADDOstr

1e-05

0.0069

0.0014

0.0194

In the above tables the values of indicators of true detection,
which were the highest among particular models are marked
in red. The values of θtd indicator were very high, and the
rate of tdt detection time – about 1-2 minutes. Moreover, the highest
values of θtd false detection factor in particular
test samples were 0.5%. It results mostly from
some defects of thresholding methods. When
analyzing residual signal recorded during the
operation of gas pipeline in nominal conditions
(Figure 5 and 6) we can observe that in some
time intervals there are significant deviations
of residual signal from null value (momentary
fault symptoms). Such deviations, caused by
interferences or modeling errors may result in
false alarms.

6. Conclusions
The paper presents an effective solution
allowing for modeling and prediction of pressure distribution in precisely determined nodes
of gas network with the use of additive model
for the purposes of fault detection. This is a new
approach in industrial processes diagnostics,
which expands the possibilities in the field of
dynamic approximation and multidimensional
non-linear objects. Basic objective of the prepared fault detection algorithms was fulfilling
requirements resulting from the specificity of
process diagnostics, presented in section 2.
The proposed additive models are a favorable approach to process identification issues.
They avoid problems of dimensionality, because the regression function is modeled by the
sum of the functions of particular input signals.
Fig. 6. Pressure distribution in the network (Pwe_Niegow), residuals in nominal conditions and the occur- They allow for constructing non-linear process
rence of f1 and f 2 faults
models on the basis of expert knowledge and
with the use of measuring data, available from
sponding plots of the residual values are presented in Figures 5 – 9.
contemporary automatic control systems. At the same time, it needs to
It can be stated on the basis of the above residuals that we obbe stated that the accuracy of the model describing gas pressure distained very good detection of measuring circuits faults – the highest
tribution in the network and the quality of the introduced data (learnFig. 5. Pressure distribution in the network (Pwe_Trojany), residuals under nominal conditions and the
occurrence of f1 and f 2 faults
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ing data, comprising a whole range of signals
variability) were significant factors influencing
the quality of process identification and thus the
quality of fault detection. Moreover, additive
models possess simple structure and low grade,
what considerably shorten the time of their
learning. They don’t demand adapting assumptions on the form of functions linking input and
output signals, hence the use of non-parametric
methods of estimation enabling identification of
non-linear processes in a situation where initial
information is so sparse that parametric methods cannot be effectively applied.
The accuracy of additive models obtained
Fig. 7. Pressure distribution in the network (Pwe_Niegow), residuals in nominal conditions and the occurrence of f3 and f 4 faults
in the phase of identification was high and sufficient to be used in detection algorithms. The
majority of verified models are of high sensitivity towards pressure measuring circuits faults.
Faults of 2% of the measured value can be effectively detected. The usability of partial models for leakage detection is much lower than towards the faults of pressure measuring circuits.
Leak detection of quite large size is possible behind the modeled section. At the same time, constructed models are hardly sensitive for faults in
the form of small leakages. Generally, sensitivity of residuals for gas leakage is much higher
with the use of those nodes of network, which
are located near the leakage (just in front of).
Fig. 8. Pressure distribution in the network (Pwe_Niegow), residuals in nominal conditions and the occurDue to high compressibility of gas, which
rence of f5 , f 6 and f 7 faults
makes the pressures in the pipeline much less
sensitive for gas leakage (variation of pressures
in the situation of leak is inconsiderable) and
variable gas flow, which is a function of gas demand, which the supplier doesn’t have impact
on, the values of residuals differentiated from
the models of pressure distribution in the network will change. Hence, the diagnostics of gas
transmission network is much more complicated
than diagnostics of liquid conducting pipelines.
To sum up, we can state that additive models
are a more favorable approach to fault detection
issues. They avoid the problems of non-linear
dynamic modeling and don’t require large calculating inputs, what create good prospects for
Fig. 9. Pressure distribution in the network (Pwe_Ostroleka), residuals in nominal conditions and the oc- future applications of these models in the issues
currence of f8 , f9 and f10 faults
of fault location. However, it needs to be emphasized that additive model is almost always
an approximation of the true regression surface, but nevertheless it
Table 4. θtd indicator of the quality of f5 – f10 faults detection
retains high prognostic usability.
Faults

Model
ADDTroj

f5

f6

f7

f8

f9

1e-04

0.0083

0.0014

0.0014

0.0111

f

10
0.028

ADDNieg

1

1

0.9958

1e-05

0.0027

1e-05

ADDOstr

1e-05

0.0083

1e-05

1

1

0.9958
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Distribution determination of time of exceeding
permissible condition as used to determine lifetimes
of selected aeronautical devices/systems
Wyznaczenie rozkładu czasu przekraczania stanu granicznego
i jego zastosowanie do określania trwałości
wybranych urządzeń lotniczych*
The paper refers to the modelling of changes in ever-growing deviations from diagnostic parameters that describe health/
maintenance status of one from among numerous aircraft systems, i.e. of a sighting system. Any sighting system has been intended, first and foremost, to find a sighting angle and a lead angle, both of them essential and indispensable to fight hostile targets. Destructive factors such as, e.g. ageing processes, that keep affecting the aircraft as a whole throughout its operation, make these angles change: actual values thereof differ from the calculated ones. Such being the case, a considerable
error may be introduced in the process of aiming the weapons to, in turn, result in the reduction of values that describe the
quality of the sighting process. That is why any sighting system requires specific checks possibly (if need be) followed with some
adjustments (based on the findings of these checks) to remove negative effects of any ageing processes that might have affected this system. Determination of the density function of the deviation using difference equations and the Fokker-Planck equation is a basic element of the presented method, which enables next analyses. Innovative elements of the paper are as follows:
– determination of distributions of time of exceeding the permissible (boundary) condition using the density function of the deviation,
– application of distributions of time of exceeding the permissible (boundary) condition for modification of operation/maintenance
systems of selected aeronautical devices. The paper has been concluded with a numerical example that proves the applicationoriented nature of the issues in question, represented by the earlier conducted assessment of lifetimes of the systems intended to
find the sighting and lead angles (ε and β). The in the paper discussed method to assess the lifetime may as well be applied to another systems/devices. It shows a versatile nature and makes a valuable contribution to the methods of maintaining any engineered
systems in good condition (i.e. of providing maintenance to any engineered systems).
Keywords: reliability, life, permissible condition, lead angle, sighting angle, airborne sighting system.
Praca dotyczy modelowania zmian narastających odchyłek parametrów diagnostycznych charakteryzujących stan techniczny jednego z systemów statku powietrznego, tj. systemu celowniczego. Jednym z głównych zadań systemu celowniczego jest wyznaczenie
kątów celowania i wyprzedzenia niezbędnych do zwalczania celów przeciwnika. Oddziaływanie w czasie eksploatacji statku powietrznego czynników destrukcyjnych m.in. procesów starzeniowych, powoduje, że kąty te ulegają zmianie i ich rzeczywiste wartości
różnią się od wartości kątów obliczeniowych. Wystąpienie takiej sytuacji powoduje wprowadzenie dość istotnego błędu do procesu
celowania i obniża wartość wskaźników charakteryzujących jakość jego przebiegu. Z tego też względu system celowniczy wymaga
określonej kontroli i w oparciu o uzyskane wyniki, potencjalnej regulacji mającej na celu usunięcie ujemnych skutków procesów
starzeniowych celownika. Podstawowym elementem pracy umożliwiającym dalsze analizy było wyznaczenie funkcji gęstości odchyłki z wykorzystaniem równań różnicowych oraz równania Fokkera-Plancka. Do nowatorskich elementów pracy należy zaliczyć:
– wyznaczenie rozkładu czasu przekroczenia stanu dopuszczalnego (granicznego) z wykorzystaniem funkcji gęstości odchyłki,
– zastosowanie rozkładu czasu osiągania stanu granicznego do modyfikacji systemów eksploatacji urządzeń lotniczych.
Praca podsumowana jest przykładem obliczeniowym przedstawiającym aplikacyjny charakter poruszanej tematyki, odwzorowanej na przykładzie oceny trwałości układów określających kąt celowania i wyprzedzenia (ε i β). Przedstawiona metoda oceny
trwałości w niniejszym artykule może być zastosowania do innych urządzeń. Ma ona ogólny charakter i stanowi wkład do metod
utrzymania systemów technicznych.
Słowa kluczowe: niezawodność, trwałość, stan dopuszczalny, kąt wyprzedzenia, kąt celowania, celownik lotniczy.

1. Introduction
The issues of providing maintenance to any engineered systems
require to be approached from many aspects. The reasons are: many

and various areas they are functioning in, and many and various factors that considerably affect processes of providing maintenance to
the engineered systems [1, 21, 32, 35, 36, 42]. The available literature

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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on the designing of strategies of how to provide maintenance to engineered objects delivers numerous classifications of models in question [2, 4, 5, 19, 26, 29]. Among them, there are some of extremely
great significance, i.e. ones where the system’s renewal is based on
checking some specific diagnostic parameters. These are models of
the so-called condition-based maintenance [7, 8, 12, 17, 22]. Furthermore, there are many studies where authors have assumed that a failure to a system is a rapidly occurring event. In the 1970s an idea of the
Delay-Time Analysis (DTA) was developed. A good deal of publications on the modelling and implementation of the DTA concept have
been issued up to the present [20, 25, 40]. The maintenance-dedicated
literature proves both the significance of keeping devices/systems operational and the ever growing costs of maintaining this serviceability.
At the same time, it should be emphasized here that there is a good
many works in the available literature that deal with the problems
of the environment/ambient conditions, ageing and wear-and-tear
processes, etc. that affect the functioning of any engineered system
[14, 31, 33, 37].
Devices/systems used in military aircraft are usually highly technologically advanced. This is the reason why formulation/generation
of optimum operational models of these systems proves a complicated
task. Methods based on changes in diagnostic parameters prove then
extremely useful for the assessment of reliability and life of aeronautical devices/systems [24, 38, 39, 41, 43, 44]. The primary objective of
a military aircraft is to perform a specified mission, in the course of
which it quite often happens that air warfare agents have to be used.
Effectiveness of applying them depends on many and various factors,
just to mention:
1) health/maintenance status of an aircraft weapon system,
2) conditions for performing the combat mission in question,
3) the kind of a target to be attacked,
4) pilot’s skill, etc.
Since the range of topics in this area is really wide, the main focus of attention is analysis of health/maintenance status of a selected
subsystem of an air weapon system, in the case given consideration,
a sighting system which remained under examination throughout its
operation.
The sighting system is considered serviceable (fit for use), if check
parameters remain within the tolerance limits (interval). If not, the
system should be subjected to maintenance to restore nominal values
of its functional qualities/parameters. Therefore, the essence of the
whole process of the sighting system’s operation resolves itself into
that diagnostic parameters are not permitted to exceed the specified
level of error, which makes the system fully and successfully used.
Destructive processes affecting the sighting system are unavoidable.
What results is the loss of nominal values by the diagnostic parameters. Hence, it is essential to determine the moment values of the
diagnostic parameters reach the permissible (boundary) level. Such
being the situation, it is necessary to interfere in the system’s structure
to remove negative effects of destructive factors affecting it.
The sighting marker displayed on the reflector of a sight head is
probably the most essential functional parameter of a sighting system.
While aiming at a target, the pilot/operator is expected to make the
sighting marker stay in alignment with the target. Its position is defined with two angles, i.e. a sighting angle and a lead angle. Hence,
final effects of the aiming process are conditioned by the accuracy of
values found for these angles.
Let us assume that deviation from the analytical value can be
found in the following way:
∆x0 = X − W0 =  X − X  +  X − X1  +  X1 − W0  ,

(1)

where:
X
– analytical value of the lead angle at the final instant
of the aiming process;
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W0 – a real-time value of the sighting angle or the lead
angle found at the final instant of the aiming process;
 X − X  – an error of the model of calculating the sighting
angle or the lead angle;
 X − X1  – a transferred error of data for calculating the
angle of interest;
 X1 − W0  – an error generated by the algorithm for calculating the X1 function.
Destructive processes result, among other things, in some change
in W0 . Hence, deviation effected by these processes can be determined in the following way:
Z (t ) = W(t ) − W0 ,

(2)

where:
W(t ) – destructive-processes-affected value of an angle;
Z (t ) – deviations described as an increasing stochastic process.
Increments in the value of deviation result from the deterioration
in the health/ maintenance status of assemblies and units of a system/
device due to destructive processes of the ageing, wear-and-tear, and
fatigue nature that affect the system’s/device’s components, assemblies, etc. Deterioration in health of the system’s assemblies/units is
not always directly indicated and warned of, which makes any evaluation thereof rather difficult; hence the idea of applying the ever growing deviations in diagnostic parameters or operating characteristics
of the system/device in question to estimate probability that a failure occurs within the interval (0, t) by means of a reliability function
determined on the basis of the distribution of time of exceeding the
permissible (boundary) condition.
The sight to be used on an aircraft has to be set up in some correct position (aligned to its axis), so that the optical line of the sight
points to the null position. Destructive effect of ageing processes results in the deviation of the optical line of the sight from the null position. Therefore, relationship (2) can be written down in the following
form:
z = Z − Z0 ,
where:

(3)

z
– deviation from the null position of the line of sighting, treated as a diagnostic parameter;
Z
– position of the line of sighting as evaluated with account taken of effects of destructive processes;
Z 0 – required value of the null position of the line of sighting.

2. How to find the density function of the null position
of the line of sighting
The following assumptions have been made in the model proposed to evaluate stability of the null position of directions of sighting
and allowance:
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1) the system’s health/maintenance status is determined with one
diagnostic parameter “z” in the form of deviation from the initial (zero) value:
z = Z − Z nom ,

(4)

where: Znom – nominal value (null position) of the diagnostic parameter;
2) deviation of the diagnostic parameter changes throughout the
whole operational phase of the aircraft, i.e. while in the air and
during parking;
3) the “z” parameter is non-decreasing;
4) the rate of changes in the diagnostic parameter can be described
with the following relationship:
dz
=c,
dt
where:

Let us find a particular solution to eq (9), such that for t → 0 is
convergent to the so-called Dirac function, i.e. u(z, t) → 0 for z ≠ 0
and u(0, t) → +∞  but in such a way that the integral of function u
equals ‘1’ for all t > 0.
Solution to eq (9) for the above-formulated condition takes the
form [10, 13, 28, 30]:

1

u (z , t ) =

2π A (t )

where:

e

−

(z − B (t ))2
2 A(t )

(10)

t

0
t

(11)

A (t ) = ∫ adt = at = c t.
c – random variable that describes changes affected by features of the system’s components;
t – calendar-based time.

U z ,t +∆t = (1 − P )U z ,t + PU z −∆z ,t ,

(6)

Uz, t – probability that the diagnostic parameter takes value
z at time instant t;
P
– probability that value of the deviation increases
throughout time interval ∆t by the amount of ∆z;
∆z – increment in the deviation.

u (z , t + ∆t ) = u (z − ∆z , t ) ,

(7)

where: u(z,t) – density function of values of deviations of the diagnostic parameter as affected by time.
Eq (7) should be read in the following way: probability that at
time instant t value of the deviation was z - ∆z and throughout time interval ∆t increased by ∆z. Eq (7) is now to be rearranged into a partial
differential equation. Therefore, the following approximations are to
be introduced now [10, 13, 28, 30]:
u (z , t + ∆t ) = u (z , t ) +
u (z − ∆z , t ) = u (z , t ) −

∂u (z , t )
∂t
∂u (z , t )

The density function of the increase in value of the diagnostic
parameter’s deviation can be directly applied to evaluate reliability of
the system/device in question.

3. How to find distribution of time of exceeding the
permissible (boundary) condition
Probability that the diagnostic parameter exceeds the permissible (boundary) value can be presented – using the density function of
changes in the diagnostic parameter’s deviation (10) – in the following form [3]:

( )

∂z

Q t; z g =

(8)

∞

∫

zg

−
1
e
2π at

(z −bt )2
2 at

f (t ) =

∂
Q t; z g .
∂t

( )

∂t

= −b

∂u (z , t ) 1 ∂ 2u (z , t )
+ a
,
∂z
2
∂z 2

(13)

∂ ∞
f (t ) =
∫
∂t z

−
1
e
2π at

g

(z −bt )2
2 at

dz .

(9)

b = E[c] – an average increment in the diagnostic parameter’s
deviation per time unit;

(14)

Therefore,
 
(z −bt )2  
−
∂  1

f (t ) = ∫  
e 2 at  dz .
∂t
z g   2π at


 

Now, if we apply eq (8) to eq (7), the latter takes the form:

(12)

With account taken of eq (10), the following is arrived at:

∞

∂u (z , t )

dz ,

The density function of the distribution of time the permissible
value zg has been exceeded for the first time takes the following form:

∆t ,
2
1 ∂ u (z , t )
∆z +
(∆z )2 .
2 ∂z 2

2

0

For probability equal to P = 1, eq (6) can be written down - with
the functional notation applied - in the following form:

where:

,

B (t ) = ∫ bdt = bt = ct ,

(5)

The dynamics of the rate of changes in the deviation of “z” can
be described, when approached stochastically, with the following difference equation:

where:

b = E[c2] – a mean square of the increment in the diagnostic
parameter’s deviation per time unit.

(15)

Having accepted definition (10), we get:
f (t ) =

∞

∂



∫  ∂t u (z, t )dz .

(16)

zg
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Furthermore, the time derivative of function (10) takes the following
form:
 z 2 − b 2t 2 − at 
∂
u (z , t ) = u (z , t )
.



∂t
2at 2



On the other hand, the unreliability of the aircraft system’s/device’s unit can be found from the following relationship:

(17)

2

t

Q (t ) = ∫

g

∞



zg



2t

0

Eq (17) has been substituted into eq (16):

f (t )z =

z g + bt

 z 2 − b 2t 2 − at  
 dz .

2at 2



∫ u (z, t )

1
e
2π at

⋅

−

(zg −bt )
2 at

dt .

(23)

The integral (23) should be reduced to some simpler form. It can
be noticed that the integrand can be written down in the following
form:

(18)

2

Now, we are looking for the antiderivative of the function for the integrand in eq (18). We predict that function of the following form:
 z + bt 
w (z , t ) = u (z , t ) −
,
2t 


z g + bt
2t

−
1
⋅
e
2π at

2

(zg −bt )
2 at

=

z g + bt
2t

−
1
⋅
e
2π at

(bt − zg )
2 at

,

(24)

the problem can then be reduced to solving the indefinite integral:

is the antiderivative of the function for the integrand in eq (14).
Let us make a check:

∫

∂ 
 z + bt  
 z − bt  z + bt 
 1
u (z , t ) −
 = −u (z , t ) −
 −
 + u (z , t ) −  =
2t  
2t 
∂z 
at 


 2t 
 z 2 − b 2t 2 − at 
 (z − bt )(z + bt ) 1 
= u ( z , t )
−  = u ( z , t )
.
2
2t 
2at
2at 2




(

z g + bt
2t

 (z + bt ) 
w (z , t ) = u (z , t ) −

2t 


(20)

Therefore, if the integral (18) is calculated, we arrive at what follows:

)⋅

1
e
2π at

(bt − zg )
2 at

dt .

(25)

After substitution

(bt − z g )

2

(19)
Hence the inference that the antiderivative of the function against the
integrand in eq (18) takes the form:

2

−

=u ,

2at
the integral (25) takes the form:

∫

z g + bt
2t

⋅

1
2at 2
1
e −u ⋅
du =
(bt + z g )(bt − z g )
2π at
2 π

∫

1 −u
e du. (26)
u

Then, another substitution should be made:
u =w,
du = 2 wdw .

f (t )z

g

∞
z g + bt
 z + bt 
= u (z , t ) −
 =
2t  z
2t

g

2

−
1
e
2π at

(zg −bt )
2 at

. (21)

Relationship (21) determines the density function of time the
boundary (permissible) condition has been exceeded for the first time
by the diagnostic parameter’s deviation.

Taking account of the above written relationships the integral (23)
can be written in the following form:

1
2 π

1

∫ we

− w2

w2 =

y2
,
2

dw =

y
,
2

A formula for the reliability of the aircraft system’s/device’s unit
takes the form [11]:
t

0

where the density function f (t )z
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g

g

is defined with eq (21).

(22)

∫e

− w2

dw .

(27)

After substitution:

4. Evaluation of lifetimes of some selected structural
units of the sight

R (t ) = 1 − ∫ f (t )z dt ,

1
π

2 wdw =

the integral of the form:
1
2π

∫e

−

y2
2
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has been arrived at, where:

( 2b z
T=
*

bt − z g

y=

bt − z g

1
2π

at

∫

e

−

y2
2

dy .

−∞

1
2π

x

∫

e

y2
−
2

dy.

(30)

 b*t − z
g
R (t ) = 1 − Φ 
 a*t

where:


,



Q = 1 − R (t ) = Φ (γ ) ,

(θ1,θ 2 ,...,θ m )

a*t

.

γ =

z g − b∗t
a*t

.

. (35)

(36)

n −1

∏ g ( tk , zk ,θ1,θ 2 ,...,θ m ) ,

k =0

(37)

– parameters of the density function;

– measured values of the parameter z consumption at

Finding estimates θ1* ,θ 2* ,...,θ m* of unknown parameters

θ1,θ 2 ,...,θ m with the maximum likelihood method means nothing
but having solved equations of the following form:

∂ ln L
=0,
∂θ j

(32)

(33)

Eq (33) is multiplied by ‘−1’. This is the way to pass from the
negative semi-axis to the positive one; now, the ‘reliability’ can be
referred to instead of the ‘unreliability’.
*

− 4b*2 z g2

time instants (t1, t2 ,..., tk ) , respectively.

where:
b∗t − z g

2

g ( tk , zk ,θ1,θ 2 ,...,θ m ) – density function of the total probability of variable z;

(31)

where:
−γ =

)

where:

Therefore, the probability that an aircraft’s system/device suffers
a failure can be found from the following relationship:
*

2

+ ( γ * ) a*

The best way to find values of ‘a’ and ‘b’ for the data at hand is
a method that uses the likelihood function. The general-case form of
this function can be presented as the following relationship [6, 27]:

zk

b* and a*– coefficients estimated on the basis of data received
from the aircraft operation-and-maintenance processes.

*

g

(z0 , t0 ), (z1, t1 ), (z2 , t2 ),..., (zn , tn ) .

With eq (29) taken into account, the final form of the formula for
reliability of the aircraft’s structural component can be expressed with
the following relationship:
*

*

2b*2

L=

−∞

) ( 2b z

To make use of eq (35), one needs to find (estimate) values of constants in this formula. Therefore, it is assumed that observation of the
system/device in question throughout the whole operational phase (i.e.
operation and maintenance) thereof has delivered data on the growth
of the diagnostic parameter’s deviation, in the following form:

(29)

Cumulative distribution function for the standard normal distribution takes the form [27]:

Φ (x ) =

2

+ ( γ * ) a* −

.

at

If the results found are introduced into eq (22), the following formula for reliability is arrived at, providing that the limits of integration are properly written down:

R (t ) = 1 −

g

(34)

To settle the reliability level, one has to find the γ* value from the
normal distribution tables. Then, with the γ*value known, stability of
the null system can be determined:

(38)

j = 1,2,…,m;
m – the number of parameters that describe a given engineered object.

Such being the case, finding estimates b* and a* of unknown
parameters b and a with the maximum likelihood method means having solved the following system of equations [6,27]:
 ∂ ln L
 ∂b = 0
.

 ∂ ln L = 0
 ∂a

(39)

Having solved the system of equations (39) the b* and a* are
found:
b* =

zn
,
tn
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2

*


1 n −1 (zk +1 − zk ) − b (tk +1 − tk )
a = ∑
. (41)
n k =0
(tk +1 − tk )
*

5. A numerical case and final remarks
A sighting head is one of the major components of
an airborne sighting system. A sighting marker is displayed thereon. At the stage of the manufacture all the
components are adjusted to have them furnished with
nominal values to, in turn, perform a combat mission
with the smallest error possible.
In the course of operation a check of the system’s
components being adjusted against each other is performed, i.e. two parameters ε and β are analysed. These
are parameters that describe co-ordinates of the sighting marker’s position for some pre-set conditions of the
system’s operation. With the operation-delivered data
on these co-ordinates it has been confirmed that values
of these parameters change with time of the system’s
operation (Fig. 1).

Fig. 3. A graphically presented form of function of sighting head’s reliability with account taken of
the diagnostics parameters under consideration

Numerical verification of the method in question, based on the
data shown in Fig. 1, consisted in finding values of the
density function coefficients ‘a’ and ‘b’ for both the diagnostic parameters; respectively, these values were as
follows:
aε* = 0.009,

bε* = 0.0076,

a*β = 0.0001,

bβ* = 0.0001.

(42)
With the reliability level assumed to be R* (t ) = 0.98 ,
value of the diagnostic parameter has been found from

Fig. 1. Graphically presented changes in values of diagnostic parameters of the sighting head against
time of its operation

the normal distribution tables: γ * = 2.32 . Then, the z g
parameter has been found using technical documentation dedicated to maintenance services (e.g. Maintenance Hanbdbook/Manual); what is to be found there is
information on permissible values of deviations of the
above-mentioned diagnostic parameters.
With the relationships derived above and values
found, time after which values of deviations of the diagnostic parameters in question exceed the boundary condition has been calculated. For the case given consideration, the time in question is as follows, respectively:
tε* = 93 [months],

tβ* = 108 [months].

(43)

Furthermore, using the above presented data, graphical forms of: the density function of the time the deviation keeps growing up to finally reach the boundary
value (Fig. 2), and the reliability function R(t) for the
analysed parameters (Fig. 3) have been found.
The discussed method of estimating effects of destructive processes upon the availability of airborne
sighting systems seems correct and proper. The presented numerical case has both enabled verification of the
formulated model and emphasised application-oriented
advantages of the developed method. The in this way
obtained results enable:
1) The assessment of residual life of the sighting system
with the required reliability level maintained;
Fig. 2. A graphical form of the density function of time the deviation increases up to the boundary
value
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2) Estimation of the system’s reliability on the basis of a group of
parameters recorded in the course of the system’s operation:
3) Estimation of the system’s reliability on the basis of a selected
diagnostic parameter;
4) Verification of the process of operating the sighting system
(making correction) to maintain the suitable level of reliability
between particular checks.

The above-presented method may prove useful in further efforts to
make the process of operating and maintaining the aircraft furnished
with sighting systems more efficient.
Considering the fact the method proves extremely versatile, it
may be successfully applied to determine residual life of any engineered object, the health/maintenance status of which is found using
values of diagnostic parameters.
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Analysis of the surface condition of removed bone implants
Analiza stanu powierzchni usuniętych implantów kostnych*
The requirements that must be met by implant materials are rigorous and diverse. These materials are tasked with supporting or
replacing sick or damaged parts of the musculoskeletal system, where loads and a heterogeneous stress state frequently occur.
Thus, they must have the appropriate strength properties and resistance to many types of corrosion, which is related to biotolerance, or neutrality of the material to the human body during use. This article presents the results of studies of three implant groups:
set for stabilization of long bones made of 316L austenitic steel, set for intramedullary nail insertion in grafts of femur bones made
of Ti6Al4V titanium alloy, and a straighty reconstruction plate made of Ti6Al4V titanium alloy coated with an oxide layer. These
implants were implanted into the human body and then removed at the end of the treatment process or due to implant failure during its operation. Next, implants were studied in order to determine the level of wear. Investigations were carried out using an
Hitachi S-3000N scanning microscope. Their results indicate a series of changes that took place on implant surfaces and confirm
the existence of typical implant wear mechanisms presented in reports in the literature. Traces of corrosion, fatigue cracks, tribological wear, and traces of fretting were found on examined implant surfaces. The study of implant wear cases, determination of
their character, and evaluation of the intensity of destructive processes may contribute to the improvement of both the mechanical
properties of these implants and their shape, so that modern bone implants perform their roles without the risk of failure during
their operation.
Keywords: implant, surface analysis, operating wear, tribological wear.
Wymagania stawiane materiałom na implanty są wysokie i bardzo zróżnicowane. Mają one wspomagać lub zastępować chore lub
uszkodzone części układu kostno-mięśniowego, gdzie często pojawiają się obciążenia i różnorodny stan naprężeń. Muszą zatem
charakteryzować się odpowiednimi własnościami wytrzymałościowymi i odpornością na różne rodzaje korozji, powiązaną z biotolerancją oznaczającą neutralność materiału wobec organizmu podczas użytkowania. W pracy przedstawiono wyniki badań trzech
grup implantów: zestawu do stabilizacji kości długich, wykonanego ze stali austenitycznej 316L, zestawu do gwoździowania śródszpikowego do zespoleń złamań kości udowej, wykonanego ze stopu tytanu Ti6Al4V oraz płytki rekonstrukcyjnej prostej, wykonanej ze stopu tytanu Ti6Al4V pokrytego warstwą tlenków. Implanty te wszczepione były do organizmu ludzkiego, a następnie usunięte, wraz z zakończeniem procesu leczenia lub wskutek uszkodzenia implantu podczas jego eksploatacji. Następnie poddano je
badaniom w celu określenia stopnia zużycia. Badania realizowano z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego Hitachi S-3000N.
Wyniki badań wskazują na szereg zmian, które zaszły na powierzchni implantów i potwierdziły istnienie typowych mechanizmów
zużycia implantów prezentowanych w doniesieniach literaturowych. Na powierzchni badanych implantów zauważono ślady korozji, pęknięcia zmęczeniowe, zużycie tribologiczne oraz ślady frettingu. Badania zużycia implantów, określenie ich charakteru oraz
ocena intensywności zachodzenia procesów niszczenia mogą w przyszłości znacznie wpłynąć na poprawę zarówno właściwości
mechanicznych tych implantów, jak również na próbę zmiany ich kształtu tak, by nowoczesne implanty kostne spełniały swoją rolę
bez ryzyka zniszczenia w trakcie ich eksploatacji.
Słowa kluczowe: implant, analiza powierzchni, zużycie eksploatacyjne, zużycie tribologiczne.

1. Introduction
The development of technology, mainly motorization, and active lifestyle of modern man that are currently being observed make
a significant contribution to the growth of various types of injuries of
the musculoskeletal system [1]. This is a challenge for reconstructive
surgery of the skeletal system, and an effective search for solutions
regarding selection of materials for implants and surgical instruments
requires the direct cooperation of doctors and engineers [14].
Thanks to such cooperation, significant progress has taken place
in the field of implantology over the last decade or so. The development of diverse techniques in the field of materials engineering for
medical applications, particularly including materials and surface

engineering, has expanded our ability to restore complete or partial
functionality of parts of the musculoskeletal system [7, 10-11]. Bone
implants make it possible to restore destroyed systems and improve a
patient’s health condition and functionality [15-17].
Implant is the name given to a foreign body made of one or more
biomaterials that may be placed inside of the human body as well as
partially or completely under the epithelium, which may remain in
the human body for an extended period of time [1, 21]. Such longterm contact of an implant with the tissue environment necessitates
many properties of implant materials. They must have specific physicochemical and functional properties, which will determine their
suitability for application in the context of a bone-implant interface
[12, 13].

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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These materials must have the appropriate mechanical properties
and lifetime in the biological environment appropriately to the functions that they are to perform in the body [5]. This particularly applies
to materials used to manufacture joint endoprostheses and bone stabilizers, which are subjected to large loads, both static and dynamic,
during operation [4, 22, 23]. Biomaterials work under a variable state
of stresses and displacements as well as in the reactive environment
of tissues and bodily fluids. This fact may lead to irreversible changes
in such materials, and in consequence, to a loss of their functionality
[2, 3 ,18-20].
During use of engineering materials applied in bone implants,
significant changes take place in their structure due to operating
conditions and the fact of operation itself [2, 3, 19]. The properties
of materials change as their operating time increases, often leading
to significant degradation [6, 24]. These processes of bone implant
destruction, occurring during use under clinical conditions, are very
interesting and important.
Investigations of how metal bone implants are worn or destroyed
during their operation in a living organism are an interesting area of
materials research [8, 9, 18]. By analyzing changes on implant surfaces, the factors having a decisive impact on the occurrence of a given
type of damage can be identified. This type of analysis is the principal
component of the presented article. The research problem that serves
as the basis of the article is determination of what processes of surface
destruction occur in metallic implants in the environment of the human body.

2. Materials and methods
Three groups of metallic orthopedic implants for bone grafts (Fig.
1), which were present in the human body for a period of approx. 6
months, were studied. Investigations of surface changes were carried
out on the following elements:
• set for stabilization of long bones used for osseosynthesis of
the femur shaft, consisting of a load-bearing plate, clamping
plate, as well as joining screws and cortical screws (316L
austenitic steel),
• set for intramedullary nail insertion for grafts of femur bone
fractures (Ti6Al4V titanium alloy),
• straight reconstruction plate used to graft bones of the forearm
(anodized Ti6Al4V titanium alloy).
a)

The investigative part of the study was based on assessment of
changes on the surfaces of bone implants that had been removed at the
end of treatment or as a result of implant failure during its operation in
the body. For this purpose, preliminary macroscopic assessment was
conducted, followed by detailed examinations under the microscope.
Microscope observations were conducted at the Department of
Materials Science and Biomedical Engineering of the Faculty of Mechanical Engineering at Bialystok University of Technology using an
Hitachi S-3000N scanning electron microscope (with an attachment
for X-ray microanalysis – EDS type NSS from the THERMO NORAN company, and an attachment for examination of biological specimens), located in the Laboratory for Structural Testing of Materials.

3. Research results and discussion
3.1. POLFIX stabilizer
Observation of the plate’s surface under a microscope revealed
visible corrosion pits formed due to the interaction of bodily fluids
with the material of the implant. Furthermore, the presence of degradation products was observed on the plate’s surface. These products
were formed as a result of the reciprocal interaction of the surface of
the plate’s seat with the screw head during the implant’s presence in
the body. Adhesion of wear products to the implant’s surface is the
result of adhesive interactions (Fig. 2).
In implants used to stabilize bone fractures, such as plates, openings serving to fasten screws are particularly exposed to damage. In
the case of the investigated plate, these are both threaded and tapered
seats. Fretting was observed on the thread, as shown in the photographs below (Fig. 3). Characteristic pits and areas where fine microcracks are present are indicative of this.
Corrosion has developed near openings as a result of the impact of
the body’s aggressive environment on the implanted metal. Numerous
corrosion pits are visible on the surface (Fig. 4a) along with discolorations indicating the initial stage of corrosion development (Fig. 4b).
Traces of abrasive wear can also be found near openings. In addition, slight deformation of the shape of openings also took place.
Both processes usually occur as a result of mechanical wear occurring
when the screws are being fastened and during further exploitation of
the implant.
b)

c

Fig. 1. Research materials: a) set for stabilization of long bones, b) set for intraosseous stabilization, c) straight reconstruction plate
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a)

b)

Fig. 2. Photograph of POLFIX plate surface, a) mag. x70, b) x300. Areas where metal particles formed during the wear process, adhere to the implant surface are
marked on photographs

a)

b)

Fig. 3. Photograph of the surface of a threaded seat on the plate, mag. x40, mag. x150

a)

b)

Fig. 4. View of the surface of the plate’s tapered seat: a) corrosion pits (mag. x90), b) discolorations (mag. x180)

In the set for stabilization of long bones, the cortical screw is the
element that fixes the plate’s position after it is screwed into the bone.
For this reason, this screw is subjected to large loads. The point of

contact between the screw and the plate is the point where the greatest
forces act on the screw.
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Wear processes occurring near the screw head are already initiated during the surgical procedure, when the stabilizer is implanted.
As the screw is fastened, its head is pressed down to the tapered seat,
and because actual unit pressures are large, galling may occur when
the screw is rotated. After initial installation of the stabilizer, final
tightening of bone screws is performed. A diagram of the distribution of forces in the tapered joint: bone screw head – plate has been
presented in figure 5.

Fig. 5. Distribution of forces in the tapered joint: bone screw head – plate: Q
– force of tapered joint assembly, R – radial pressure on contact surface,
p – unit pressure on contact surface, t – infinitesimal friction force, Rw –
push-in force: Rw=Rtg(ρ+α) [16]

Fig. 6. View of the surface of a cortical screw with the development of successive stages of crevice corrosion, mag. x100

Microscope observations of a cortical screw revealed traces of
crevice corrosion on its surface. It developed in areas where the implant was scratched as it was fastened in the plate. Scratches occurred
as a result of intensified friction between these components. The passive layer of the screw’s material was damaged during installation

Fig. 7. View of the surface of a long POLFIX screw, a) mag. x100, b) mag. x200,
c) mag. x30

of the implant, which initiated the development of crevice corrosion.
The progression of expansion of this type of damage has been presented on the microscope photograph below (Fig. 6).
Fretting is another type of wear that was observed on screws. Due
to micromovements with the involvement of elastic deformations occurring between the stabilizer’s components, losses of material have
developed on the screw’s surface. These are chracteristic pits. This
damage of the material is visible in figure 7b.
In addition, discolorations have formed and the pitting corrosion
process has been initiated in areas on the screw’s surface where there
was intensive contact of the metal implant with bone tissue. The factor
initiating pit development was the action of the surrounding environment with reduced pH relative to the proper acid-base equilibrium in
the human body.
Microscope photographs of the investigated screws display the
extent of destruction of their surface layer. Traces of abrasive wear
were formed as a result of the mechanical interaction of the cortical
screw head with the plate, initially at points of contact. As operating
time increased and micromovements caused by variable loads took
place, an increase in surface coarseness occurred. In the later period
of fretting wear, recesses were formed in the material of screws. These
changes, typical for fretting, are presented in figure 8.
Changes in areas where there was less interaction with the plate
were also observed during investigations (Fig. 9). Discolorations and
breaches of the continuity of the implant’s surface layer were observed in the form of small corrosion pits. These pits were most likely

Fig. 8. View of the surface of the POLFIX fastening screw head: a) mag. x30, b) mag. x50
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Fig. 9. View of the surface of the joining screw, mag. x250 (areas of visible
corrosion pits marked in black frames and discolorations in white
frames)

formed as a result of a breach of the metal’s passive layer, maybe even
during implantation. The corrosion process was initiated as a result
of the action of the tissue environment, with a pH lower than 6.8,
on the metal. The surroundings of the pit are a cathode, and oxygen
reduction takes place there. During the first stage, discolorations are
formed, and then an increase in the concentration of aggressive ions
and significant pH reduction occur inside the pit. A layer of corrosion
products is formed at the bottom of the pit. Exchange of electrolyte
between the pit and surroundings takes place through openings and
pores in the passive layer. The composition, thickness, and porosity
of this layer have an impact on the quantity and size of pits and on the
rate of their development.
Two primary types of damage were distinguished as a result of
macro- and microscopic observations:
• damage of the first type – has a form typical of tribological
wear; in macroscopic terms, these are traces of friction (Fig.
6) that are present on both the surfaces of tapered openings in
clamping plates and on the seats of connectors and the bone
screw heads inter-operating with them;
• damage of the second type – has a form typical of corrosion
wear (Fig. 4); in macroscopic terms, these are matte areas
where occasional pits are visible with the naked eye on the surfaces of tapered seats in clamping plates and seats of connectors as well as the bone screw heads cooperating with them.

3.2. Intramedullary nail
The set for intramedullary nailing of femur bone fractures
consists of: the intramedullary nail and three types of screws
– blocking, reconstruction, and plugging. Two components of
the set were subjected to detailed microscope examinations: intramedullary nail and reconstruction screw.
An intramedullary nail is an implant that is subjected to
the enormous loads resulting from human locomotion as it performs its stabilizing role. The examined nail was damaged during exploitation – it was broken due to material fatigue.
Macroscopic observation was already sufficient to observe
some changes that occurred in the implant during its time in
the tissue environment. Traces of abrasive wear and the development of corrosion processes can be observed at the fracture
point of the intramedullary nail (Fig. 10a).
Scratches on the interior surface of the nail, visible on the
microscope photograph (Fig. 10b), were formed during fastening of the reconstruction screw. These scratches were created

Fig. 10. Blocking screw, a) fracture, microscope photographs showing characteristic damage: b) mag. x30, c) mag. x300

Fig. 11. Photograph of the reconstruction screw surface, showing scratches
on the surface, mag. x100

as a result of friction between the screw surface and the nail surface.
Moreover, plastic deformation of the seat resulting from cyclically
variable loads occurring between these components is also visible.
This deformation was caused by clearance between the screw and the
nail, leading to micromovements.

Fig. 12. View of damaged reconstruction screw surface, mag. x50.
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The destruction of the fracture surface by corrosion is visible in
figure 10c. This surface has increased coarseness and bears visible
traces of corrosion pits. Damage of the reconstruction screw has the
nature of abrasive wear. Scratches formed on its surface can be observed macroscopically (Fig. 11). The grooves visible on the surface
were formed as a result of screw rotation while it was pressed to the
surface of the nail seat. A slight loss of material is also visible (Fig.
11). The reconstruction screw was also mechanically damaged. Its
surface was deformed during installation, and this deformation progressed over the course of further installation, as shown in the figure
below (Fig. 12).

3.3. Straight reconstruction plate
The straight reconstruction plate (Fig. 1c) is made of Ti6Al4V titanium implant alloy. In addition, its surface was anodized to provide
corrosion protection of the surface. The implant was damaged as a
result of the action of variable loads and of the organic environment
on the implant The plate cracked as a result of material fatigue. The
surface of the plate and of its openings, as well as the plate’s fracture,
were observed under a microscope.
The results of microscope observations showed that the plate’s
surface underwent significant changes despite the application of additional protection against destruction. The presence of discolorations
over a significant area and the initiation of corrosion pitting in the
largest areas of discoloration were observed (Fig. 13). The aforemen-

tioned processes most likely took place as a result of elevated concentration of Cl¯ ions on the surface layer of the implant material, which
was in contact with electrolytes found in the bodily fluids surrounding
it. The concentration of Cl¯ ions has an impact on the incubation time
of pitting corrosion. The greater the concentration and the higher the
critical potential of pit nucleation, the shorter the incubation time.
Moreover, at greater magnification, increased coarseness of the
plate’s surface layer was also observed. Despite cleaning in an ultrasonic cleaner, the plate’s surface bore contaminants in the form of irregular particles. Clear contamination sometimes remains on certain
surfaces of implants implanted into a living organism. This contamination is sometimes difficult or even impossible to remove due to the
presence of strong adhesive interactions. In this case, the adhering
particles may be residue of peri-implant tissue (Fig. 14).
Observation of the plate’s seat revealed damage of its surface
layer in the form of abrasive wear. The scratches and grooves visible
in the photograph (Fig. 15) are indicative of this. The plastic deformation that was observed most likely took place during the installation
procedure, where a screw was inserted into the seat in order to fasten
the plate.
Traces of fatigue wear of the reconstruction plate’s seat are
visible in the following figure (Fig. 16). Visible grooves were
formed as a result of cyclically variable loads acting on components of the stabilizer and reciprocal interactions between the
screw head and the surface of the seat in the plate. The cause of
such deformation may have been clearance between the screw and
the plate, which leads to micromovements of both components.

Fig. 13. Corrosion damage on the surface of the reconstruction plate
Fig. 15. Photograph of the surface of the seat in the anodized plate, mag. x70.
Scratches formed during implantation of the component are marked
in the photograph

Fig. 14. View of the plate surface with visible irregular particles, mag. x300
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Fig. 16. Photograph of the surface of the seat in the anodized plate, mag.
x500.
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Because high loads are carried, this clearance may increase, making
the entire system more susceptible to damage.
Both of the types of damage on seat surfaces in the anodized plate
described above lead to a change of seat shape. Deformations of a
plate’s seats take place as a result of reciprocal interaction between
the screw head and the plate. Deformation of an opening may occur
as early as at first contact of the plate with the body, or during its installation, due to rotation of screws while their heads are pressed into
seats in plates. Moreover, improper positioning of a screw may also
cause deformations. In such a case, the micromovements taking place
during exploitation are intensified as a result of the action of variable
loads. This, in turn, exacerbates deformations of openings. It should
be emphasized that deformation of plate seats is an undesirable process because it may lead to instability of the entire implanted stabilizer
system.

4. Conclusions
Conducted macro- and microscopic investigations have revealed
a series of changes occurring on implant surfaces and have confirmed
the existence of typical mechanisms of implant wear presented in reports in the literature.
The largest areas of wear are visible on the inter-operating surfaces of plate seats and bone screw heads. Many types of damage typical of corrosion processes and tribological wear, mainly abrasive and
fretting wear, are observed here. Traces of abrasive wear are present
at points of contact between inter-operating parts. Wear processes are
initiated during the surgical procedure - during installation, and de-

velop with particular intensity in areas of microcontact between joining elements.
The following conclusions can be drawn based on conducted
studies and analyses:
• typical implant surface wear mechanisms are: pitting corrosion, local material loss due to fretting, tribological wear,
mechanical damage caused during the surgical procedure, and
cracks due to material fatigue,
• wear processes are most commonly initiated during the surgical procedure - when the implant is introduced into the body,
and develop with particular intensity in areas of microcontact
between joining elements,
• tribological processes and their wear products initiate tissue
reactions as a result of disruption of the acid-base equilibrium
that threatens the organism (pH lower than 6.8), leading to an
increase in the concentration of Cl¯ ions, which are incubators
of pitting corrosion.
• a technological change of the surface condition of components
should decidedly limit damage during implantation as well as
tribological and corrosive wear.
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Analysis of chip fragmentation in AZ91HP alloy milling
with respect to reducing the risk of chip ignition
Analiza fragmentacji wiórów podczas frezowania stopu AZ91HP
w aspekcie zmniejszenia ryzyka zapłonu*
Magnesium alloys are used as advanced structural materials for producing machine components for the aircraft or automotive
industry. The machining of these components involves the risk of uncontrolled ignition during machining operations and production of fine-grained chip fractions causing the wear of kinematic pairs in technological machines. Given the operation of machine
tools, the determination of a method for assessing risk based on determining a safe milling range and suitable operational parameters seems justified. The paper presents the results of investigations on chip fragmentation, chip mass and dimensions. Based
on these parameters, we determine effective and safe regions with respect to operation of machine tools. The experiments are
performed on magnesium alloy AZ91HP, one of the most widely used casting alloys.
Keywords: high-speed dry milling, magnesium alloys, safety, reliability, maintenance of machines.
Stopy magnezu są wykorzystywane jako nowoczesne materiały konstrukcyjne na elementy maszyn wytwarzane m.in. na potrzeby
przemysłu lotniczego czy motoryzacyjnego. Obróbka skrawaniem tych elementów wiąże się z ryzykiem niekontrolowanego zapłonu podczas wykonywania operacji obróbkowych oraz powstawaniem drobnoziarnistych frakcji wiórów powodujących przyspieszone zużycie węzłów kinematycznych maszyn technologicznych. Zaproponowanie oceny ryzyka związanego z wyborem zakresu,
uznawanego za bezpieczny, parametrów technologicznych frezowania, wydaje się celowe ze względów eksploatacyjnych maszyn
obróbkowych. W artykule przedstawiono wyniki badań fragmentacji wiórów, ich masy oraz wymiarów charakterystycznych wiórów. Istotnym wydaje się określenie (na podstawie wymienionych wskaźników) obszarów uznawanych ze efektywne a zarazem
bezpieczne z punktu widzenia eksploatacji maszyn obróbkowych. Do badań wytypowano często stosowany stop magnezu, z grupy
odlewniczych, AZ91HP.
Słowa kluczowe: frezowanie na sucho, stopy magnezu, bezpieczeństwo, niezawodność, eksploatacja maszyn.

1. Introduction
The growing demand for tools, vehicles or devices with their
weight reduced as much as possible has led to the popularity of magnesium alloys which can be an alternative to other structural materials. From the point of view of machining, magnesium alloys have very
good machining properties. They have low specific cutting resistance,
low cutting loads and low temperatures in the cutting zone, among
others. Magnesium alloys are also characterized by high strength
and casting properties, high vibration damping capacity and good
electromagnetic radiation shielding [23]. Owing to these properties,
magnesium alloys are widely used in such spheres as the automotive
industry as well as aircraft and machine design. The growing interest
in applications of magnesium alloys in various spheres of life was also
generated by advancements in alloy technology and production methods for magnesium products which include, among others, extensive
research on special machine tools.
Assuming that maintenance is the whole of events and phenomena that occur in a given technical object (from manufacturing to disposal), it is possible to determine safe regions regarding the criterion
of reliable and failure-free operation. Given the complexity of machining devices, the assessment of their operational reliability should
rather be made in terms of synthesis and analysis of utility, machine
reliability and life regarding optimum machining effect and the use

ensuring their longest maintenance possible. When it comes to describing state-of-art technological machines (complex cases), it seems
advisable to use models with a serial structure, as every machine component must remain usable [13]. The maintenance of certain devices
and machines also depends on their structural parameters and their
role in a production process. The operational strategy should therefore
be tailored to specific devices and machines (Fig. 1) as well as their
operational conditions [12].

Fig. 1. Example of a reliable structure of a technical object (technological
machine) in a series-based system (R1÷Rn – reliability of all elements
in the series) [13]

In technical sciences, the concept of safety refers only to people (their health or life hazard), while all economic aspects pertain
to reliability. The notion of reliability should be extended to cover
operational safety of machine tools. Operational safety can be defined
as operation which does not pose the risk of machine tool component
damage. Safety is measured by the so-called “risk”, which means assessing the probability of given losses in the system at a specific time

(*) 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.18, No. 1, 2016

73

S cience and Technology
advantages; on the other, it leads to formation of magnesium
dust. This dust generated during machining can have a negative
effect on the health of a machine-operating staff. In addition
to this, fine chips and dust seriously impair the machine’s operational efficiency. They can damage the machine tool if they
get into its work space (guides, bearings), thereby leading to
faster machine wear. Moreover, they pollute the work space of
the machine as they are difficult to remove. Finally, their storage
generates additional costs.
Despite these shortcomings, the interest in magnesium alloys continues unabated; there are more and more studies on
optimization of magnesium alloy products in terms of machining safety and stability. Magnesium alloys are advanced innovative structural materials which are applied, among others,
in the aircraft industry due to reduced operational costs. Structural components made of Mg alloys provide an interesting alternative to components made of polymer materials (polymers
are more difficult to recycle) and Al alloys (higher density) [4,
17]. In various treatment processes, attempts are made at developing methods for chip control so as to obtain inflammable
Fig. 2. Factors affecting operational reliability of a technological machine as a complex
chips [2]. Partial meltings or burns on chip flanks can occur
technical object
when the melting point is exceeded (for Mg it is about 650°C)
during machining. Partial meltings are often observed by scaninterval. There are many methods for risk assessment. Safety can be
ning electron microscopy (SEM) [3] or optical microscopy [10].
measured in terms of hazards or failure intensity [18].
Magnesium alloy chips have a characteristic structure. One side has
A technological machine is a complex technical object. Its operaa lamellar structure, while the other is characterized by a glossy and
tional reliability depends on a number of factors, the most significant
smooth surface. Lamellas are regular laminar structures, usually in
of which are given in Fig. 2. As can be observed, the “output function”
parallel arrangement. The glossy and smooth surface is created due
is described by three main groups of factors characterizing operationto contact between the chip and the tool’s rake face [4].
al reliability of technological machines. They are technological, strucChip shapes can be classified according to the standard PN-ISO
tural and maintenance culture-related factors.
3685:1996 developed with respect to turning operations. However,
In recent years, optimization of the machining process has bethis classification should be considered exemplary in light of the great
come the object of detailed research. Particular attention is paid to
number of chip types that can be formed. It is therefore recommended
the problem of machined surface quality [6, 20] and surface layer
that a classification system describing every real machining process
analysis of machine components [3, 4].
be developed. The shape of chips also greatly depends on cutting tool
The selection of tool geometry and machining parameters is a key
geometry, states of strain and stress, or so-called “material decoheproblem in face milling. The results demonstrate that both efficiency
sion” (separation) in the zone of chip formation [22].
and workpiece surface roughness in the face milling process were
The results of investigations into magnesium alloys machining
higher than those in the classical milling process with shank cutters.
reveal that with conventional machining and the application of higher
Machining times in machining by plunge milling can be reduced by
cutting speeds (using popular milling machines manufactured by difeven 60% compared to other machining strategies, particularly if the
ferent producers), fragmentation of chips and increase in their averHSM technique is applied. This will bring substantial benefits for the
age unit mass are affected to the highest degree by the feed per tooth
technological process, leading to more effective operation of the mafz and the depth of cut ap. An increase in fz and a decrease in ap led
chine as well as a longer life and higher reliability of cutting tools.
to increasing the number of intermediate chip fractions, which is not
One of the key criteria of technological process effectiveness is madesired in terms of machining safety. An excessive increase in the
chining time. Taking this criterion into account, the best tool is one
cutting speed vc in high-speed machining (HSM) can lead to a higher
that can be operated at the highest cutting speed and feed per tooth in
number of intermediate chip fractions [10].
the assumed tool life under cut. The application of such tools requires
The research on the machining of magnesium alloys also inthe use of a suitable machine which can be operated at the required
volved analysis of the effect of heat generated in the cutting zone.
cutting parameters [19]. As the practice shows, tool life is also sigTo this end, we measured chip temperature in the cutting zone, the
nificant in the machining of high-silicon aluminium alloys (the somean temperature of tool application surface and the temperature
called “silumins”), particularly in automated machining performed on
on the tool-workpiece contact [3, 11]. It was equally important to
numerically controlled machining centres. In these cases, frequent
examine the problem of chip ignition for machining processes run
replacement of tools due to wear can cause problems connected with
at small depths of cut and the so-called ignition point of a given
machine control and machined product quality. Increased tool wear in
type of Mg alloy [5, 21]. The investigation into chip ignition durthe machining of these alloys generates higher cutting loads, which
ing machining is connected with determination of the so-called
has a negative effect on operational conditions of machine tools [9].
“undeformed chip thickness.” For theoretical reasons, attempts are
One of the most serious threats in magnesium alloy machining is
made at assessing undeformed chip thickness [14, 15]. An increase
self-ignition which can occur due to a sudden increase in temperature
in the cutting loads leads to an increase in the so-called “deformed
caused by e.g. tooth wear or built up edge. The temperature of magchip thickness.” When the undeformed chip thickness decreases, the
nesium ignition ranges from 480÷645ºC [16, 17]; at higher temperashearing angle decreases, too, which makes the temperature in the
tures, chips and dust ignite and burn with a light flame which is diffishearing plane increase [3]. The type of produced chips (hence, the
cult to extinguish. The built up edge resulting from higher adhesion is
type of ignition) depends on such factors as cutting speed, depth of
another problematic issue which can be reduced by selecting suitable
cut and the type (chemical composition) of a magnesium alloy. Chip
machining parameters and coatings for cutting tools. On the one hand,
ignition is hindered with increasing Al content, among others [1].
the low mass density of magnesium (1.74g/cm3) is one of its greatest
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Table 1. Examples of AZ91HP alloy chip fractions on varying the depth of cut ap: a) ap=0.5mm, b) ap=1.5mm, c) ap=3mm at vc=800m/
min, fz=0.05mm/tooth and γ=5º
Fractions
Parameter

Leading fraction A

Intermediate fraction B

Intermediate fraction C

Intermediate fraction D

a)
ap=0.5 [mm]

b)

no fraction detected

ap= 1.5 [mm]

c)

no fraction detected

ap= 3 [mm]

2. Programme and experimental details

The measurements of length, width and field of chips produced
in the milling process were made using a Nikon SMZ1500 optical
microscope. The unit mass of chips was measured by a DV215CD
laboratory scales with an accuracy of 0.00001g. The analyzed process was continuous; for every variant, the geometrical characteristics,
mass and dimensions of chips were determined based on 5÷10 measurement repetitions.
The objective of the investigations was to examine the shape of

Fig. 3 presents the plan of investigations plan followed in analysis
of the investigated parameters. The first stage of analysis involved defining chip geometry, the results of which were then used to divide the
chips into individual fractions (degree of fragmentation) depending
on changes in the examined parameters. Next, we analyzed the unit
mass of chips and their overall dimensions. The changeable parameters included: a depth of cut ap (0,5; 1,5; 3[mm]),
a feed per tooth fz (0,05; 0,15; 0,3[mm/tooth]),
a cutting speed vc (400; 800; 1200[m/min])
and a rake angle γ (5º and 30º). The constant
parameters included a milling width ae=14mm
and a type of material, i.e. magnesium alloy
AZ91HP.
The experiments were performed using an
AVIA VMC 800HS milling centre. We used
two three-tooth carbide milling cutters with difFig. 4. Three-tooth carbide milling cutter described by an angle of: a) γ = 5º, b) γ = 30º
ferent tooth geometry (Fig. 4), dedicated to the
machining of magnesium alloys.
chips produced in AZ91HP alloy milling, to determine the degree of
fragmentation and unit mass of chips. As for magnesium alloys, the
determination of chip shape and regions of dust fraction occurrence is
a key problem in the context of selecting operational parameters aimed
at minimizing the risk involved in the machining of these alloys.

3. Results and discussion

Fig. 3. Plan of investigations into chip geometry, mass and characteristic dimensions depending on changes in variable factors

The experiments were performed for specific operational parameters, with chips being collected after each pass of the tool. For the
depth of cut set to ap=0.5mm, ap=1.5mm and ap=3mm, we used five
passes of the tool. Next, for each variable, the chips were divided into
fractions depending on their shape and size. Hence, Fraction A comprises the biggest chips, while Fraction D contains the smallest chips.
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a)

b)

c)

d)

Fig. 5. Effect of changing the operational parameters and tooth geometry on the mass of chips in individual fractions for magnesium alloy AZ91HP: a) vc, b) fz, c),
d) ap (fz=0.05mm/tooth, fz=0.15mm/tooth)

Fraction A was described as the “leading fraction,” while fractions
of smaller chips were denoted as ”intermediate fractions.” We also
measured the dimensions of chips assigned to individual fractions and
determined the width-to-length ratio for selected chip fractions. Below we give examples of the results of fraction determination.
Table 1 illustrates the effect of the depth of cut ap on both the
number of isolated chip fractions and their shape. The greatest number
of fractions was isolated at the smallest depth of cut; what is more,
Fraction D isolated the smallest depth of cut was described as dust.
To describe phenomena in chip milling, we introduced the following terms:
–– fraction, i.e. a population of particles of a specific size or specific dimensions,
–– fragmentation, i.e. formation of fractions with different chip
shapes and masses, apart from the leading fraction (the biggest
and most characteristic one).
The intermediate fraction was defined in two stages: as a fraction
with a different shape (compared to that of the leading chip fraction)
and as a fraction with a lower mass (in most cases) than approx. 50%
mass of the leading or preceding fraction.
Fig. 5 shows the effect of changing the milling parameters on chip
mass and formation of intermediate fractions. The changes in mass
of the leading and intermediate chip fractions are presented. The diagrams are given to visualize the effect of selected operational parameters on the examined characteristics of chips.
The data given in Fig. 5a reveal that chips produced at a cutting
speed of 400m/min have the highest mass. All isolated fractions reveal a constant relationship involving a decrease in their mass with
increasing the cutting speed. Regarding the leading fractions, it can
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be observed that chip masses for individual values of vc were similar despite the application of other tools. According to the data given
in Fig. 5b, the masses of the leading fractions for the feed per tooth
fz=0.05mm/tooth and fz=0.15mm/tooth are similar. Differences between the leading fractions can be observed for fz=0.3mm/tooth. This
is directly related to the differences in chip width: the leading fraction
chips produced by the tool described by the angle γ=30º are much
narrower than those created at γ=5º, which has a direct effect on their
mass. Figs. 5c and 5d, where the cutting speed is changeable, show
a gradual increase in mass with increasing depth of cut and feed per
tooth, a phenomenon which seems to be obvious given the increase
in the section of the machined layer. It is worth drawing attention
to intermediate fractions D (ap=0.5mm, γ=5º) and C (ap=0.5mm,
γ=30º) shown in Fig. 5c and to intermediate fractions C (ap=0.5mm
and γ=5º), C (ap=0.5mm and γ=30º) and D (ap=1.5mm and γ=5º), D
(ap=1.5mm and γ=30º) shown in Fig. 5d. The above fractions were
described as dust. Their mass did not exceed 0.0001g; in the case of
Fraction D (ap=0.5mm, γ=5º, Fig. 5c) and D (ap=1.5mm and γ=5º,
Fig. 5d) the mass was too low (0.00001g) to measure even with the
aforementioned precise scales.
Fig. 6 illustrates the ratio of chip width to their length for the
changeable values of operational parameters vc, fz and ap. The figure shows the biggest fraction (leading fraction A) and the smallest
fraction for the applied parameters. Fig. 6 presenting the quantitative
assessment of chips based on their width-to-length ratio reveals some
interesting relationships. Analyzing the diagram (Fig. 6a) illustrating
the effect of changing the cutting speed, it can be observed that the
chips in the leading fractions at γ=30º were narrower than those at
γ=5º. A constant trend can be observed in the case of the smallest
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a)

b)

c)

d)

Fig. 6. Ratio of chip width S to length L depending on changes in: a) cutting speed vc, b) feed per tooth fz, c) depth of cut ap (fz=0.05mm/tooth), d) depth of cut ap
(fz=0.15mm/tooth)

a)

b)

c)

d)

Fig. 7. Analysis of chip partial melting produced in the milling of magnesium alloy AZ91HP using a milling cutter with an angle set to: a) γ=5º (vc=1200m/min,
Fraction B), b) γ=5º (fz=0.3mm/tooth, Fraction C), c) γ=30º (vc=1200m/min, Fraction A), d) γ=30º (fz=0.3mm/tooth, Fraction B)
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fractions which become more and more coiled with increasing the
cutting speed. Given the variable feed per tooth, it can be observed
that the width-to-length ratio of the leading fraction chips produced
at γ=5º remains at the same level, while at γ=30º - it gradually increases. This ratio decreases for the lowest fractions at γ=5º. The chips
of the smallest fraction (for γ=30º) produced at fz=0.15mm/tooth are
only slightly wider than the chips of the smallest fractions produced
at other feed per tooth values (fz=0.05mm/tooth and fz=0.3mm/tooth).
Another diagram (Fig. 6c) illustrates variations in the depth of cut
ap at fz=0.05mm/tooth.At the depth of cut ap=0.5mm, the smallest
fractions produced two extreme results: 0.05 for γ=5º and 0.83 for
γ=30º. The above two fractions were marked as dust; this significant
difference between the results is connected with the form of chips
in these fractions. The chips produced with the tool described by
the angle γ=5º has a high length-to-thickness/width ratio, whereas
the chips for γ=30º were fine elements of similar width and length.
When fz=0.15mm/tooth (Fig. 6d), the width-to-length ratio for the
biggest fractions increased with increasing the depth of cut, while for
the smallest fractions – it decreased. The small values of the leading
fractions obtained at ap=0.5mm (0.06 for γ=5º and 0.05 for γ=30º) can
be attributed to the width of the measured chips – compared to their
length, the width was very small. With increasing the depth of cut,
the chip width was increasing, too, thereby reducing this dimensional
difference.

Fig. 7 shows the analysis of chip partial melting produced in the
milling of magnesium alloy AZ91HP. Fig. 7 shows the photographs
of chips isolated for the highest cutting speeds and feeds per tooth.
The edges of chips produced by milling with an end mill described by
γ=30º are less fuzzy than those produced by an and mill described by
γ=5º. However, none of the above photographs reveals the presence
of partial meltings which occur at a temperature that is close to the
temperature of ignition. For this reason, it can be concluded that the
temperature in the chip formation zone was much lower than ignition
temperature. This means that machines can be safely operated under
dry machining conditions even in HSC.
Figs. 8 and 9 summarize the results of research on chip fragmentation in the machining of magnesium alloy AZ91HP. The regions prone
to the formation of a dust fraction are marked in red.
Both Fig. 8 and Fig. 9 demonstrate that dust fractions are most likely to occur at the smallest depths of cut ap=0.5mm and ap=1.5mm. The
application of these parameters generated the highest number of dust
fractions. The smallest degree of fragmentation was affected by cutting
speed and feed per tooth, while the use of the tool described by the rake
angle γ=30º led to the production of fewer numbers of fractions.

4. Summary and conclusions

The results of chip fragmentation demonstrate that a lower number
of isolated fractions, hence a smaller degree of chip fragmentation
are produced by the tool described by the
rake angle γ=30º. Moreover, the largest
number of chip fractions are isolated
when the depth of cut ap is changed,
while the smallest number of fractions
are isolated when the cutting speed vc
is changed. In terms of chip size, the
lengths of all leading fractions are similar on changing the above parameters;
more significant differences can be observed with respect to chip width. The
width of leading chip fractions produced
with the tool described by the rake angle
γ=5º is higher than those of the chips
produced at γ=30º for all variables (vc,
fz, ap).
The main objective of the investigation was to determine regions in the
space of independent variables that
Fig. 8. Degree of chip fragmentation depending on changes in operational parameters vc, fz, ap for the milling cutare undesired due to the highest conter with an angle γ=5º
centration of dust fraction. These regions include the lowest depths of cut
(ap=0.5mm and ap=1.5mm). Examining
the shape of the obtained chips, it can
be observed that the chips produced
at the depth of cut ap=6mm, feed per
tooth fz=0.15mm/tooth and two cutting
speeds vc: 400m/min and 800m/min, are
the most desired in terms of ease of their
storage and removal from the machine’s
working space.
The results have led to the formulation of the following general conclusions
with respect to AZ91HP alloy milling:
––
from the point of view of
milling machine operation, effective
(reliable) and safe (failure-free) dry
milling treatment of magnesium alloys
is a viable process,

Fig. 9. Degree of chip fragmentation depending on changes in operational parameters vc, fz, ap for the milling cutter with an angle γ=30º
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–– the desired machining regions are those where magnesium dust
does not occur,
–– for operational reasons, it is recommended to avoid both small
values of ap and of γ,
–– operational parameters which do not lead to damage of the
technological machines are contained in the following range:
vc=400÷800 m/min, fz=0.15÷0.3 mm/tooth and ap≥1.5mm.
The operational parameters of the machining process run under
specific conditions can be changed within a certain range of techno-

logical variables. It should also be underlined that safe and reliable
operation of technological machines in the machining of magnesium
alloys is also strongly related to a general culture of machine tool
maintenance.
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A combined method for reliability analysis of multi-state system
of minor-repairable components
Łączona metoda analizy niezawodności systemu wielostanowego
składającego się z elementów podlegających drobnej naprawie
This paper discusses the multi-state system (MSS) consisted of multi-state components with minor failure and minor repair. In
order to obtain the reliability indices of MSS, a new combined method is suggested. This method is based on the Markov stochastic
process and the universal generating function (UGF) technology. The traditional idea of modeling the MSS is to use straightforward Markov process. That is not effective enough for the MSS because the model of the system is complicated usually and the
state space often arouses “dimension curse” - huge numbers of the states. We suggest it should model the multi-state components
and the UGF of multi-state components can be obtained firstly. Then the MSS can be decomposed into several subsystems which
only contain simple series-parallel structure. According to the physical nature of the subsystems, the UGF of those subsystems can
be employed recursively. Furthermore the UGF of the entire MSS will be obtained. Therefore, the reliability indices of the MSS can
be evaluated easily. The suggested method simplifies greatly the complexity of calculation and is well formulized. Two numerical
examples illustrate this method.
Keywords: multi-state system, reliability index, Markov stochastic process, universal generating function,
minor repair.
W artykule omówiono system wielostanowy (multi-state system, MSS) składający się z elementów wielostanowych, które mogą
ulegać drobnym uszkodzeniom i podlegają drobnym naprawom. Zaproponowano nową metodę łączoną, która pozwala wyznaczać
wskaźniki niezawodności MSS. Metoda ta opiera się na procesie stochastycznym Markowa oraz technologii uniwersalnej funkcji
tworzącej (universal generating function, UGF). Tradycyjnie do modelowania MSS wykorzystuje się sam proces Markowa. Metoda ta nie jest jednak wystarczająco skuteczna w przypadku MSS, ponieważ modele tego typu systemów są zazwyczaj skomplikowane, a przestrzeń stanów często prowadzi do tzw. "przekleństwa wielowymiarowości" – konieczności uwzględnienia ogromnej liczby
stanów. Nasza metoda polega na modelowaniu elementów wielostanowych, dla których, w pierwszej kolejności wyznacza się UGF.
Następnie MSS można rozłożyć na kilka podsystemów, które mają prostą strukturę szeregowo-równoległą. Charakter fizyczny tych
podsystemów, pozwala na rekurencyjne stosowanie UGF dla tych podsystemów. Ponadto metoda umożliwia wyznaczenie UGF dla
całego MSS, co pozwala na łatwą ocenę wskaźników niezawodności MSS. Proponowana metoda znacznie upraszcza obliczenia i
jest dobrze sformalizowana. W pracy przedstawiono dwa przykłady numeryczne, które ilustrują omawianą metodę.
Słowa kluczowe: system wielostanowy, wskaźnik niezawodności, proces stochastyczny Markowa, uniwersalna
funkcja tworząca, drobne naprawy.

1. Introduction
The classical reliability principles allow that a system and/or a
component can only have two functional states, perfect functionality
and complete failure. Numerous research efforts have been devoted to
binary-state reliability theory, modeling, indices analysis and calculation etc [6, 5, 35, 4, 33]. However, those theories and assumptions are
oversimplified for the realistic situations. In addition to the two states
mentioned above, many complicated systems and/or their constitutive
components have several intermediate states typically in real world.
For example, the manufacturing, production, power generation and
oil and/or gas transportation systems, whose overall performance can
be settled on different levels ( e.g. 100%, 80%, 50% of the nominal
capacity), depending on their operating conditions of their constitutive multi-state elements [12, 31, 24, 34, 44, 9]. These phenomena
make it cumbersome to suffice increasingly stringent requirements
for accurate reliability assessment using traditional binary reliabil-
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ity methods. Therefore, the reliability theories for multi-state
system (MSS) have been impelled strongly.
The early research in MSS had been focused on the extensions of binary-state components and coherent systems.
The generalization of binary coherent systems had been developed early for multi-state components by Barlow and Wu
[7]. The widespread recognition of MSS is that it has been
defined as having different performance levels and/or some
failure modes with corresponding effects on the system’s entire performance. Many researchers have made various contributions for the MSS reliability evaluation and modeling
theory recently [13, 23, 8, 9, 27, 40]. The commonly adopted
methods have five basic approaches, such as, an extension of
binary theory to MSS cases, the stochastic process approach,
the universal generating function (UGF), the Monte-Carlo
simulation and recursive algorithm etc [14, 45, 22, 19, 2,
20, 37]. The recent advances in MSS reliability theory have
been collected in [1].
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The modern stochastic process theory provides an advanced probabilistic framework which allows one to do many thing, just to name
a few, to formulate the general failure models for the real systems, to
obtain explicit formulas of various reliability indices for calculation,
and to determine the optimal maintenance plans in complex situation
etc. [3, 29, 24, 34, 2]. Especially the random process methods are
often suggested to evaluate its reliability for a MSS with repairable
components. Based on these methods, the state-space diagram of an
MSS should be constructed firstly and then the transitions between all
the states should be also determined subsequently. Usually the evolution process of a system can be represented by a continuous-time
discrete state random process.
Usually, when the number of the system state is not too large, the
mentioned above can be adopted directly. However, for the realistic
engineering system, the straightforward using of random process for
MSS reliability assessment is very difficult due to the “dimension explosion” - herds of system states. In order to formalize the analysis of
MSS, considering a system made up of n different repairable com-

2. Stochastic process for MSS
2.1. Model for the MSS
For the purpose of modeling an MSS, the characteristics of its
elements need to be first defined. Generally speaking, any elements i
in MSS can have mi + 1 different states corresponding to the performance levels which can be represented by the set:

{

(1)

where: gis is the performance level of element i in the state s ,
s ∈ {0,1,, mi } .The current performance level Gi of element
i at any instant time is a discrete random variable that takes
value from gi : Gi ∈ gi . The probabilities of each different
state or performance level for element i can be denoted by
the set:

ponents. Each component i has mi + 1 different performance levels,
i = 1, 2,, n , such that the system is characterized by a state set of

M sys = ∏in=1 (mi + 1) . The value of M sys may be very huge even for a
relative small MSS. For example, the maintenance strategies optimization of series-parallel systems often is involved in the combination
of the component-level maintenance strategies. As the MSS described
in [42], there are more than six millionaire possible combinations for
multi-state component replacement strategy even though the system
has only 4 subsystems and 14 components with less than 5 degradation states for each component. According to the maintenance strategy structure considered in [43], the size of the system-level strategy
space will be also able to reach more than 100 million which is too
large to be processed by the general enumeration method, where the
system contains only 6 subsystems and 21 components with not more
than 6 states. This “combinatorial explosion” situation can be also
encountered in [41, 11, 38] etc.
In addition, for a MSS the drawing of state-space diagram or modeling of construction is also a trivial work because non-formularized
process may bring numerous mistakes even for a moderate scale
MSS. The correct identification for all of the states and the transitions
between states are also not a simple assignment. At the same time the
current available computer resources may limit the feasibility of solving a model of hundreds of state equations.
In order to reduce the computational complexity of MSS, the UGF
method, which had been proven to be very effective for high-dimension combinational problems, was introduced primarily by Ushakov
[36]. A comprehensive up-to-date representation of UGF with many
technical applications and its mathematical foundations can be found
in [16]. A novel algorithm based on this technology had been developed for the reliability evaluation of an acyclic multi-state-node network system in [39]. It has also been extended in various fields such
as the applications of fuzzy set theory, reliability redundancy optimal
problem, maintenance decision-making etc resorting to its straightforward properties [10, 26, 28, 21]. The MSS performance distribution
can be determined by the using of UGF method. The output performance levels of an MSS with series, parallel, series-parallel and bridge
structure were evaluated in [18, 17, 25, 30, 32, 38] by the defined
different composition operators.
Our contributions are as follows. We focus on the problem of evaluating the reliability and performance level of MSS consisted of repairable elements with statistically independent and with given failure
probabilities. Considering the complexity of state and computation,
the method’s development may be extremely appealed to reliability
engineers. The suggested approach is based on the stochastic process
and UGF with the combination of block diagram method.[15].

}

gi = gi 0 , gi1,, gimi ,

{

}

pi = pi 0 , pi1,, pimi ,

(2)

pis = Pr {Gi = gis } .

(3)

where:

Furthermore, one element’s entire states composed a complete
group are mutually exclusive event. That is to say, the element i will
be always in one and only one of mi + 1 states, such that:
mi

∑ pis = 1 .

(4)

s =0

Actually, eq. (3) defines the probability mass function ( pmf ) of
the random variable Gi . The performance level distribution of element i will be determined completely by the collection of pairs:
CPi = ( gis , pis ), s = 0,1,, mi .

(5)

The system elements have certain performance levels corresponding to their respective states at one instant time. The modeling of an
MSS performance level is totally determined by the CPi , i = 1, 2, n
when some external factors such as human incorrect operation, environmental effect etc, are out of consideration. Therefore, the states
of an MSS are determined totally by the states of its components.
Suppose the MSS has k + 1 different states and the performance level
corresponding to one state of the MSS at certain moment can be represented by v j , j = 0,1,, k . The MSS performance level is a random
variable denoted by V that takes values from the set:
V = {v0 , v1,, vk } .

(6)

The pmf of the MSS performance levels can be obtained in the
following form:

{

}

(7)

q j = Pr V = v j , j = 0,1,, k .
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Using Cartesian product, we can define the space of all possible
combinations of performance levels for all of system components as:
n

{

}

C n = ∏ gi 0 , gi1,, gimi .
i =1

(8)

ps (t ) = Pr {G (t ) = g s },0 ≤ t .

The MSS system structure function is naturally introduced as:
Φ (G1, G2 ,, Gn ) : C → V ,
n

(9)

whose function is to map the space of the component’s performance
levels into the space of performance levels of MSS.
From the analysis mentioned above, the model of MSS includes
two parts: one is the pmf of performance levels for all of the components, and the other is the structure function of the system. They can
be rewritten as the following:
gi , pi ,0 ≤ i ≤ n
.

V = Φ (G1,Gn )

Because the probability distribution of multi-state component i
associated to one state s is a function of time t , the index i of one
multi-state component has been omitted for the straightforward expression. Such that eq. (3) can be rewritten as:

(10)

2.2. Repairable model for multi-state component
One pervasive situation for a multi-state component is that it has a
degradation (wear-out) and opposite (repairing) process. Without the
loss of generality, the two processes can be defined as minor failures
and minor repairs. For the multi-state component i there is a performance level gis corresponding to every state s . Those states will
be ordered by performance level so that gis ≤ gis +1 for any state s .
The minor failures cause state transition only from s to an adjacent
state s − 1 where 1 ≤ s ≤ mi . Conversely the minor repairs can only
lead to the state transition from s to an adjacent state s + 1 where
0 ≤ s ≤ mi − 1. That is to say, the component in the state s will be in
transition to s − 1 if failure occurs and if repair has been accomplished
the component in the state s will transit to s + 1 . The special case is
that in the state 0 it can only be repaired and transit to the state 1 and
in the state mi it can only degrade to state mi − 1 . The state transition
diagram of component i with minor failure and minor repair has been
presented in Fig.1.

(11)

Probabilities ps (t ), s = 0,1,, m can be figured out from the solution in the following system of differential equations for the Markov
stochastic process of multi-state component:
m
dps (t ) m
= ∑ pi (t )α is − ps (t ) ∑ α si ,
dt
i =0
i =0
i≠s

(12)

i≠s

where α is is the transition intensities from state i to state s . In this
paper all transitions are triggered by the component’s minor failures
and repairs and so the α is and α si is corresponded to the repair rates
and failure rates for the state s respectively. Therefore, the corresponding system of differential equations may be unfolded as:
 dp0 (t )
 dt

 dp1 (t )

 dt
 

 dpm (t )
 dt

= λ10 p1 (t ) − u01 p0 (t )
= µ01 p0 (t ) + λ21 p2 (t ) − (u12 + λ10 ) p1 (t )
= 

.

(13)

= µm −1, m pm −1 (t ) − λm, m −1 pm (t )

In terms of the reliability meaning, the component’s initial state
should be in the best performance level, scilicet in the state m at the
time t = 0 . So we can reasonably assume that:
 p0 (0) = p1 (0) =  = pm −1 (0) = 0
.

 pm (0) = 1

(14)

Wherefore, the multi-state component probabilities distribution
ps (t ), s = 0,1, , m can be obtained by solving eq. (13) and eq. (14).

3. Universal generating function technology

Fig. 1. State transition diagram of multi-state component i with minor failure
and minor repair

For a multi-state component its performance transition process
will have Markov property and can be modeled as a Markov stochastic process if all its failure and repair times are exponential distribution. For a Markov stochastic process, each state transition has its own
transition probability density. As represented in Fig.1, the failure rate
λ1,0 denotes the transition probability density from state 1 to state 0
because of minor failure and the repair rate µ0,1 indicates the corresponding transition intensity from state 0 to state 1 after the minor
repair had been implemented. The other transition intensities have the
mimic meanings. The corresponding performance level gis is associated with each component’s state s .
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Universal generating function, which is proven to be a very effective method for high-dimension combinatorial problem, is also
named as u-function or universal z-transform [16]. Its mathematical
fundamental is the extension of the widely known ordinary moment
generating function and z-transformation.
The UGF of a multi-state component i with performance level
associated with the pmf is defined as a polynomial:
ui ( z ) =

mi

∑

hi = 0

pihi z

gihi

, i = 1, 2,, n .

(15)

The essential property of UGF enables the entire UGF for a MSS,
whose components were connected in series or parallel, to be obtained using simple algebraic operations on individual UGF of multi-state component. To represent the pmf of the stochastic variable
V = Φ (G1,Gn ) , the composition operator ⊗ is defined by:
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U ( z ) = ⊗(u1 ( z ), u2 ( z ),, un ( z )) = ⊗(
φ

m1

∑

φ h1 = 0

m1

m2

p1h1 z

g1h1

,

m2

∑

h2 = 0

p2 h2 z

g 2 h2

,,

mn

∑

hn = 0

pnhn z

g nhn

)

mn

 n
φ(g ,g
,, g nhn ) 
= ∑ ∑  ∑  ∏ pihi z 1h1 2 h2

h1 = 0 h2 = 0 hn = 0  i =1


(16)
Note that the polynomial U ( z ) represents all possible mutually
exclusive combinations of individual independent component’s UGF.
The function φ ( g1h1 , g 2 h2 ,, g nhn ) is determined according to the
physical nature of the interaction between component’s performances.
Indeed, the derivation of U ( z ) for various types of systems is
a troublesome task usually. As shown in [16], from the computation
simplicity and derivation clarity viewpoints representing the U ( z ) in
a recursive form is beneficial. Especially when an MSS has a complex
configuration, the entire system can be represented as the composition of some subsystems corresponding to some subsets of multi-state
components. This property can be defined by:

⊗(u1( z ),, uk ( z ), uk +1( z ),, un ( z )) = ⊗(⊗(u1( z ),, uk ( z )), ⊗(uk +1( z ),, un ( z )))
φ

φ

φ

.
(17)

φ

The configuration of any MSS can always be represented as a
composition of independent subsystems containing only components
connected in parallel or series. For any components connected in the
parallel or in series in the MSS, the composition operator can be applied recursively for obtaining UGF of the intermediate pure parallel
or pure series structures.
Considering one type of MSS system, for example power system,
energy or materials continuous transmission system, and manufacturing system with its performance level defined as productivity. For
components in parallel, the system total productivity is the sum of
productivities of all its components. If two independent components
( i and j ) work in parallel, the total productivity is the sum of their
individual productivity. The function φ p should get the sum of corresponding parameters. The performance of the pair of components in
this case is defined as:
U ij ( z ) = ui ( z )⊗u j ( z ) =
φp

mi

mj

∑ ∑

hi = 0 h j = 0

pihi p jh j z

sum ( gihi , g jh j )

.

U ij ( z ) = ui ( z )⊗u j ( z ) =
φs

mj

∑ ∑

hi = 0 h j = 0

U ( z, t ) =

pihi p jh j z

.

(19)

∑

j =0

p (jsys ) (t ) z

g (jsys )

,

(20)

level and g (jsys ) is the system performance level in the corresponding
state j , j = 0,1,, M sys .
5) Calculating reliability indices by the UGF of the entire MSS.

5. Reliability indices for entire MSS
When the UGF of the entire MSS has been obtained, the following reliability indices can be evaluated easily.
The entire MSS availability A(t ) at instant t > 0 cab be evaluated as:
A(t ) = δ (U ( z , t )) =

M sys

∑

j =0

p (jsys ) (t )δ ( g (jsys ) > 0) ,

(21)

where δ (True) ≡ 1, δ ( False) ≡ 0 .
For a arbitrary constant demand w , the MSS availability A(t , w)
at instant t > 0 has the like form:
A(t , w) = δ (U ( z , t ), w) =

M sys

∑

j =0

p (jsys ) (t )δ ( g (jsys ) ≥ w) .

(22)

The MSS expected output performance level E (t ) at instant t > 0
is defined as:
E (t ) = δ E (U ( z , t )) = δ E (

min( gihi , g jh j )

M sys

where M sys is the state where system has the highest performance

(18)

For components in series, the component with the minimal productivity becomes the system bottleneck. The function φs should
get the minimum of all parameters. Therefore, the UGF for this case
should take this form:
mi

pmf of each component can be obtained by solving the corresponding systems of differential eq. (13) and eq. (14).
3) Having the performance level and corresponding probabilities
for each component, the UGF for one component can be written in the form of eq. (15).
4) According to the configuration of system structure, the UGF of
the entire MSS can be obtained by applying eq. (17), (18) and
(19) recursively:

M sys

∑

j =0

p (jsys ) (t ) z

g (jsys )

)=

M sys

∑

j =0

p (jsys ) (t ) g (jsys ).

(23)
The MSS expected performance deficiency D(t , w) at instant
t > 0 for arbitrary constant demand w is of the form:
D(t , w) = δ D (U ( z , t ), w) = δ D (

M sys

∑

j =0

p (jsys ) (t ) z

g (jsys )

, w) =

M sys

∑

j =0

p (jsys ) (t ) max( w − g (jsys ) , 0).

(24)

4. MSS reliability evaluation method
Based on the considerations presented above, the method consisted of Markov stochastic process and UGF can be applied using the
following algorithm:
1) Drawing the state-space diagram for the multi-state components of the MSS.
2) Based on the reliability data (failure and repair data, state
space) for all the multi-state components in MSS, individual

6. Illustrative examples
Example 1. A numerical example illustrates the algorithm presented above. Series-parallel structure is often used for the configuration of system as shown in Fig. 2.
This configuration can be seen for example in a flow transmission system whose components are transmission pipe. The steam/oil
flow is transmitted from left (A) to right (B) by three pipes denoted
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likewise the initial conditions are p0c 2 (0) = 0 , p1c 2 (0) = 1 .
For C3, we can also get its state differential equations
 dp0c3 (t )
c3 c3
c3 c3
p1 (t ) − u01
p0 (t )
= λ10

dt

 dp c3 (t )
c3 c3
c3 c3
c3
c3 c3
1
p2 (t ) + u01
p0 (t ) − (λ10
+ u12
) p1 (t ) ,
= λ21

 dt
 dp c3 (t )
c3 c3
c3 c3
p1 (t )
= −λ21
p2 (t ) + u12
 2
 dt

Fig. 2. Series-parallel structure reliability block diagram

as C1, C2 and C3. The component’s performance is measured by its
transmission capacity (t/m: tons per minute). Assuming for all the
components the times to failure and times to repair are distributed
exponentially. C1 and C2 are repairable and each has two states: total
failure (0) and perfect function (1). C3 is a multi-state component
with minor failures and minor repairs. It has three states: total failure
(0), partial failure (1) and perfect function (2).
Applying the evaluation method described above, component’s
state-space transition diagrams are shown firstly in Fig. 3.

Fig. 3. Component’s state-space transmission diagrams

Second, according to the Markov stochastic process, the following
systems of differential equations of individual component can be built
separately using the corresponding state-space transmission diagram.
The basic reliability data are presented in Table 1 which gives the
,
g λ and µ of each component.
Table 1. Reliability data for multi-state components
Component

States

Performance
(t/m)

Failure rate
(year−1)

Repair Rate
(year−1)

i

j

g ij

λ ij , j −1

µ ij , j +1

C1

0

0

-

100

1

1.5

7

-

0

0

-

80

1

2

10

-

0

0

-

120

1

1.8

7

110

2

4

10

-

C2

C3

where the initial conditions are p0c3 (0) = p1c3 (0) = 0, p2c3 (0) = 1 .
According to the property of Laplace transform, the closed form

solutions of p c1 (t ), p c 2 (t ), p c3 (t ) can be obtained from eq. (25), (26)
and (27).
Third, the UGF of the individual component can be obtained combining the performance level and corresponding probability distribution:

g0c1
g1c1
c1
c1
= p0c1 (t ) z 0 + p1c1 (t ) z1.5
 u1 ( z ) = p0 (t ) z + p1 (t ) z
c2
c2

g
g
c2
c2
c2
c2
0
2
u2 ( z ) = p0 (t ) z 0 + p1 (t ) z 1 = p0 (t ) z + p1 (t ) z

c3
c3
c3
 u3 ( z ) = p0c3 (t ) z g0 + p1c3 (t ) z g1 + p2c3 (t ) z g 2 = p0c3 (t ) z 0 + p1c3 (t ) z1.8 + p2c3 (t ) z 4

.

(28)

Fourth, according to the configuration of components, the UGF of
subsystem sub12 consisted of C1 and C2 connected in parallel can be
obtained using eq. (18):
U sub12 ( z ) = u1 ( z )⊗u2 ( z ) = ( p0c1 (t ) z 0 + p1c1 (t ) z1.5 )⊗( p0c 2 (t ) z 0 + p1c 2 (t ) z 2 )
φp

=

φp

p0c1 (t ) p0c 2 (t ) z 0

+

p1c1 (t ) p0c 2 (t ) z1.5

.

p0c1 (0)

= 0, p1c1 (0)

As can be found the resulting of U sub12 is actually the algebraic
product of u1 ( z ) and u2 ( z ) .Then the entire MSS can be seen as a
series connected sub12 and C3, the eq. (19) should be espoused to
solve the UGF of the system:
U ( z ) = U sub12 ( z )⊗u3 ( z ) .

84

(30)

In addition to the same point that the resulting UGF U ( z ) is also
(25)

a product of polynomials, what is in difference with function φ p is
that function φs deals with the powers of z as the minimum of powers of the corresponding terms. Taking into account that:
 p0c1 (t ) + p1c1 (t ) = 1

c2
c2
,
 p0 (t ) + p1 (t ) = 1
 c3
c3
c3
 p0 (t ) + p1 (t ) + p2 (t ) = 1

=1.

For C2, its differential equations are:
 dp0c 2 (t )
c2 c2
c2 c2
p1 (t ) − u01
p0 (t )
= λ10

 dt
,
 c2
 dp1 (t )
c2 c2
c2 c2
= −λ10 p1 (t ) + u01 p0 (t )

 dt

+ p1c1 (t ) p1c 2 (t ) z 3.5

(29)

For C1, one can obtain:

where the initial parameters are

+

p0c1 (t ) p1c 2 (t ) z 2

φs

 dp0c1 (t )
c1 c1
c1 c1
p1 (t ) − u01
p0 (t )
= λ10

 dt
,
 c1
 dp1 (t )
c1 c1
c1 c1
= −λ10 p1 (t ) + u01 p0 (t )

 dt

(27)

(26)

(31)

The UGF of the total MSS can be obtained in the following
form:
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U ( z) =

where:

4

∑ pi (t ) z gi

i =0

.

g = ( g 0 , g1, g 2 , g3 , g 4 ) = (0,1.5,1.8, 2.0,3.5) ,

(32)


 p0 (t )  

 
 p1 (t )  
p =  p2 (t )  = 

 
 p3 (t )  
 p (t )  
 4  


(33)

p0c1 (t ) p0c 2 (t ) + p0c1 (t ) p1c 2 (t ) p0c3 (t ) + p1c1 (t ) p0c3 (t ) 


p1c1 (t ) p0c 2 (t )( p1c3 (t ) + p2c3 (t ))

c2
c3

p1 (t ) p1 (t )

c1
c2
c3

p0 (t ) p1 (t ) p2 (t )

c1
c2
c3

p1 (t ) p1 (t ) p2 (t )


. (34)
Fig. 4. Reliability block diagram of the coal feeding system with five subsystems

Finally, the MSS reliability indices can be calculated respectively by
using eq. (21), (22), (23) and (24) based on the UGF of the entire MSS.
The instantaneous MSS availability A(t ) at t > 0 :
A(t ) = δ (U ( z , t )) =

4

∑

j =0

p j (t )δ ( g j > 0) =

4

∑ p j (t ) = 1 − p0 (t ) .
j =1

(35)

For a arbitrary constant demand w = 2.0t / m , the MSS availability A(t , w) at instant t > 0 :
A(t , w) =

4

∑

j =0

the secondary conveyor. The subsystem 5 is the secondary conveyor which supplies the burner feeding system of the boiler [29]. The
elements in subsystem 1, 3 and 4 have four states corresponding to
their performance level. The subsystem 2 consists of two three-state
elements while the subsystem 5 consists of four elements with five
states. Generally speaking, we can assume that each subsystem consists of the same type of component respectively. The state transition
intensities and state performance rate of each component extracted
from [42] are tabulated in Table 2. For the purpose of terseness, the
first component of subsystem 1 and subsystem 2 are only listed and
we will only discuss the series of subsystem 1 and subsystem 2.
Table 2. The basic data of each type component
Component States

p j (t )δ ( g j ≥ 2) = p3 (t ) + p4 (t ) .

(36)

The MSS expected output performance level E (t ) at instant

E (t ) = δ E (U ( z , t )) =

∑

j =0

p j (t ) g j .

Failure rate
(year−1)

Repair Rate
(year−1)

i

j

g ij

λ ij , j −1

µ ij , j +1

C11

0

0

-

2

1

40

0.5

2

2

60

0.3

2

3

80

0.2

-

0

0

-

3

1

70

0.5

3

2

120

0.2

-

t >0 :
4

Performance
(ton/day)

(37)
C21

The MSS expected performance deficiency D(t , w) at instant
t > 0 for arbitrary constant demand w = 2.0t / m :
D(t , w) =

4

∑

j =0

p j (t ) max(2 − g j ,0) = 2 p0 (t ) + 0.5 p1 (t ) + 0.2 p2 (t ).   (38)

From the above we can find that the MSS mentioned will be of
2*2*3=12 differential equations if the straightforward Markov stochastic method were performed. Consequently the computational efforts will be consumed numerously. However the presented combined
approach needs only to solve three differential equations of component:
two of second-order and one of third-order. The further derivation of
the MSS state probabilities and reliability indices is based on the UGF
which can be implemented by simple mathematical calculation.
Example 2. A more realistic system can be adopted to validate its
applicability and effectiveness of the new approach. The system is
a power station coal feeding system supplying a boiler with coal. It
consists of five basic subsystems as shown in Fig. 4 [43].
The function of each subsystem can be described as following.
The subsystem 1 is the primary feeder which loads the coal from the
bin to the primary conveyor. The primary conveyor can be seen as
the subsystem 2 which transports the coal to the stacker-reclaimer.
The subsystem 3 is the stacker-reclaimer which lifts the coal up to
the burner level. The secondary feeder is the subsystem 4 which loads

Here, we omit the steps, which are similar to the first example, to solve the state probability distribution of each multistate component. The state probability of each component can
be written as

PC11 (t ) = ( p0C11 (t ), p1C11 (t ), p2C11 (t ), p3C11 (t ))

and

PC 21 (t ) = ( p0C 21 (t ), p1C 21 (t ), p2C 21 (t )) . The UGF of component C11
and C21 will be obtained as:
U C11 = p0C11 (t ) * z 0 + p1C11 (t ) * z 40 + p2C11 (t ) * z 60 + p3C11 (t ) * z 80
.

C 21
0
C 21
70
C 21
120
U C 21 = p0 (t ) * z + p1 (t ) * z + p2 (t ) * z
(39)
Because the type of component within subsystem1 is same, such
that U C11 = U C12 = U C13 = U C14 . According to eq. (18), the UGF of
the subsystem 1 will be rewritten as:
U subs1 = U C11⊗U C12 ⊗U C13 ⊗U C14 .
φp

φp
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When t = 0.5 year, the probability distribution of each
state for each component of subsystem 1 will be same as
PC11 (0.5) = (0.0004,0.0055,0.0894,0.9407) .
P

C11

Substituting

the

(0.5) into the above equation, the eq. (40) can be expressed as:

U subs1 = 0.2560e-13*z 0 +0.1408e-11*z 40 +0.2289e-10*z 60 +0.2606e-9*z80 +0.9441e-9*z100 +
0.1749e-7*z120 +0.1683e-6*z140 +0.1129e-5*z160 +0.5473e-5*z180 +0.5837e-4*z 200 +
0.3963e-3*z 220 +0.1874e-2*z 240 +0.7415e-2*z 260 +0.5554e-1*z 280 +0.2648*z300 +0.6699*z320

.

(41)

From the above formula, it can be found that the probability transporting performance less 200 ton/day for subsystem 1 at the time 0.5
year is less 0.0001 and almost can be neglected.
In the same way, the probability for each component of subsystem 2
can be figured out as PC 21 (0.5) = PC 22 (0.5) = (0.0047,0.0477,0.9476) .
Combining the probability with the operator
system 2 will be written as:

⊗ , the UGF of the subφp

Denoted the series structure of subsystem1 and subsystem 2 by
⊗ , the state/performance and

S sub1, sub 2 , according to the operator

φs

corresponding probability can be shown in the last two columns of the
above table. Furthermore, we can calculate the relevant reliability indices. For example, given a constant demand w = 200 , we have
ASsub1, sub 2 (0.5, 200) = 0.897864 and the expect of output performance ESsub1, sub 2 (0.5) = 234.043 . In this way, we can obtain state/performance probability distribution of the whole system and calculate
other reliability indices.
When the combination method is adopted directly, the state space
of the series of subsystem 1 and subsystem 2 can reach 44 * 33 = 6912 .
However, the realistic result based on the analyzing mentioned above
will be reduced to only six because many duplicated or little probability states can be cut or omitted by using the UGF technology. These
justify the combined method put forward in this paper.

7. Conclusoin

In this paper an important type of repairable MSS that does
not existed in traditional binary-state systems has been considered.
U subs2 = 0.2209e-4*z 0 +0.4484e-3*z 70 +0.8907e-2*z120
Mathematical models based on straightforward Markov process are
usually not effective enough for engineering application because of
140
190
240
+0.2275e-2*z +0.9040e-1*z +0.8979*z
.(42)
huge number of system states. A new combined method to evaluate
the reliability indices of MSS with minor failure and minor repair is
In order to calculate the probability distribution of the series strucsuggested. The method is based on the combination of the Markov
ture of subsystem 1 and subsystem 2 at t = 0.5 year, we tabulate their
stochastic process and the UGF technology. Furthermore, multi-state
state/performance probability distribution in the Table 3. Among all
models for system components have been taken into account.
the states, those states whose probability is very little are ignored.
The method is highly suitable for engineering applications because the procedure is
Table 3. state/performance probability distribution of subsystem 1, subsystem 2 and their series at t = 0.5 year
well formalized and
based on the natural
S sub1, sub 2
Subsystem 2
Subsystem 1
decomposition of the
entire MSS. By using
State/Performance
State/Performance
State/Performance
Probability
Probability
Probability
this method, the proc(ton/day)
(ton/day)
(ton/day)
ess for modeling of
320
0.6699
the MSS and solving
of system differential
300
0.2648
equations has been
280
0.0555
240
0.897451
greatly simplified. The
performance
levels
260
0.0074
240
0.8979
220
0.000359
and reliability indices
240
0.0019
190
0.0904
200
0.000054
of MSS can be calculated accurately.
220
0.0004
140
0.0023
190
0.090396
200

0.00006

120

0.0089

140

0.002299

<200

0.00004

≤70

0.0005

120

0.008899
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Analysis of the bearing nodes loads of turbine engine at an
unmanned helicopter during a jump up and jump down maneuver
Analiza obciążeń węzłów łożyskowych silnika turbinowego
w bezzałogowym śmigłowcu podczas manewru skok w górę i skok w dół*
The article is part of the work, which was made to systematize the operating conditions of bearing loads in the rotor assembly of
FSTC-1 turbine engine, which is designed in the Department of Thermodynamics, Fluid Mechanics and Aviation Propulsion Systems at Lublin University of Technology. This engine assumes the use of the gas bearing in compressor drive unit to improve the
operating characteristics. This is justified by difficult working conditions associated with high speeds, high temperatures and difficult access, as in the case of gas bearings is not a major problem. A mathematical model of possible states of load bearing nodes
in compressor drive unit was also presented. Load analysis was carried out for maneuver jump up and jump down based on the time
course of geometric altitude from the radio altimeter based on real tests of a manned PZL W3-Sokol helicopter. The dependence of
the altitude changing during the time was approximated by the least squares method and then the velocity and acceleration changes
were determined. On this basis, the forces acting on the bearing in compressor drive unit under static and dynamic conditions were
calculated. These values will be confronted with the values obtained during other maneuvers, and will be used as input assumptions
to project of the gas bearings.
Keywords: gas bearings, helicopters, turbine engines.
Artykuł stanowi część prac, w których dokonano usystematyzowania eksploatacyjnych stanów obciążeń łożysk zespołu wirnikowego
silnika turbinowego FSTC-1, który projektowany jest w Katedrze Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych na
Politechnice Lubelskiej. Silnik ten zakłada zastosowanie w zespole wytwornicowym łożysk gazowych w celu poprawy właściwości eksploatacyjnych. Jest to uzasadnione trudnymi warunkami pracy związanymi z dużymi prędkościami obrotowymi, wysokimi
temperaturami oraz trudnym dostępem, co w przypadku łożysk gazowych nie stanowi większego problemu. Przedstawiono również
matematyczny model możliwych do wystąpienia stanów obciążeń węzłów łożyskowych zespołu wytwornicowego. Analizę obciążeń
przeprowadzono dla manewru skok w górę i skok w dół na podstawie przebiegu czasowego wysokości geometrycznej z radiowysokościomierza w oparciu o rzeczywiste badania załogowego śmigłowca PZL W3-Sokół. Zależność zmiany wysokości w czasie
aproksymowano metodą najmniejszych kwadratów a następnie wyznaczono dla niej zmiany prędkości oraz przyspieszeń. Na tej
podstawie wyznaczono wartości sił działające na łożyska zespołu wytwornicowego w warunkach statycznych jak i dynamicznych.
Wartości te zostaną skonfrontowane z wartościami uzyskanymi podczas innych manewrów oraz posłużą, jako założenia wejściowe
do projektu łożysk gazowych.
Słowa kluczowe: łożyska gazowe, śmigłowce, silniki turbinowe.

1. Introduction
Gas bearings are used in many types of rotating machines such as
turbochargers, turbine engines or high-speed electro tools e.g. grinding machines. Such a bearings have many advantages as compared
to conventional bearings, which include mainly resistance to thermal
loads, high speeds, very small friction value, high durability, susceptibility, the ability to damp vibrations, impact resistance (foil gas bearing) and stable operation at high speeds. Gas bearings are currently
mostly used in the temperature range up to 300°C and cryogenic applications. However, the highest operating temperature that was observed by [5], amounts to 815°C. Operating temperature of foil gas
bearings depends directly on the used materials and sliding coatings.
The most common coatings are formed with polymer materials which
protect the sliding foil surface against wear [5]. However, load capacity of gas bearing, is even worse, so it’s important to use rotating
assembly with normal overloads. Properties of gas bearings including a foil gas bearings are described in several studies based on the

experimental works [7, 8, 12]. There are many mathematical models
and studies describing the operation of the bearings, including the
thermal-hydrodynamic analysis like [14], where the established mathematical models can be used to design more advanced foil bearings,
in particular foil bearings with variable axial stiffness. Interest of gas
bearing is very high, but it should be remembered that the bearing assembly design process requires knowledge of the applications of your
device and especially the knowledge of the dynamic conditions during the operation. The article describes the state of the bearing node
in turbine engine to power an unmanned helicopter with the take-off
mass up to 100 kg.
Turbine engines are still a competition with piston engines in aerospace applications. By Dudziak [1], mass of the turbine engine assembly, including fuel, is significantly less than the mass of the assembly
with a piston engine in the case of one hour flight and the difference
of the mass decreases with increasing operation time. This is due to
the fact that the turbine engines have a specific fuel consumption of
0.4-0.7 kg/kWh while piston engines has 0.35 kg/kWh. However, to

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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power the unmanned aerial vehicles, including light helicopters that
shown in Figure1. The first are the causes of structural nature, reperform missions lasting about 1-2 hours, more profitable it becomes
sulting from the design features of the engine rotor assembly and its
to use a turbine engine. Cost-effectiveness of the use of turbine engines
mounting on the aircraft, while the second reasons stems from the
is increasing even more due to differences in fuel prices. In the case of
course and nature of the operation (operating conditions).
Lublin Airport EPLB, price per liter of Avgas 100LL aviation gasoline
From the analysis of the operating conditions of helicopters, inwithout excise duty, currently is an average of 7.18 PLN, while a liter
cluding military helicopters operating conditions, and helicopters
of Jet A-1 aviation kerosene costs 2.69 PLN. But on other hand the pisform the [3], it can be deduced that some insights allows to systematon engines are much more eco-friendly in comparison with the turbine
tize the causes of the load in the compressor drive unit of the rotor
engines [17], especially according to the diesel engines [13].
assembly of turbine engine as follows:
In Poland and all over the world people are working on unmanned
–– states of load resulting from the profile operation of the aircraft
aircraft including the unmanned helicopters. An example of two helthat was established by the manufacturer,
icopters, of which one is a construction based on SW-4 helicopter
–– states resulting from the failure or air accident without engine
from PZL Swidnik S.A., while the second is ILX-27 developed by the
destroying - these conditions can be considered like extreme for
Institute of Aviation, Air Force Institute of Technology and Military
failure-free operation of bearing in rotor assembly,
Aviation Company No. 1 in Lodz [4, 6]. In the ILX-27 helicopter, a
–– states resulting from extreme helicopter flights while performpiston engine Lycoming 0-540-F1B5 is used with a power of 191kW
ing different maneuvers (acrobatic maneuvers, combat flying).
(260hp), which gives the mass/power ratio with a maximum mass
These observations allow to create simulation model of rotor asa helicopter equal to 4.23 kg/hp. In addition to the higher value of
sembly with bearing nodes.
mass to power ratio, another disadvantage of piston engines are also
the vibrations, but in the 6-cylinder F1B5 drive unit, vibration level is
2. Research object
relatively low. In the case of the RUAV Solo helicopter by PZL-SwidOne turbine engines designed in the Department of Thermodynik construction, drive unit represents a turbine engine, Rolls-Royce
namics,
Fluid Mechanics and Aviation Propulsion Systems in the
250-C20R/2 with a power of 457 hp (336 kW).
Lublin University of Technology requires the use the gas bearings
Helicopters completing missions are often in such flight condiin bearing nodes in compressor drive unit. This engine is shown in
tions, in which the rotor, tail rotor, the hull structure and drive comFigure 2, together with the basic parameters in the Table 1.
ponents (including the drive engines), and also bearing nodes of rotor
The use of gas bearings in illustrated engine is necessary to imassembly of engines are exposed to considerable loads. These states
prove performance characteristics. However, this only applies to the
are the result of extreme flight maneuvers from flight scenario or
bearing nodes in compressor drive unit shaft. This is justified by difeither from the changing environmental conditions of flight. In adficult working conditions (high speed, high temperatures and difficult
dition, rapidly changing flight parameters in
such maneuvers cause an intense change in
the parameters, accordingly to engines actions
to achieve the engine limit states [2].
During the operation of the helicopter, on
the bearings of rotor assembly of turbine engine, in addition to high speeds of several tens
of thousands rpm, the forces resulting from the
kinematic motion of the helicopter and flow
processes occurring in the engine are also acting. These forces create state changes, which
are characterized by difficult to establish design values. This article attempts to systematize states and causes of operational loads and
shows how to simulate such work conditions
depending on operating conditions. Causes
of bearing loads of rotor assembly, according
Fig. 2. FSTC-1turbine engine with a power takeoff on shaft, own study
to [3] can be divided into two main groups
Table 1. Basic parameters of FSTC-1 engine
FSTC-1 engine parameters
Calculated effective power Ne [kW]
Rotation frequency of compressor drive unit turbine nTW [rmp]

96000

Rotation frequency of drive turbine nTN [rpm]

60000

Compressor compression ratio

Fig. 1. Scheme to systematize the causes of the load in the compressor drive
unit in the rotor assembly of turbine engine [7]

90

18

3

Air mass flow rate mp [kg/s]

0.256

Fuel consumption per seconds Bs [kg/s]

0.003

access), which in the case of gas bearing is permissible [9, 11, 15, 16].
Compressor drive unit, which was analyzed, is schematically shown
in Figure3. It consists of a shaft on which the axial radial compressor rotor and turbine axis rotor were positioned. All of the structure
is mounted on two radial and one axial gas bearings. Gas bearings
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are mounted inside (between the compressor and the turbine), but the
radial bearing trunnions are the fragments of the shaft and the thrust
disc of axial bearings is connected with the shaft. The analysis assumed that the engine is arranged longitudinally in a helicopter and
states of bearing loads depend on the flight scenario and the way of
flight, where several cases of operation of the helicopter were distinguished.

Fig. 3. Schematic model of a compressor drive unit rotor assembly, including
a system of sliding bearings. A, B- radical bearing bush, C, D- axial
bearing thrust disc, S- compressor, T- turbine, own study based on [7]

3. Analysis of the load states of drive assembly
during a jump up and jump down maneuver

combat helicopters on the battlefield and normally used in an attack
using such covers like vertical deflection behind the wall (which can
be a forest, building etc.) and then lunching a missile and hide behind
the cover. It requires a high precision (it determines the accuracy of
shots etc.), but also a relatively short period of time for maneuver implementation to avoid shouting down by the lurking enemy.
The analyzed maneuver begins by hovers at a height of 3.05 m,
and then the helicopter rises to the desired height in the range of
12.2 – 15.2 m (fig. 4). For a fixed altitude, the helicopter hovers for at
least 2 seconds for lunching the missile at the target, and then drops
to a predetermined altitude 3.05 m [10].
The analysis was carried out taking into account the time course
of geometric height from a radio altimeter. The maneuver was divided
into two parts: the ascent and descent. From publication [10], the coordinates put in the table 2 was imported. Coordinates were approximated by the least squares method, what gives the following five-degree polynomial function. The degree of the polynomial is conditional
on receiving the best quality data.
Polynomial function describing the change in altitude during time

Table 2. Coordinates of the altitude changes depending on the time for maneuver jump up
during the rising
No.

State model of bearing loads based on actual values ob1
tained from the analysis of flight data from helicopter PZL
2
W-3 Sokol. Despite the size difference it was assumed that
3
the unmanned helicopter equipped with a designed engine
will be able to perform missions with such flight scenario
4
like bigger helicopter. The analysis of acceleration, which
5
the rotor assembly of designed engine is subjected, was car6
ried out based on the results of experimental studies of the
behavior of the helicopter W-3 Sokol in flight NOE [10].
7
Helicopters, especially unmanned versions must perform
8
certain combat tasks such as, observation of the enemy,
9
the discharge of the explosive materials or taking a shot at
his maneuverability in the sufficient way to avoid possible
shootout. These maneuvers enable to achieve it targets sufficiently. It is assumed that the helicopter does not take air combat. This
analysis is sufficient due to the lack of experimental data relating to
the behavior of unmanned helicopters in extreme flying.
The most common maneuvers that occur during the execution of
the flight mission by unmanned helicopters may include the following: jump up and jump down, acceleration and deceleration, braking
before the attack, tight curve and return to the target. From the five
maneuvers listed in this article, it was decided to analyze the maneuver jump up and jump down, which is shown in Figure4.
Jump up and jump down allows, among other things, checking the
vertical damping, i.e. the ability to accurate vertical acceleration and
deceleration, and at the same time for the actual time estimation of
this maneuvers, and with the given speeds, for the calculation of acceleration acting on the tested system. It is a maneuver often used by

Time [s]

Registered altitude [m]

No.

Time [s]

Registered altitude [m]

3.68

3.00

10

5.22

9.00

4.05

4.05

11

5.36

9.90

4.38

5.00

12

5.53

10.89

4.63

6.00

13

5.77

12.00

4.75

6.58

14

6.03

13.05

4.82

6.95

15

6.17

13.57

4.92

7.47

16

6.30

14.10

5.03

8.00

17

6.60

15.00

5.18

8.89

18

7.20

18.00

H= f(t) for the raising during the maneuver jump up is described by
equation (1), while (2) and (3) are respectively from first degree derivative (speed) and second degree derivative (acceleration):
H = f (t ) = 0.0720438301538917 x 5 +0.072043830153892 x 4
+20.9743333138697 x 3 -106.48692542687 x 2
1

+262.855196462725 x -252.639998086681 x
V=

(1)

0

∂H
= 5 ⋅ 0.07204383015389 x 4 +4 ⋅ 0.07204383015389 x 3
∂t

+3 ⋅ 20.974333313869 x 2 + 2 ⋅ (-106.486925427) x1

(2)

+262.855196462725 x 0
a=

∂V
= 20 ⋅ 0.07204383015389 x 3 + 12 ⋅ 0.0720438301539 x 2
∂t

+6 ⋅ 20.97433331387 x1 + 2 ⋅ (-106.48692542687) x 0

(3)

Fig. 4. Scheme of maneuver jump up and jump down, own study based on [10]

Figure 5 shows the function created with measuring points and function approximating form the altitude of the helicopter PZL W-3 Sokol flight depending
on the time during a maneuver jump up. Figures 6 and
7 show a change in climbing speed and acceleration
of the helicopter.
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H = f(t) = -0.0625269149733026 x 5 +3.72504261903523 x 4 -88.0177032174416x 3

+1030.67671304047 x 2 -5982.84455547936 x1 +13798.715321263 x 0

(4)
V=

∂H
= 5 ⋅ (-0.06252691497330) x 4 +4 ⋅ 3.725042619035 x 3
∂t

+3 ⋅ (-8.0177032174416) x 2 + 2 ⋅ 1030.676713040 x1 -5982.84455547936 x 0

(5)
Fig. 5. Measurement and approximating functions form the altitude of the helicopter PZL W-3 Sokol flight depending on the time during a maneuver
jump up

a=

∂V
= 20 ⋅ (-0.0625269149733) x 3 +12 ⋅ 3.72504261903 x 2
∂t

+6 ⋅ (-88.017703217441) x1 + 2 ⋅ 1030.676713040 x 0

(6)

Figure 8 shows the function created with measuring points and
function approximating form the altitude of the helicopter PZL W-3
Sokol flight depending on the time during a maneuver jump down.
Figures 9 and 10 show a change in climbing speed and acceleration
of the helicopter.
Fig. 6. Change in climbing speed of helicopter W-3 Sokol for maneuver jump
up

Fig. 8. Measurement and approximating functions form the altitude of the helicopter PZL W-3 Sokol flight depending on the time during a maneuver
jump down
Fig. 7. Change in climbing acceleration of helicopter W-3 Sokol for maneuver
jump up
Table 2. Coordinates of the altitude changes depending on the time for
maneuver jump up during the rising
No.

Time
[s]

Registered altitude [m]

No.

Time
[s]

Registered altitude [m]

1

3.68

3.00

10

5.22

9.00

2

4.05

4.05

11

5.36

9.90

3

4.38

5.00

12

5.53

10.89

4

4.63

6.00

13

5.77

12.00

5

4.75

6.58

14

6.03

13.05

6

4.82

6.95

15

6.17

13.57

7

4.92

7.47

16

6.30

14.10

8

5.03

8.00

17

6.60

15.00

9

5.18

8.89

18

7.20

18.00

The coordinates given in table 3 were approximated by the least
squares function described below, what gives the following five-degree polynomial function. The degree of the polynomial is conditional
on receiving the best quality data.
Polynomial function describing the change in altitude during time
H= f(t) for the falling during the maneuver jump down:

Fig. 9. Change in climbing speed of helicopter W-3 Sokol for maneuver jump
down

Fig. 10. Change in climbing acceleration of helicopter W-3 Sokol for maneuver jump down

4. The states model of loads of the gas bearing
The functioning of the nodes loads of the gas bearing was described
in accordance with [7] equations for different types of forces in Cartesian system (fig. 11). In order to generalize the discussion, dimen-
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a)

sionless forces forms were used (with respect to gravity of the
system). A list of equations that describe the forces of loads of
bearing nodes in rotor assembly are contained in table 4.

b)

T
A

B

a

C

S

5. Loads of bearing nodes of rotor assembly under
static conditions.
RUA r

b

RA2z

RA3z

A
RUB

r

B

z
RB1x
RB2x

ω

RA1z

RB1z
RB1y

RB2z

RB3z

RA2y

RB2y

RB3x

RA1y

Radial bearings are subjected to static forces of gravity derived from each of the components of rotor assembly which are
connected to the shaft. All these elements of compressor drive

RA3y

Fig. 12. Diagram showing the components of compressor drive unit
rotor assembly of the turbine engine, 1- clamping sleeve with
x
the internal splines, 2- clamping nut from rotor compressor,
y
3- compressor rotor, 4- thrust disc of axial bearing, 5, 6- radical bearing sleeve, 7- clamping nut from rotor of compressor
drive unit turbine, 8- rotor of compressor drive unit turbine,
Fig. 11. Schematic model of rotor assembly with bearing nodes, a- geometric model of
9- compressor drive unit shaft, 10- compressor rotor sleeve,
assembly, b- state diagram of bearing loads of assembly, own study based on [3]
own study.
Table 4. A list of equations that describe the forces of loads of bearing nodes in rotor assembly [3].

RB3 y

Radial bearing
No.

Force name

Bearing A

Bearing B

Force symbol

Equation

No.

Force symbol

Equation

No.

mz ⋅ g ⋅ b
a+b

(7)

RBy1

mz ⋅ g ⋅ a
a+b

(14)

(8)

RBy 2

(9)

RBy3

I z ⋅V ⋅ ω
ρ ( a + b)

(10)

RBz 1

V ⋅a
mz⋅
ρ⋅ ( a + b )

(11)

RBz 2

n W ⋅ Q⋅

(12)

RBz 3

(13)

r
RUB

1

The gravity force of rotor assembly

RAy1

2

The force caused by maneuver
jump up/down

RAy 2

3

The force caused by gyroscopic
torque

RAy3

I z ⋅V ⋅ ω
ρ ( a + b)

4

Centrifugal force caused by the
tight curve maneuver

RAz 1

V ⋅b
mz⋅
ρ⋅ ( a + b )

5

The force caused by maneuver
called return on target

RAz 2

n W ⋅ Q⋅

6

The force caused by gyroscopic
torque

RAz 3

7

Residual unbalance force

r
RUB

n W ⋅ Q⋅

b
a+b

2

b
a+b

I z ⋅V ⋅ ω
ρ ( a + b)

n W ⋅ Q⋅

(15)

a+b

(16)

2

(17)

a

(18)

a+b

I z ⋅V ⋅ ω
ρ ( a + b)

Vd ⋅ mz ⋅ ω

2 ⋅ l1 ⋅ l2 + b ⋅ (l2 − l1 )
(l1 + l2 ) ⋅ (a + b)

a

(19)

Vd ⋅ mz ⋅ ω

2 ⋅ l1 ⋅ l2 + b ⋅ (l2 − l1 )
(l1 + l2 ) ⋅ (a + b)

(20)

Axial bearing

No.

Force name

1

Aerodynamics gas force

RBx1

2

The axial force caused by the acceleration
and deceleration maneuver

RBx 2

nW ⋅ Q

3

The centrifugal force caused by the maneuver jump
over an obstacle

RBx 3

V
mz⋅
ρ

Force symbol

Equation
W

FTP

W

− FSP

No.
W

+ FTC

W

− FSC

2
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Table 5. Basic parameters of the components of compressor drive unit rotor assembly
No.

Element name

Material

Volume [m3]

Mass [kg]

Weight [N]

1

Clamping sleeve with the internal splines

Titanium

2.644e-6

0.012

0.118

2

Clamping nut from rotor compressor

Steel

6.761e-7

0.005

0.049

3

Compressor rotor

Titanium

3.413e-5

0.152

1.491

4

Thrust disc of axial bearing

Steel

1.325e-5

0.104

1.020

5, 6

Radical bearing sleeve

Steel

0.843e-5

0.067

0.657

7

Clamping nut from rotor of compressor drive unit

Steel

8.284e-7

0.007

0.069

8

Rotor of compressor drive unit turbine

Steel

2.091e-5

0.164

1.609

9

Compressor drive unit shaft

Steel

1.824e-5

0.143

1.400

10

Compressor rotor sleeve

Titanium

1.763e-6

0.008

0.079

Density of used materials: steel, density= 7860 kg/m3; titanium, density= 4460 kg/m3

unit rotor assembly are determined and parameterized in Figure12
and in table 5.
The components weight as indicated in table 5 determines the
formation of the forces acting on the radical bearing. The method of
calculation is shown below.

RA1

y

RB1

A

x

Q1

Q2

B
Q9

Q3

i
Q8

Q4

e

a

Q9

Q5

Q7
Q6

f

b

g

c

h

d

Fig. 13.

Forces acting on radial bearings. Forces names as given in the tables 5 and 6, own study

Table 6. Distance between the gravity center of individual elements from the rotor assembly and the bearing
node A (see Fig. 13)

94

Distance name

Length
[mm]

Distance name

Length
[mm]

Distance name

Length
[mm]

a

46.29

d

110.07

g

91.42

b

75.38

e

16.42

h

100.51

c

90.21

f

56.00

i

29.50
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The values of the reaction forces acting on the bearing nodes has
been determined from the equation of forces sum on the y axis and
the equations of torque sum with respect to A point, what is presented
below:
∑ Piy = RA1 + RB1 − Q1 − Q2 − Q3 − Q4 − Q5 − Q6 − Q7 − Q8 − Q9 − Q9 = 0

st
PAdyn
1 = k ⋅ PA1 = k ⋅ g ⋅ ∑ mi

  (24)

∑ M iA = Q8 ⋅ i + Q4 ⋅ a + Q3 ⋅ b + Q2 ⋅ c + Q1 ⋅ d − Q5 ⋅ e + RB1 ⋅ f − Q6 ⋅ g − Q7 ⋅ h − Q9 ⋅ f = 0

(25)
RB1 = (−Q8 ⋅ i − Q4 ⋅ a − Q3 ⋅ b − Q2 ⋅ c − Q1 ⋅ d + Q5 ⋅ e + Q6 ⋅ g + Q7 ⋅ h + Q9 ⋅ f ) / f

(26)
RA1 = (−(−Q8 ⋅ i − Q4 ⋅ a − Q3 ⋅ b − Q2 ⋅ c − Q1 ⋅ d + Q5 ⋅ e + Q6 ⋅ g + Q7 ⋅ h + Q9 ⋅ f ) / f ) +

(27)
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 + Q9 + Q9

The purpose of the analysis of dynamic loads of bearing in rotor
assembly is to determine such k coefficient, depending on the maximum acceleration values, that guarantee correct operation of the bearings in the tested range of loads:

(28)

PAst1 = R A1 = 5.638 N
PBst1 = RB1 = 1.631N

(28)

where:
PAdyn
1 – dynamic force acting on bearing,
g
– gravity acceleration (9,81 value was chosen for the
calculation),
k
– the overload value, the ratio of acceleration experienced during the flight gzast and gravity acceleration.

g zast = k ⋅ g
g zast = a∑ = k ⋅ g
a∑ – the sum of the acceleration components acting in the
same direction.

According to Newton’s third law of motion, if the bearing pan acts
on the shaft with the force PA1 (acting force), the shaft is acting on the
pan with the reacting force RA1, with the same magnitude but opposite
direction (fig. 14).

Fig. 15. Scheme of the helicopter accelerations impact on the rotor assembly
in the drive system, own study

Fig. 14. Scheme of each other interaction between pan and shaft. PA1 – force
that pan is acting the shaft, RA1 – reaction force from PA1 force, own
study

If the helicopter acts with F force with a certain acceleration , then
a shaft (rotor assembly), depending on the size of the mass, will act on
the bearing pan with inertial force Fb that has an opposite direction to
the acceleration, as shown in Figure15:
→

Reaction values indicate greater load in A bearing, which is a
consequence of the position of the mass center closer to that node.
Already at this stage we can assume, that the calculations will be carried out taking into account the A bearing, because it is more exposed
to possible damage.

6. Loads of bearing nodes of rotor assembly under
dynamic conditions.
On the rotor assembly in addition to static forces (non time-varying values) also dynamic loads operates. While in the first case, there
are only fixed values, directions and points of forces application, in
dynamic loading there is the situation in which external and inertia
forces due to accelerations arising from the mass of the body are acting on the body. The overload magnitude is dependent mainly on the
acceleration and in extreme states it can load and unload the tested
bearings.

→

F− m a = 0
→

→

F b = −m a

→

(30)
(31)

→

F+ Fb = 0

(32)

To determine the value of overloading, the individual maneuvers
should be analyzed in terms of acceleration values and the direction of
their actions, and also the kind of loaded bearings (axial, radial). During the jump up maneuver from all of the forces shown in Figure11
and table 4, only forces shown below occurs:
RAy1 / RBy1 – gravity force of the rotor assembly,
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RAy 2 / RBy 2 – force caused by acceleration during the jump up

maneuver,
RBx1

– aerodynamic gas force.

Fig. 17. Scheme of load of bearing nodes during a maneuver jump down, own
study
Fig. 16. Scheme of load of bearing nodes during a maneuver jump up, own
study

It is assumed that the elements of the compressor drive unit assembly are structured in such way that they make an axial aerodynamic forces to equilibrate. This fact causes force equal zero, but the
gravity forces are equal (based on static calculations):
RAy1 = PAst1 = 5.638 N

RAy1 = PAst1 = 5.638 N
RBy1 = PBst1 = 1.631N

The forces of inertia RyA2 / RyB2 caused by acceleration during the
maneuver are multiplication of the respective gravity forces, where
the multiplication coefficient is the value of the overload. Based on
the performed analysis, the maximum acceleration value was equal
amax=5, 85 m/s2, what gives as follow:

RBy1 = PBst1 = 1.631N

The forces of inertia RyA2 / RyB2 caused by acceleration during the
maneuver are multiplication of the respective gravity forces, where
the multiplication coefficient is the value of the overload. Based on
the performed analysis, the maximum acceleration value was equal
amax=19.92 m/s2, what gives as follow:

a∑ = amax − g
a∑ = −3.96m / s 2

According to equation (28) and (29), the k coefficient is:
k=

a∑ = amax + g

PAydyn
= k ⋅ PAst1 = −2.26 N
1

a∑ = 29.73m / s 2

According to equation (28) and (29), the k coefficient is:
a
k = ∑ = 3.03
g
PAydyn
= k ⋅ PAst1 = 17.1N
1

During the jump down maneuver, such a forces occurs:
RAy1 / RBy1 – gravity force of rotor assembly,
RAy 2 / RBy 2 – force caused by acceleration during the jump 		
			 down maneuver,
RBx1

– aerodynamic gas force.

It is assumed that the elements of the compressor drive unit are
structured in such way that they make an axial aerodynamic forces
to equilibrate. This fact causes RxB1. force equal zero, but the gravity
forces are equal (based on static calculations):

a∑
= −0.4
g

5. Conclusion
The performed analysis of maximum load states of the bearing
nodes in the rotor assembly shows, that during a maneuver jump up
and jump down radial bearing A is more loaded than bearing B. The
maximum value of the load force acting on radial bearings node A is
Pp = 17.1 N and in the case of axial bearings, acting force is always
equal zero, in the case that the working components of the compressor
drive unit are structured such that they create an axial aerodynamic
forces to equilibrate. It is important to note, that the resulting values refer only to one maneuver jump up and jump down. Therefore,
these values will be confronted with the values obtained during other
maneuvers such as acceleration and deceleration, deceleration before
the attack, tight curve and return to the target. However, they will be
the subject of the future work. Statement of comprehensive analysis
of possible loads will allow the use of the compressor drive unit of
turbine engine in normal conditions, while extending the service life.
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Reliability analysis of the products subject
to competing failure processes with unbalanced data
OPARTA NA NIEZBILANSOWANYCH DANYCH ANALIZA
NIEZAWODNOŚCI PRODUKTÓW PODLEGAJĄCYCH PROCESOM
POWSTAWANIA USZKODZEŃ KONKURUJĄCYCH
Considering the degradation and catastrophic failure modes simultaneously, a general reliability analysis model was presented
for the competing failure processes with unbalanced data. For the degradation process with highly unbalanced data, we developed
a linear random-effects degradation model. The model parameters can be estimated based on a simple least square method.
Furthermore, to fully utilize the degradation information, we considered the last measured times of the degradation units that
had only one or two measured time points as zero-failure data or right-censored data of the catastrophic failure mode. Then
the incomplete data set was composed of zero-failure data and catastrophic failure data. To analyze the incomplete data, the
definition of the interval statistics was firstly given. The best linear unbiased parameter estimators of catastrophic failure were
obtained based on the Gauss-Markov theorem. Then, the reliability function of the competing failure processes was given. The
corresponding two-sided confidence intervals of the reliability were obtained based on a bootstrap procedure. Finally, a practical
application case was examined by applying the proposed method and the results demonstrated its validity and reasonability.
Keywords: reliability evaluation, competing failure model, unbalanced data, interval statistics.
W pracy przedstawiono ogólny model analizy niezawodności procesów związanych z powstawaniem uszkodzeń konkurujących,
który pozwala na wykorzystanie danych niezbilansowanych oraz umożliwia jednoczesne uwzględnienie uszkodzeń wynikających
z obniżenia charakterystyk i uszkodzeń katastroficznych. Opracowano liniowy model efektów losowych dla procesu degradacji o wysoce niezbilansowanych danych. Parametry tego modelu można określić na podstawie prostej metody najmniejszych
kwadratów. Ponadto, aby w pełni wykorzystać informacje dotyczące obniżenia charakterystyk, dane pochodzące z ostatniego
pomiaru jednostek podlegających degradacji, dla których przeprowadzono tylko jeden lub dwa pomiary, rozpatrywano jako dane
o zerowym uszkodzeniu lub jako ucięte prawostronnie dane dotyczące uszkodzenia katastroficznego. W ten sposób otrzymano
zbiór niepełnych danych składający się z danych o uszkodzeniach zerowych oraz danych o uszkodzeniach katastroficznych. Aby
móc przeanalizować uzyskane niepełne dane, podano definicję statystyki przedziałowej. Najefektywniejszy nieobciążony estymator liniowy (BLUE) parametrów uszkodzeń katastroficznych uzyskano na podstawie twierdzenia Gaussa-Markowa. Następnie,
podano wzór funkcji niezawodności procesów związanych z powstawaniem uszkodzeń konkurujących. Odpowiednie dwustronne
przedziały ufności dla oszacowanej niezawodności uzyskano metodą bootstrapową. Na koniec, przedstawiono przypadek praktycznego zastosowania proponowanej metody, którego wyniki wykazały jej trafność i zasadność.
Słowa kluczowe: ocena niezawodności, model uszkodzeń konkurujących, dane niezbilansowane, statystyki przedziałowe.

1. Introduction
Competing failure involving performance degradation and catastrophic failure can be found in many products [8, 22]. During the
working span, if any one of the failure modes occurs first, the product fails. The performance degradation failure, which is also termed
soft failure, is due to aging degradation which makes the performance
value reach an unacceptable level. Compared with the degradation
failure, the catastrophic failure is more severe because the product
may not function once it occurs [15]. For example, a semiconductor
device’s failure may be due to electrical malfunctions or mechanical fatigue of I/O connectors (e.g., solder joints, etc.). The failure of
the insulation system of a DC motor can be attributed to turn failure,
phase failure, or ground failure. Failures of ball bearing assemblies
are attributed to either race or ball failures [23]. Competing failure is
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an important failure concept for products, so it is significant to study
the reliability of products with competing failure modes.
Reliability analysis for products that experience only degradation
has been extensively studied in the literature. Lu et al. [20] presented
a general mixed-effects path model and used a two-stage approach
to estimate the parameters of normally distribution. Subsequently,
Lu and Meeker [21] used a simple degradation model to compare
degradation analysis and traditional failure-time analysis in terms of
asymptotic efficiency, and the results showed that degradation analysis
provided more precision estimations. Bae and Kvam [2] developed
a nonlinear random-effect model to describe the degradation of
vacuum fluorescent displays. Furthermore, Bae et al. [3] investigated
the link between a choosing mixed-effects model and the resulting
lifetime model and pointed out that the degradation implied the
lifetime distribution. In addition, stochastic process formulations have
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attracted considerable attention from researchers in the degradation
analysis, such as Markov chain, Wiener process and Gamma process, etc. Among them, Wiener process is one of the most prominent
degradation models and has been studied rather extensively. Tseng et
al. [29] used a Wiener process to describe the degradation o f the light
intensity of LED lamps. Whitmore and Schenkelberg [31] presented a
time-scale transformation Wiener process to analyze the reliability of
self-regulating heating cables, and so on.
A variety of reliability models for competing failure modes have
been developed. Zuo et al. [37] presented a mixture model which can
be used to model both catastrophic failures and degradation failures.
This mixture model also shows engineers how to design experiments
to collect both hard failure data and soft failure data. Huang et al.
[11, 12] developed an extension of reliability analysis of electronic
devices with multiple competing failure modes and derived the probability of a product with a specific failure mode, then predicted the
probability of the dominant failure mode on the product. Li et al. [18]
proposed a reliability evaluation model of multi-state degraded systems subject to multiple competing failure processes and assumed
that these processes were independent. Jiang et al. [13] presented a
reliability and maintenance model for systems subject to competing
failure processes, which included a soft failure caused by continuous
degradation due to a shock process and a hard failure caused by the
instantaneous stress. Song et al. [25] developed a multi-component
system reliability model for the complex multi-component systems,
which would experience multiple competing failure processes of each
component due to simultaneous exposure to degradation and shock
loads. Wang et al. [30] established a competing failure model for aircraft
engines based on the data fusion method. Wu et al. [32] investigated
the reliability and quality problems when the competing risks data
are progressive type-I interval censored with binomial removals. Tang
et al. [28] studied a replacement problem for a continuously system
subject to the competing risk of soft and sudden failures.
Before statistical analysis, the competing failures are usually
assumed that the failure modes are independent or dependent.
Recently, reliability modeling for products with multiple independent
competing failure modes has been investigated by several researchers.
Huang et al. [12] presented an extended method of reliability analysis
for an electronic device, which has two failure modes—solder/
Cu pad interface fracture (a catastrophic failure) and light intensity
degradation (a degradation failure). They assumed that the two
failure modes were mutually independent due to the failure modes
caused by different stresses. Recently, Cha et al. [6] used an improved
method to analyze the reliability of this electronic device and the
competing failure modes also were considered independent. Li et al.
[18] developed models for evaluating the reliability of multi-state
degraded systems with multiple competing failure modes, which
were assumed independent. Applications of such systems can also
be found in the Space Shuttle computer complex, electric generator
power systems, and so on. Bocchetti et al. [5] proposed a competing
risk model to access the reliability of the cylinder liners of a marine
Diesel engine, and the two failure modes (wear and thermal crack)
of cylinder liners were considered independent. Furthermore, in the
practical engineering, the competing failure modes that each may
have a different root cause can be considered independent. For example [9, 16], a semiconductor device failure may be due to electrical malfunctions or mechanical fatigue of I/O connectors (e.g., solder
joints, etc.). Therefore, we assume that the competing failure modes
are independent of each other in this paper.
In practice, the observed degradation data are often highly unbalanced. Here unbalanced means that the number and time of measurements are not identical for degradation units in a given population of products. Due to the unbalanced nature, the degradation data
cannot be rationally analyzed by using the traditional models. Many
researchers have studied this problem. Zhou et al. [35] presented a

nonparametric degradation modeling framework for making inference
on the evolution of degradation signals that are observed sparsely or
over short time intervals. Rao [24] and Swamy [27] have analyzed the
linear random-effects regression model and given the parameter estimation approaches. Zhuang et al. [36] proposed a linear mixed-effects
model and estimated the parameters with the repeated measurements
data and the unbalanced data respectively. Yuan et al. [33] presents an
advanced nonlinear mixed-effects model for modeling and predicting
degradation in nuclear piping system. The model offers considerable
improvement by reducing the variance associated with degradation of
a specific unit, which leads to more realistic estimates of risk. It has
been widely believed that the regression method is the most convenient and important tool for analyzing the unbalanced data of performance degradation.

Fig. 1. Zero-failure data from degradation units

Fig. 2. Incomplete data
Furthermore, some degradation units may only be inspected at one
or two time point, such as unit 2 and unit 3 in Fig.1. These degradation
units make the analysis more challenging due to the sparse measured
data. And this degradation data may be abandoned due to being unable to fit the degradation path. Therefore, in order to fully utilize the
degradation information, we consider the last observation time points
of these degradation units, such as t1o and t2o shown in Fig.1, as the
zero-failure data or right-censored data of the catastrophic failure
mode. Then, the incomplete data consists of the zero-failure data
from the degradation units and the failure data from the catastrophic
failure, as shown in Fig.2. Kaplan et al. [14] proposed Kaplan-Meier
estimation method to analyze the reliability for the incomplete
data. Amster [1] developed an average rank method to estimate the
parameters of the life distribution. Lawless [17] used the maximum
likelihood method to analyze the incomplete data. Lin [19] used the
Expectation Maximization algorithm to compute the non-parametric
maximum likelihood estimation. In this paper, we define the interval
statistic and propose a non-parametric estimation method to analyze
the incomplete data, and then the best linear unbiased estimates of the
distribution parameters can be obtained. In addition, to the best of our
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knowledge, most of the studies in the competing failure analysis have
not considered the two-sided confidence intervals of the reliability,
which is an important index in the reliability evaluation, such as Zuo
et al. [37], Li et al. [18], and Bocchetti et al. [5], etc. To remedy this
deficiency, we develop a bootstrap (simulation) procedure to derive
the two-sided confidence intervals for the reliability of the competing
failure.
In this paper, we propose a generalized reliability analysis model
for the competing failure mode under the hypotheses that i) the product fails when a first of the competing failure mechanisms reaches a
failure state; ii) each failure mode has a known life distribution model;
iii) the competing between degradation failure and catastrophic failure
results in products failure. A linear random-effect model is presented
for analyzing the highly unbalanced measurement data from performance degradation failure, and a least square method for parameter estimation has been developed in the situation where the degradation
and catastrophic failures are independent. For the catastrophic failure
mode, the concept of interval statistics is introduced, by combining
the catastrophic failure data and the last measured time points of the
degradation units that have one or two measured time points, a reliability model based on Weibull distribution is proposed. Moreover, the
two-sided confidence intervals of the reliability for competing failure
mode are given based on the bootstrap method.
The rest of this paper is organized as follows. Section 2 introduces
the reliability models for the performance degradation model, catastrophic failure model and competing failure model. Section 3 and
Section 4 present the estimation theory of the parameters of performance degradation model and catastrophic failure model, respectively.
Section 5 gives the steps for reliability confidence interval estimation
of competing failure mode. Section 6 contains an engineering example to demonstrate the proposed method. Section 7 includes the summary and conclusions.

times are random. For example, the performance of unit i is
measured at ni* times ti1 < ti 2 <  < t

with corresponding

ini*

measurements zi1, zi 2 ,, zi n* , i = 1, 2,, m (see Table.1). In
i

Table 1, δ = 0 means that the performance degradation occurs
only, δ = 1 means that the catastrophic failure occurs only.
2. Based on the properties of the linear random-effect degradation model, we have:
i = 1, 2 m; j = 1, 2, ni*

zij = βi1 + βi 2tij + ε ij ,

(1)

For convenient calculation, let:
1 ti1 
 t 
1 i 2 
Xi = 
  


1 tini* 

 zi1 
z 
i2
zi =  
  
 
 zini 

β 
β i =  i1 
 βi 2 

 ε i1 
ε 
 i2 
εi = 
 


ε ini* 

Thus the linear random-effect degradation model can be expressed by:
 z i = Xi β i + ε i


2
 β i  N ( b, Σ ) , ε i  N 0,σ

i = 1, 2 m; j = 1, 2, ni*

(

(

2
where βi1  N b1,σ1

)

(

)

(2)

)

2
'
and βi 2  N b2 ,σ 2 , so b = (b1, b2 ) and

2. Model assumptions

 σ2
∑= 1
 ρσ1σ 2

2.1. The performance degradation model

β i is the random-effect parameter vector of the i th unit. ε i denotes

For product performance degradation, it can be considered as failure when the degradation reaches to the failure level D f . Among
several existing modeling approaches, a widely used one is the linear
random-effect model. Its modeling procedure is as follows.

ρσ1σ 2 
 . ρ denotes the correlation of βi1 and βi2 .
σ 22 

the measurement error. The β i and ε ij are assumed to be mutually
independent of each other.

(

3) Let Θ = b1, b2 ,σ12 ,σ 22 , ρ ,σ 2

)

denote the vector of the

1. Assuming n units are put into test, nq units occur catastroph-

unknown parameters. Then, a simple least square method can

ic failure and m units occur performance degradation failure,

be developed to estimate the unknown parameters Θ in the
proposed degradation model.

where nq + m = n . For each degradation unit, the measured

4) Let D ( t ) = βi1 + βi 2t denote the actual degradation path for

Table 1. Product competing failure data
Test units
1

t11

z11

t12

z12

t13

z13





2

3

4

t3

t31 z31

t4

5

tn1

zn1

 

tn 2

zn 2

 





t32 z32



100

 tn ( n1 −1) zn ( n1 −1)

 

δ =1

δ =0

δ =1

δ =0

 

δ =0

)

N b1 + b2t ,σ12 + 2 ρσ1σ 2t + σ 22t 2 .

Without loss of generality, we assume that the degradation
measurements increase over time. Thus, the distribution of
time-to-failure T can be defined as:

n

 

t51 z51  

t1n1 z1n1

δ =0

(

unit i . Then, D (t )~

(

)

{

}

{

FT t | D f , Θ = P T ≤ t | D f , Θ = P η ( t ) ≥ D f

}


D f − ( b1 + b2t )
= 1 − P η (t ) ≤ D f = 1 − Φ 
 σ 2 + 2 ρσ σ t + σ 2t 2
1 2
2
 1

{

}



= Φ



(

)

t − D f − b1 b2

(σ12 + 2ρσ1σ 2t + σ 22t 2 )
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ei = Xi ( β i − b ) + ε i

5) Finally, the reliability function at a given time t can be defined
as:


Rd ( t ) = 1 − Φ 



(

)

t − D f − b1 b2

(σ12 + 2ρσ1σ 2t + σ 22t 2 )




b22 


(4)

Therefore, the linear model of performance degradation can be
rewritten as:
z i = Xi b + ei



'
2
ei  N 0, Xi ∑ Xi + σ I ni*

(

2.2. The catastrophic failure model

where I

For the degradation unit that only has one or two measurement
time point and the catastrophic failure does not occur, the last measured time points can be regarded as zero-failure data, such as t32 and

(8)

ni*

)

(9)

i = 1, 2,, m

is an identity matrix.

Based on the least square theory, the sum of squared error of performance degradation model can be expressed as:
m

'

Q = ∑ ( z i − Xi b ) ( z i − Xi b )

t51 in Table 1. Then, the incomplete catastrophic failure data consists
of zero-failure data and catastrophic failure data. This is true. First,
it is assumed that the competing failure modes are independent due
to different root causes. Second, the catastrophic failure has not occurred until the last test time point for an individual degradation unit.
Moreover, the corresponding performance degradation value is far
enough from the predefined failure level.

(10)

i =1

Let:
∂Q ( b )
∂b

For nq units of the catastrophic failures, the corresponding failure

m

m

i =1

i =1

= −2∑ Xi 'z i + 2∑ Xi 'Xi b = 0

(11)

So the unbiased estimation of the random coefficient’s mean is:

times are t1 ≤ t2 ≤  ≤ tnq . Let t1o ≤ t2o ≤  ≤ tnop denote the zerofailure data set. So the incomplete data set can be defined as

'  m

b = b 1, b 2 =  ∑ Xi 'Xi 
 i =1


(

t1 <,, t1o <,, < ti , < tnop <,, < tnq .
We assume that the catastrophic failure time follows a Weibull distribution. Thus, the probability distribution function can be defined as:
α

  t 
FTC ( t ) = 1 − exp −  
  η 





(

RTC t

(t1, t2 , t1o , t2o , t3 , t3o ,, tnq −1, tnop , tnq )

)

  t α 
= exp −   
η
   

2
σ i =

(

1
ni*

−p

(13)

)

−1

Xi' z i

(14)

It can be proved that the unbiased estimation of error variance
2

is:
2
1 m 2
σ = ∑ σ i
m i =1

(15)

In [36], the author discussed the unbiased estimation of variancecovariance matrix ∑ for the linear mixed-effect model. So we derive
the unbiased estimation of the random coefficient’s variance-covariance matrix based on [36].

where tTC and td denote the catastrophic time-to-failure and degradation time-to-failure, respectively.

In this section, we discuss a simple least square method for
estimating the unknown parameters in degradation model. First, let

'

(

σ

3. Parameter estimation of performance degradation
model

)

( zi − Xi b i ) ( zi − Xi b i )

b i = Xi' Xi

2.3. The competing failure model

R (t ) = P {min {tTC , td } > t}= P (tTC > t )⋅ P (td > t ) = RTC (t ) Rd (t )   (7)

(12)

where p is the dimension of βi .

(6)

The reliability analysis presented in this paper is based on the assumption that the degradation failure mode and the catastrophic failure mode are independent of each other. Thus the reliability function
of the competing failure for an operating time t is expressed as:

∑ Xi 'z i

i =1

2
An estimator of the error variance σ i for degradation unit i is

(5)

And the reliability function of the catastrophic failure can be
represented by:

)

−1 m

m

=
∑
∑

( b i − b ) ( b i − b ) − σ 2 m
'

m −1

i =1

m

∑ ( Xi' Xi )

−1

(16)

i =1

where
b=

1 m
∑ bi , i = 1, 2,, m
m i =1
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4. Parameter estimation of catastrophic model

*
*
*
The transformed catastrophic failure times t1 ≤ t2 ,, ≤ tnq can

be

as

the

realizations

Definition 1. Suppose X1 < X 2 <  < X N are order statistics, where

X1 ≤ X 2 ,, ≤ X nq ,

and

the

X i illustrates a distribution function F (x ) and a density function

t1o* ≤ t2o* ,, ≤ tnop from degradation units can be regarded as the re-

f (x ) . Then, X io is defined as the i th interval statistics, if X io satis-

alizations of the interval statistics X1o ≤ X 2o ,, ≤ X nop .

4.1. Definition of interval statistics

fies:

considered

of

the

transformed

order

statistics

zero-failure

times

*

(

)

Letting t ' = t * − µ σ , the transformed time t ' follows the
X i < X io < X i +1

i = 0,1, 2,, N

(18)

standard Extreme value distribution

Theorem 1. For the interval statistics

X1o

<

X 2o

<<

X No

( )

i

(24)

For clarity, let ti' denote the i th transformed catastrophic

( N + 1)!  F xo  × 1 − F xo 
i 
i  

i !( N − i )! 

( )

( )}

, the prob-

ability density function of X io is:

g xio =

{

()

F t ' = 1 − exp − exp t '

where X 0 = −∞, X N +1 = +∞ .

( )

N −i

failure time, and t oj ' denote the j th transformed zero-failure time

( )

f xio , i = 0,1, 2,, N     (19)

for degradation unit, i, j = 1, 2,, n' . Thus, the incomplete data
set t1 <,, t1o <,, < ti , < tnop <,, < tnq can be transformed as

Theorem 2. For the interval statistics X1o < X 2o <  < X No , the joint
probability density function of X io and X oj is:

(

)

g xio , x oj =

t1' ≤ t2' < t3o ' ,, tn' p −1 < tnop ' < tn' p +1 < ,, < t ' ' .
n

The transformed catastrophic failure time t 'j can be considered

N− j
i
j −i
( N + 2 )!
f ( xio ) f ( x oj )  F ( xio )   F ( x oj ) − F ( xio )  1 − F ( x oj ) 
 
 


i !( j − i )!( N − j )!

(20)

as the realization of the ( j − i ) th order statistic, if there are i transformed zero-failure times before t 'j , i < j . Similarly, the transformed
zero-failure time tio ' can be considered as the realization of the j th

where i = 0,1, 2,, N − 1 , j = 0,1, 2,, N and i < j .

interval statistic, when there are j transformed catastrophic failure

Theorem 3. For the statistics X1 < X1o < X 2 < X 2o <  < X No < X N ,

times before tio ' , i > j .

the joint probability density function of the i th interval statistics X io

For convenient calculation, we use t * and t ' to represent t o* and

and the j th order statistics X j is:

tio ' , respectively. According to t ' = t * − µ σ , we know

(

i
j −i −1
N− j
( N + 1)!
1 − F ( x j ) 
g ( xio , x j ) =
f ( xio ) f ( x j )  F ( xio )   F ( x j ) − F ( xio ) 


 


i !( j − i − 1)!( N − j )!

ti* =µ + σ ti'

 E ti* = µ + σµi


Cov ti* , t *j = σ 2ν ij

i, j = 1, 2,, n'


(21)

( )
( )

if i < j , and i = 0,1, 2,, N − 1; j = 0,1, 2,, N , or as:

(

)

g xio , x j =

N −i
i− j
j −1
( N + 1)!
f x o f ( x )  F ( x )   F x o − F ( x j )  1 − F ( xio ) 
 

( j − 1)!( i − j )!( N − i )! ( i ) j  j   ( i )

(22)

()

( )

F t
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 t * − µ  
= 1 − exp − exp 

 σ 
 



+∞ '
tg
−∞ i

µi = E ti' = ∫

(ti' )dti'

(26)

if ti' denotes the interval statistic; i.e., ti' = tio ' . Otherwise, µi can be

According to the above discussions, the incomplete data t fol1
and
lows a Weibull distribution. Let t * = ln t , n p + nq = n' , σ =
α
*
µ = lnη , so t follows the Extreme value distribution:
*

(25)

where

if i ≥ j , and i, j = 0,1, 2,, N .The proof of Theorem 1-3 are detailed
in Appendix A.

4.2. Parameter estimation of catastrophic failure model

)

(23)

calculated based on the method proposed in [4] if ti' denotes the order
statistic. ν ij can be obtained by:

( ) ( ) () ( )
(ti' , t 'j ) dti'dt 'j − µi µ j
∫

ν ij = Cov ti' , t 'j = E ti't 'j − E ti' E t 'j
+∞ +∞ ' '
tt g
−∞ −∞ i j

=∫
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and ν ij can be calculated based on Equation (19), (25), and (26), if
both ti' and t 'j are interval statistics. Otherwise, ν ij can be calculated
based on Equation (20) or (21), (25), and (26), if either ti' or t 'j
is interval statistic. In addition, ν ij can be estimated based on the
method proposed in [4], when both ti' and t 'j are order statistics.

Q=

∑

i , j =1

ard error of R(t) directly, and we cannot select an appropriate distribution for the reliability function. Therefore it is a difficult problem
to construct confidence intervals for R(t) . The bootstrap method is
often used to construct confidence intervals or assess standard errors
when there is no appropriate approach that is both tractable and sufficiently accurate. Accordingly, we develop the following bootstrap
procedure to construct pointwise confidence intervals for R(t) .

Thus, the residual sum of squares Q can be obtained

nq + n p

One should note that it is nearly impossible to estimate the stand-

1. Estimate the degradation model parameters b , ∑ , and the
catastrophic model parameters α , η by using the method in

(ti* − µ − σµi )ν ij−1 (t*j − µ − σµ j )

(28)

 , σ 2 α , η .
Section 3 and 4 respectively, giving b , ∑
,
2. The Weibull distribution is transformed into
1
t = η  − ln (1 − U )  α

Let

∂Q ∂Q
=
= 0 , so the best linear unbiased of the parameters µ
∂µ ∂σ

 nq + n p
  nq + n p
  nq + n p
  nq + n p

 = 1 
µ
ν ij−1µi µ j   ∑ ν ij−1t *i  −  ∑ ν ij−1µi   ∑ ν ij−1µit *i  
∑
  i , j =1
 
  i , j =1

ϕ  i , j =1

  i , j =1




(29)
1
σ = 
ϕ 


ν ij−1  

i , j =1


∑

 nq + n p

  nq + n p


ν ij−1µ j t *i  − 
 
i , j =1
 

∑


ν ij−1t *i  

i , j =1


  nq + n p

ν ij−1µi  

i , j =1


∑

∑

(30)

 nq + n p
  nq + n p
  nq + n p
ϕ =  ∑ ν ij−1   ∑ ν ij−1µi µ j  −  ∑ ν ij−1µi 

 i , j =1
  i , j =1
  i , j =1



 

ν ij−1 = ν ij 

2

−1

( nq + n p )×( nq + n p )

(31)

( )

( ) and


i = 1, 2,, m − n p from N b , ∑

)

'

nq simulated realiza-

tions t j j = 1, 2,, nq of catastrophic failure time from Eq.
(34). Then the incomplete data consist of nq simulated realizations t j and n p zero-failure data from degradation units.
m − np

4. Compute

simulated

degradation

paths

from

 +β
 t + ε ij , where ε ij are pseudo measuring erz ij = β
i1
i 2 ij
rors generated from N  0,σ 2  and tij are the same measure

ment times used in the original test.
5. Use the m − n p simulated degradation paths and the incom-

(32)

plete data to estimate parameters of the competing model, giv  

, α , η .
ing the bootstrap estimates b , Σ

(

)

'



 = β
 ,β

6. Generate N B simulated realizations β
i
i1 i 2 from

Then, the parameters α and η of Weibull distribution can be
estimated by:

  1
 α=
σ


η = exp µ


(

 ,β

3. Generate m − n p simulated realizations βi = β
i1 i 2

and σ of Extreme value distribution can be estimated by the
Gauss-Markov theorem.

 nq + n p

where U  U (0,1) .

( )

 
and compute the corresponding degradation failure
N b ,Σ
(33)

(



times t = D f − β
i1

)


β i 2 .


 d (t) from the simulated empirical dis7. Compute the estimate R
tribution:

5. Estimation of confidence intervals for R(t)
Based on the methods given in Sections 3 and 4, we can obtain the
 , σ2 , α ,
estimates of the competing failure model parameters b , ∑




R
d (t) = number of t > t N B

(35)

η . The reliability R(t) of competing failure can be calculated by




 
8. Compute the estimate R
TC (t) by substituting α , η into
Eq.(6)

 ,α ,η , D ) ; that is, point estisubstituting the estimates into R(t;b , ∑
f


 of the competing reliability by sub9. Compute the estimate R(t)

 = R(t;b , ∑
 ,α ,η , D ) . There are many methods to conmation R(t)
f



 d (t) , R
 TC (t) into Eq. (7) for
stituting the bootstrap estimates R
any desired value t .

struct confidence intervals for a point on a distribution function.
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10. Do step 2-9 B times to obtain the bootstrap estimates R(t)
1,




normal distribution function, q =number of R(t)
b ≤ R(t) / B ,





R(t)
2 , , R(t) B .

b = 1, 2,, B .







11. Sort the estimates R(t)
1 , R(t) 2 , , R(t) B in increasing order






for each desired time t to give R(t)
[1] , R(t)[2] , , R(t)[ B ] .
12. Following [10], determine the lower and upper bounds of
pointwise 1 − α
R(t) as
confidence intervals for


−
1
−
1
 R(t)



l = BΦ  2Φ (q ) + Φ (α 2 ) ,
[l ] , R(t)[u ]  , where




u = BΦ  2Φ −1 (q ) + Φ −1 (1 − α 2 ) , and Φ is the standard



6. Case study
The reliability evaluation method presented in this paper for products with competing failure can be illustrated by an engineering example based on a well-known data set given in [26]. The data (Table 2)
contains information about 33 cylinder liners of 8 cylinder SULZER
RTA58 engines which were tested. A liner’s failure is the competing
result of wear failure and thermal crack failure. The wear failure mode
can be treated as a performance degradation process and the thermal
crack failure mode can be treated as a catastrophic failure. In this paper, we assume the two failure modes are independent. In Table 2, δ=1
and δ=0 represent the catastrophic failure and performance degrada-

Table 2. Performance degradation and catastrophic failure data of cylinder liners
unit/ i

tij (h) / zij (mm)

unit/ i

tij (h) / zij (mm)

1
δ=1

36370h

18
δ=1

16870h

2
δ=1

28930h

19
δ=1

11600h

3
δ=1

27970h

20
δ=1

14300h

4
δ=1

21830h

21
δ=1

14596h

22
δ=1

31900h

23
δ=1

25300h

5
δ=0

14810

18700

28000

1.90

2.25

2.75

6
δ=1
7
δ=0

10000

30450

37310

1.20

2.75

3.05

24
δ=0

12100
1.00

8
δ=1

25200h

25
δ=0

12000

27300

49500

56120

1.95

2.70

3.15

4.05

9
δ=1

27750h

26
δ=0

8800

10
δ=1

25680h

27
δ=1

11
δ=1

29900h

28
δ=0

12
δ=0

18320

25310

37310

45000

2.20

3.00

3.70

3.95

13
δ=0

10000

16620

30000

2.1

2.75

3.60

14
δ=0

9350

15970

0.85

1.20

1.40
16738h
33000

38500

55460

2.90

3.25

4.10

29
δ=1
30
δ=0

28100h
8250
0.70

31
δ=1

31330h

15
δ=1

18270h

32
δ=1

5430h

16
δ=1

18650h

33
δ=1

16790h

17
δ=0

104

39500h

7700
1.60
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tion failure, respectively. The measured time points and time intervals
of degradation units are listed in Table 2.

6.1. Reliability of the performance degradation failure mode
From Table 2, we observe that the data from 11 units ( i = 5, 7, 12,
13, 14, 17, 24, 25, 26, 28 and 30) can be considered as the degradation
failure mode. The cylinder liner is defined to have failed, if the wear
exceeds a degradation threshold value D f =4 mm. However, it
is obvious that the 14th, 17th, 24th, 26th and 30th degradation
units only have one or two performance degradation
measurement. Then we can consider the last measured times of
these degradation units as the zero-failure data or right-censored
data of the catastrophic failure mode. Therefore, the degradation data consist of the remaining 6 units ( i = 5, 7, 12, 13, 25,
and 28).
To test the normality assumption, we give the quantilequantile (Q-Q) plot for the degradation data, as shown in Fig.
3, which shows that the plot of the quantiles of degradation
data versus theoretical quantiles from a normal distribution is
close to linear. In addition, we perform the Shapiro-Wilk (S-W)
goodness-of-fit tests. The S-W test also verifies the normality
assumption of the random-effects model for the degradation
data with p-values of 0. 73.
For each degradation unit, the estimates of the degradation

 can be obtained based on the least
parameters β and β
i1

i2

square method given in Section 3. Then we use these estimated results
to test the assumptions required for the degradation model. For the

(

random-effects degradation model, we assume that βi1  N b1,σ12

(

)

)

and βi 2  N b2 ,σ 22 . In order to demonstrate the normality, we first
 and β
 , as shown in Fig. 4 and Fig. 5.
give the P-P plots of β
i1
i2

Fig. 5. P-P plot of the model parameter β i2

The sample points will be approximately linear if they are
normal. From Fig. 4 and Fig. 5, it can be observed that both the
 perform quite well. To further
 and β
estimated values of β
i1

i2

test the normality of the degradation model parameters, the S-W
goodness-of-fit tests are performed. For the random-effects

model, the S-W test failed to reject the null hypothesis that β

i1

 are normally distributed with p-values of 0.57 and 0.29,
and β
i2
respectively.
Then, we apply the proposed random-effects degradation
model to fit the data. Based on the simple least square method
mentioned in Section 3, the parameters in the degradation model
can be estimated as:
2
2
 = −0.77, σ 2 = 0.03
b 1 = 1.43, b 2 = 0.48, σ 1 = 0.35, σ 2 = 0.05, ρ

Fig. 3. Q-Q plot of the degradation data

To demonstrate the goodness of fit, the estimated mean degradation path is used to compare with the degradation sample.
The results are depicted in Fig. 6, which shows the goodness-offit of the degradation model.
For further illustration, the 100 p th percentile of performance degradation at a given time t can be expressed as:
z p (t ) = φ (t ) + Φ −1 ( p )ϕ (t )

(36)

where Φ (⋅) is the distribution function of the standard normal
distribution,
φ (t ) = E (z ) = b1 + b2t

2
2 2
2
ϕ (t ) = Var (z ) = σ1 + 2 ρσ1σ 2t + σ 2 t + σ

(37)


Fig. 4. P-P plot of the model parameter β
i1
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units can be considered as the values of the 1st, 9th and 13th
interval statistics, and the last measured time points of the 24th
and 14th degradation units both can be considered as the values
of the 10th interval statistic.
Assuming the catastrophic failure times follow a Weibull
distribution, this assumption can be justified based on theoretical considerations that fatigue life data is often shown to be
adequately analyzed using the Weibull distribution and is supported by a graphical analysis. In particular, the graphical analysis is performed by plotting on Weibull paper as Fig.9. Fig.9
shows that the points roughly follow a straight line and gives no
obvious evidence that the catastrophic failure data do not fit a
Weibull distribution.
The calculated catastrophic failure model parameters of incomplete data are listed in Table 4. In comparison with the
conventional approach, the estimates of Weibull distribution parameters have significantly increased. The estimated shape parameter α increases from 3.1914 to 10.4123, and the reason is

Fig. 6. Estimated mean degradation path

that the current incomplete data estimation theory combines the
catastrophic failure data with the last test time points of the degradation units that only have one or two inspection time points
so that the sample size is enlarged, which means that the
population properties can be depicted more properly. Meanwhile,
with the increasing of life information content, the estimated
scale parameter η also increases. In addition, the MTTF t is
improved twice due to full use of the test information.
According to the results listed in Table 4, the reliability of
the catastrophic failure at given time t can be obtained as:
Table 4. Comparison between the estimated results from traditional
method and this paper

Fig. 7. 10th percentile curve of wear data

Then, the 10th percentile curve z 0.1 (t ) of performance
degradation is given, as shown in Fig. 7. From the concept of percentiles, z 0.1 (t ) means an average of 90% of the population of the wear
of cylinder liners z (t ) will be smaller than
z 0.1 (t ). From Fig. 7, it can be observed that most
wear data is under the 10th percentile curve
obtained from the proposed model. The standard
residuals plot over time is further given in Fig. 8,
which shows that the proposed degradation model
is appropriate to describe the degradation data.
Thus, we can obtain the reliability function

R d (t ) of the performance degradation failure by
substituting
Eq. (4).

the

estimated

parameters

into

6.2. Reliability of the catastrophic failure
mode

The parameters of
Weibull distribution

Estimated by traditional method[7]

Estimated by the
method in this paper

The shape parameter

3.19

10.41

The scale parameter

19322.12

32602.90

Mean time to failure

17302.96

31070.57

Table 3. Incomplete data consisting of catastrophic failures and degradation data
Order
number k

Lifetime tk /h

Unit i

δi

Order number k

Lifetime tk /h

Unit i

δi

1

5430

32

1

15

25200

8

1

2

8250

30

0

16

25300

23

1

3

11600

19

1

17

25680

10

1

4

14300

20

1

18

26770

17

0

5

14596

21

1

19

27750

9

1

6

16738

27

1

20

27970

3

1

7

16790

33

1

21

28100

29

1

8

16870

18

1

22

28930

2

1

9

18270

15

1

23

29900

11

1

The incomplete data set consists of 22 catastrophic failure units and 5( i = 14, 17, 24, 26, 30)
performance degradation units. According to the
lifetime of the two failure mode, the incomplete
data is listed in Table 3. The last measured time

12

21830

4

1

13

23720

24

0

points of the 30th , 26th and 17th degradation

14

25100

14

0

106

10

18650

16

1

24

31330

31

1

11

20950

26

0

25

31900

22

1

26

36370

1

1

27

39500

6

1
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Fig. 8. Residual plot
Fig. 9. Graphical analysis of incomplete data on the Weibull plot
10.41 
  t α 
 
t


RTC (t ) = exp −    = exp − 


η
32602
90
.




   

6.3. Reliability of the competing failure
Following Eq. (7), we can obtain the estimates of the reliability
 , R
 d (t ) and R
 TC (t ) by substituting the estimates b , ∑
 and α ,
R(t)
 under the competing
η . Fig.10 depicts the product’s reliability R(t)
 TC (t ) versus
 d (t ) and R
failure model together with the reliability R
t respectively. It can be observed that the catastrophic failure of cylinder liner is the dominant failure mode. After operating the first
12000h, the reliability of the catastrophic failure mode begins to significantly decrease. This result can be explained by the fact that the
probability that the thermal crack occurs will be enlarged with the
increase of the wear loss.
Following Section 5, we obtain the competing failure model es
timate of R(t)
with pointwise two-sided 90% and 80% confidence
intervals as shown in Fig.11. The confidence intervals are obtained by
the bootstrap simulation with B=5000 and N B =10000.

7. Conclusions
Fig. 10. Reliability of the competing failure, performance degradation and
catastrophic failure

Fig. 11. Reliability estimate of the competing model with two-sided 90% and 80%
confidence intervals

The conclusions drawn from this research are as follows:
1. Considering degradation and catastrophic failures, a general
reliability analysis model for the competing failure mode has
been presented.
2. Unlike the previous studies assuming that the degradation
data are repeated measurements, this paper presents a linear
random-effect model for the highly unbalanced measurement
data, and has developed a least square method for parameter
estimation in the situation where the degradation and catastrophic failures are independent.
3. For the catastrophic failure mode, we propose a reliability
model based on Weibull distribution. By combining the catastrophic failure data and the last measured time points of the
degradation units that have only one or two measured time
points, we obtain the estimates of the catastrophic failure
model based on interval statistics theory. This method makes
full use of the test information and improves the accuracy of
estimation.
4. Based on the bootstrap method, we obtain the two-sided confidence intervals of the competing failure model for reliability
assessment.
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5. A practical application case was examined by applying the
proposed methods to analyzing the competing failure data of
cylinder liners. The results show that the degradation and catastrophic failure models presented in this paper are feasible and
reasonable in practical applications.
However, the performance degradation failure and the catastrophic
failure in some products are dependent of each other. In addition, more
than two failure modes have been found in some products. Therefore,
future study would also focus on the competing failure model of product which takes more than two dependent failure modes.

Appendix A
Proof of Theorem 1:
For N order statistics X1 < X 2 <  < X N , the distribution function and density function of X i are F (x ) and f (x ) , respectively. And
the corresponding interval statistics are X1o < X 2o <  < X No , which also can be represented by X 0o < X1 < X1o < X 2 <  < X No −1 < X N < X No .
Define a interval (x, x + x ) , then we have the probability:

{
{
{

}

P X o ≤ x = F ( x )
i


o
 P x < X i < x + x = f ( x ) x

 P x + x ≤ X io = 1 − F ( x + x )


}

}

(38)

For N order statistics, there are the corresponding N + 1 interval statistics. We assume that one interval statistic X io is in the interval

(x, x + x ) , and

i interval statistics are in the interval (−∞, x ) . Thus, there are N − i interval statistics in the interval (x + x, +∞ ) . Therefore,

{

}

i

P x < xio < x + x = C1N +1C Ni  F ( x )  f ( x ) x  F ( x + x ) 

N −i

(39)

Then, the probability density function of X io can be obtained by:

( )

g xio =

lim

{

}=

P x < xio < x + x

 x →0

x

( N + 1)!  F xo i × 1 − F xo  N −i
( i )  ( i )
i !( N − i )! 

( )

f xio , i = 0,1, 2,, N

(40)

Similarly, Theorem 2 and 3 can be proved.
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Determination the effect of factors affecting
the tensile strength of fabric conveyor belts
Ocena wpływu czynników na wytrzymałość na rozciąganie taśm
przenośnikowych tkaninowo – gumowych
The Design of experiment (DOE) method was used in this paper to rubber conveyor belt tension testing. Using DOE method were
from experimentally obtained data established effects of factors and interactions that affect the value of the measured strength and
also were determined regression models, which apply input and output variables to the relation. The regression model presents the
complete multifactor experiment that contains main factors and interactions.
Keywords: mechanical testing, tension, conveyor belt, DOE method (Design of Experiments).
Metoda planowania eksperymentu (DOE) w artykule użyta do testowania napięcia taśm przenośnikowych tkaninowo – gumowych. Korzystanie z metody DOE były ustalonych poszczególnych czynników oraz ich interakcji ze danych uzyskanych w sposób
doświadczalny. Czynniki i interakcje wpływające na wartość zmierzonej wytrzymałośći, a także określono modele regresji, wykazającego związki pomiędzy zmiennymi wejściowymi i wyjściowymi. Model regresyjny przedstawia kompletny wieloczynnikowy
eksperyment obejmujący podstawowe zmienne oraz ich interakcje.
Słowa kluczowe: testy mechaniczne, napięcie, taśma przenośnikowa, metoda DOE.

1. Introduction
Belt conveyor system is a high-power conveyance system broadly
applied in practice [16]. The main reason of such broad application is
its structural and economic adaptability [26]. According to [14, 25], a
belt conveyor represents the most cost-effective solution in the loose
material transportation. It can be broadly used in the fields, such as
coal mining, ports, chemical industry, electric energy, metallurgy, architecture, and food supplies [13]. Requirements demanded by production plants regarding minerals are currently rising, which results in
the increasing traffic intensity of material flows in mining companies
within the transportation of bulk solid materials. Bulk materials are
currently transported mainly by trucks. Therefore, an alternative to
this kind of transport must be searched [21, 23]. Transportation solution is offered by the continuous belt conveyor system with the crushing carried out directly in the quarry, using portable crushers [6].
Large scale belt conveyor is a key (one of the most important) device to transport bulk-solid material for long distance at high rates [5].
Belt conveyors are complex systems with drive groups as functionally very important components [15]. 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 [12].
Due to the fact that a conveyor belt, as a carrying and tractive
element, represents the most important part of a belt conveyor, it is
essential to reduce the costs of manufacture and maintenance thereof.
Maintenance cost reduction can be achieved by improvements in utility properties of conveyor belts [16]. Conveyor belt properties significantly affect the reliability of the entire belt conveyor system.
Insufficient strength of a conveyor belt can cause its rupture and subsequent downtime due to repair and replacement thereof. Rupture of
a conveyor belt represents unacceptable risk in the operation of a belt
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conveyor system and [3] classify it as unsystematic risk in an underground mine plant.
During the operation, a conveyor belt is affected by various stresses that cause its damage and wear-out [8]. Awareness of mechanical
properties of conveyor belts is very important for a smooth operation of belt conveyors [24]. Requirements regarding conveyor belts
depend on the method of their use; therefore, entire belt conveyor, as
well as its individual components, is subject to compulsory tests. Required properties of conveyor belts are identified by tests determined
by standards and technical or technological regulations.
According to Hardygora [10] and Taraba [22] tests of conveyor
belts can be divided into three groups: standard tests, certification
tests and non-standard tests. The first group includes tests of physicomechanical properties for their compliance with the standards in
force. The second group comprises certification tests on belts required
for permitting the latter to be operated in underground mines. The
third group embraces non-standard tests – specialist tests performed
on special test stands, usually not covered by standards but concerning parameters important for the operation of belts.
Non-standard tests include, for example, determination of the impact resistance of a conveyor belt. The methodology of testing the
impact resistance using a special testing equipment is described by
authors [7] and determination of impact resistance on the basis of experimental measurements, with the results evaluation using the regression analysis, is described by authors [1, 4]. By using DOE methods
in the examining stress conveyor belts in relation to their resistance to
breakdown deal works [2, 9].
Conveyor belt tests carried out within the experimental research
and the results presented in this article can be classified as the group
1st tests, according to [10]. In addition to the results obtained by
standard testing, the article presents a new approach to the evalua-
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tion thereof, with the determination of the impact
of the selected factors on the tensile strength of a
conveyor belt.

2. Materials and experimental procedure

Table 2. Required mechanical properties of the examined conveyor belts
Property

Unit

1000

1250

800

1000

1250

Tensile strength
• along the warp, min.

N/mm

• in woof, min.

2.1. Experimental material

Conveyor belt type
800

Permitted tensile stress (reference load), max.

N/mm

160

200

250

80

100

125

A belt conveyor as a composite consists of
Elongation at break along the warp, min.
%
10
10
10
several materials. Fabric conveyor belts usually
Proportional elongation with permitted stress, max.
%
3
3
3
consist of a wear resistant top layer (‘top cover’),
a fabric carcass providing tensile strength, skim
layers for adhesion between rubber and carcass,
In such case, polyester fibres are used in the lengthwise direction of
and a bottom layer (‘bottom cover’) to cover the carcass and provide
the fabric (in warp). Transverse direction of a ply, also called woof,
sufficient friction to the drive pulley [18].
consists of polyamide fibres. In such version of the fabric reinforceExperiments were carried out using conveyor belts (CB) of
ment, a conveyor belt type is marked with letters EP. Experiments
TRANSBELT type intended for general use. They are textile conveywere carried out using CBs (Table 1) with cover layers of AA cator belts intended for the transportation of loose and piece materials in
egory – for the transportation of very abrasive, grainy, and loose macommon operating conditions. They are typically used in the mining
terial. Required mechanic properties of the examined CBs are listed
and processing industries, as well as in operations, such as gravel sand
in Table 2.
works, lime works, cement works, thermal power plants, dumps and
docks. Their cover layers (CL) are made of rubber in five categories,
depending on the type of transported material. The conveyor belt carcass (Fig. 1) consists of one to five fabric plies. The plies are made in
two versions. In the first version, individual layers of fabric reinforcement are made of polyamide fibres in the lengthwise and transversal
direction. In case of polyamide reinforcement material, the mark of a
conveyor belt type contains letter P. In the second version, individual
plies are made of the combination of polyamide and polyester fibres.

Fig. 1. Structure of a conveyor belt with a textile carcass 1 – top cover layer,
2 – carcass, 3 – adhesive mixture, 4 – protective rubber selvage, 5 –
bottom cover layer, 6 – fabric plies, 7 – bumper

Fig. 2. Type A testing specimen, L – Testing specimen length [mm], 1 – reference lines

2.2. Testing specimens

Table 1. Used types of conveyor belts
Carcass material
Warp

Woof

Nominal tensile strength
[N/mm]

1.

P

P

800

2.

P

P

800

4

AA

P 800/4 AA

3.

E

P

800

3

AA

EP 800/3 AA

4.

E

P

800

4

AA

EP 800/4 AA

5.

P

P

1000

3

AA

P 1000/3 AA

6.

P

P

1000

4

AA

P 1000/4 AA

7.

E

P

1000

3

AA

EP 1000/3 AA

8.

E

P

1000

4

AA

EP 1000/4 AA

9.

P

P

1250

3

AA

P 1250/3 AA

10.

P

P

1250

4

AA

P 1250/4 AA

11.

E

P

1250

3

AA

EP 1250/3 AA

12.

E

P

1250

4

AA

EP 1250/4 AA

Ord. no.

Number
of layers

CL category

CB mark

3

AA

P 800/3 AA

Type A testing specimens were prepared using a cutting die by cutting them
out from each type of a conveyor belt in
the quantity of three pieces, in the lengthwise direction, as specified in [11]. None
of the ply objects contained joints. Shapes
and dimensions of testing specimens are
documented in Fig. 2. Two reference
lines were drawn on the testing specimens across their lengthwise axes in their
working sections, in the distance of 100
mm. Subsequently, these objects were
conditioned pursuant to [11]. Tensile tests
were carried out immediately after the
conditioning period terminated.
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tenth of the nominal tensile strength in the lengthwise direction (Table 2), multiplied by the width of the testing specimen in mm. The
testing continued, until the specimen’s rupture, first signs of carcass
disturbance, or reaching the maximum value on the force measuring
device. This maximum force and the elongation at such force were
recorded. The same procedure was carried out with all testing objects.
Recorded values are invalid, if a testing specimen is not disturbed between the reference lines, or if during the test the specimen is skidding
between the grips [20], which, however, did not happen.

2.3. Test fundamentals and procedure
Test fundamentals – a testing specimen, cut out from the whole
thickness of a conveyor belt, is loaded, under the prescribed conditions, on the tensile testing equipment, applying the tension, until the
testing object disturbance is observed. Experimental tests of mechanical properties of conveyor belts were carried out using a testing machine of the Zwick Roell Z 100 type. Due to the need to measure the
elongation of the testing specimen during the test, the testing machine
was equipped with the videoXtens extensometer, which applies the
contactless deformation measurement principle. The main advantage
of this extensometer is that it can be used until the sample’s rupture
without any damage. A full-area camera scans a digitalized image of
a tested specimen and processes it in the real time. The system automatically identifies reference marks, while calculating their displacement as the specimen is loaded [27].
Test procedure – Testing specimens were symmetrically fixed between grips of the testing machine so that the lengthwise axes of a
testing object, the central line of the grip, and the direction of tensile
force were aligned. Testing specimens were loaded with the constant
loading rate of 100 mm/min. During the test, elongation was recorded
at the instance of reaching the reference load, corresponding to one

2.4. Determination of mechanical properties
Experimental research determined the following mechanical
properties of the examined CBs, determined pursuant to [19]:
• Full thickness tensile strength – the most intensive force
measured during the tensile test, divided by the testing specimen’s width:
fs =

Fr
bt

(1)

Table 3. Maximum measured values of mechanical properties of the examined CBs
Type CB

fs [N/mm]

εr [%]

εt [%]

x1

x2

x3

ā(xi)

x1

x2

x3

ā(xi)

x1

x2

x3

ā(xi)

P 800/3

893

979

939

937

19

20

20

19.7

1.1

1.2

1.2

1.2

P 800/4

1004

1009

987

1000

22

22

22

22.0

1.3

1.4

1.5

1.4

EP 800/3

943

885

942

923

18

18

18

18.0

1.0

1.1

1.1

1.1

EP 800/4

1050

1069

1059

1059

19

19

19

19.0

0.9

0.9

0.9

0.9

P 1000/3

1250

1255

1275

1260

25

24

25

24.7

1.5

1.6

1.6

1.6

P 1000/4

1240

1167

1209

1205

24

22

23

23.0

2.4

2.6

2.5

2.5

EP 1000/3

1270

1239

1219

1243

19

18

18

18.3

1.1

1.2

1.4

1.2

EP 1000/4

1240

1250

1290

1260

18

19

19

18.7

0.9

1.0

0.8

0.9

P 1250/3

1460

1500

1471

1477

22

22

22

22.0

1.6

1.7

1.7

1.7

P 1250/4

1583

1569

1660

1604

24

25

25

24.7

1.5

1.6

1.5

1.5

EP 1250/3

1575

1580

1581

1579

20

20

20

20.0

0.8

0.7

0.7

0.7

EP 1250/4

1830

1667

1791

1763

18

18

18

18.0

1.1

1.3

1.2

1.2

Table 4. Minimum measured values of mechanical properties of the examined CBs
Type CB
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fs [N/mm]

εr [%]

εt [%]

x1

x2

x3

ā(xi)

x1

x2

x3

ā(xi)

x1

x2

x3

ā(xi)

P 800/3

862

848

870

860

23

22

22

22.3

1.8

1.6

1.7

1.7

P 800/4

950

968

970

963

21

21

21

21.0

1.4

1.3

1.3

1.3

EP 800/3

884

835

894

871

18

19

18

18.3

1.3

1.2

1.1

1.2

EP 800/4

880

856

861

866

20

20

20

20.0

1.2

1.0

0.9

1.0

P 1000/3

1167

1180

1220

1189

27

26

25

26.0

1.8

1.7

2.1

1.9

P 1000/4

1102

1074

1100

1092

20

20

20

20.0

1.5

1.6

1.6

1.6

EP 1000/3

1159

1138

1156

1151

17

16

17

16.7

0.9

0.9

1.0

0.9

EP 1000/4

1127

1122

1126

1125

17

18

18

17.7

1.0

1.1

1.1

1.1

P 1250/3

1361

1367

1364

1364

24

25

24

24.3

2.5

2.5

2.3

2.4

P 1250/4

1580

1494

1529

1534

24

25

25

24.7

1.5

1.7

1.6

1.6

EP 1250/3

1333

1342

1340

1338

18

18

18

18.0

1.1

1.1

1.1

1.1

EP 1250/4

1291

1295

1315

1300

21

21

20

20.7

0.8

0.8

0.7

0.8
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where fs – tensile strength [N/mm],
Fr – sample load force at rupture [N],
bt – specimen width [mm].
The resulting value of the tensile strength is the arithmetic average of
the values for three testing objects in the lengthwise direction.
• Elongation at break – elongation at the maximum force expressed as the percentage gain in the distance between two
reference lines

εr =

( L2 − L1 )
⋅ 100
L1

(2)

where εr – elongation at break [%],
L1 – distance between reference lines prior to loading [mm],
L2 – distance between reference lines at specimen’s disturbance [mm].
• Elongation at the reference load – is expressed as the percentage gain in the distance between two reference lines with
the reference force:

εt =

graphically represented using a cube (Fig. 3), whereas cube corners
contain the entered response values.

( LR − L1 )
⋅ 100
L1

(3)

where εt – elongation at the reference load [%],
LR – distance between reference lines with the reference load
of the testing specimen [mm],
L1 – distance between reference lines prior to loading [mm].
The resulting value of the elongation at break and the elongation
at the reference load is the arithmetic average of values for three testing objects in the lengthwise direction.
For each examined type of a conveyor belt, we tested the testing
objects marked as xi, where i = 1, 2, 3. Results of the measurements
are listed in Tables 3 and 4.

3. Design and evaluation of experiment
In this work, we monitored the impact of three main factors (Table 5): nominal strength, i.e. specified minimum value of the tensile
strength (factor A), type of carcass (factor B), and number of plies
(factor C). Our task was to determine which of the factors, or which
of their interactions, have a significant impact on the response, i.e. the
tensile strength of a conveyor belt.
We have developed a plan of the complete three-factor experiment with two levels without repetition together with two-factor interactions (first-order interactions), whereas the number of all steps is
23 – the square root represents the number of levels and the exponent
represents the number of factors. For one experiment design, it was
necessary to enter 8 values of the response on the upper and lower
levels of each factor, which are listed in Tables 3 and 4. For the DOE
method, maximum and minimum values of measured tensile strength
of CBs were applied separately for 3 strength intervals: a) 800 and
1,250 N/mm, b) 800 and 1,000 N/mm, c) 1,000 and 1,250 N/mm;
i.e. totally 6 designs of experiment. Each experiment design can be

Fig. 3. Graphical representation using cube

3.1. Designs of experiments for maximum response values
In the assessment of the significance of effects and their interactions, the DOE method facilitates the use of several graphical outputs,
such as:
• Graphical representation of main effects;
• Normal probability plot of the significance of factors and interactions;
• Interaction plot of main effects.
As several individual experiments designs were carried out, the
most frequently used Pareto chart was selected (Fig. 4), which defines
factors and interactions with the statistically significant impact on the
monitored response. Significance of individual impacts of factors or
interactions was tested using the t-test and by the determination of the
p-value on the significance level of α=0.05. In all the monitored intervals for the maximum values of the measured tensile strength of CBs,
statistically significant impact of three main factors was confirmed.
Insignificant impact on the measured tensile strength value was observed only in certain first-order interactions.

Table 5. List of input factors and their levels
Factors

Low level
(−1)

High level
(+1)

A

Nominal strength [N/mm]

Xi

Xj

B

Carcass type [-]

P

EP

C

Number of plies [-]

3

4

Where:

Xi Xj: a) X1X3 800 and 1,250 N/mm, b) X1 X2 800 and 1,000 N/mm,

Fig. 4. The Pareto chart of the significance of factors and interactions; a) 800
and 1,250 N/mm, b) 800 and 1,000 N/mm, c) 1,000 and 1,250 N/mm

Table 6 shows the average values of the response on the upper
and lower level of each factor, as well as effects of individual factors.

c) X2 X3 1,000 and 1,250 N/mm
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Table 6. The main effects of factors
800 & 1250

A

B

C

y̅.− (low level)

979.75

1254.5

1229

y̅.+ (high level)

1605.75

1331

1356.5

Effect of factors

626

76.5

127.5

 , β
 , up to β
 are estimates of the regression model coefwhere β
0
1
23
ficients that can also be calculated using the effects [17]. Values of all
model coefficients and the value of the determination coefficient in
% are shown in Table 7.

3.2. Designs of experiment for minimum response values

800 & 1000
979.75

1121.25

1131

y̅.+ (high level)

1242

1100.5

1090.75

Effect of factors

262.25

20.75

40.25

y̅.− (low level)

1242

1386.5

1389.75

y̅.+ (high level)

1605.75

1461.25

1458

Effect of factors

363.75

74.75

68.25

y̅.− (low level)

Almost in all the monitored intervals for the minimum values of
measured tensile strength of CBs, statistical significance of main factors and first-order interactions was not confirmed, with the exception
of the 800 and 1250 N/mm interval, where the significance of factor A
was manifested (nominal strength), Fig. 5.
Table 8 shows the average values of the response on the upper

1000 & 1250

Table 8. The main effects of factors
800 & 1250

The strongest significance on the monitored response in all strength
intervals was observed in factor A (nominal strength).
The model of a full three-factors experiment containing the main
factors and all two-factors interactions is determined by the relation:
y = β 0 + β1x1 + β 2 x2 + β3 x3 + β12 x1x2 + β13 x1x3 + β 23 x2 x3 + ε

(4)

y̅.− (low level)

890

1180.25

1108.25

1384

1093.75

1165.75

Effect of factors

494

−86.5

57.5

y̅.− (low level)

890

1026

1017.75

y̅.+ (high level)

1139.25

1003.25

1011.5

Effect of factors

249.25

−22.75

−6.25

y̅.− (low level)

1139.25

1294.75

1260.5

y̅.+ (high level)

1384

1228.5

1262.75

Effect of factors

244.75

−66.25

2.25

1000 & 1250

(5)

coefficient

β 0

β 1

800 & 1000

value

1110.88

131.12

100%

p−value

0.000

0.001

800 & 1250

value

1292.75

313

38.25

63.75

27.00

14.00

16.25

99.97%

p−value

0.001

0.004

0.033

0.020

0.047

0.090

0.078

1000 & 1250

value

1423.88

181.88

37.38

34.12

27.87

43.62

16.13

99.94%

p−value

0.001

0.007

0.032

0.035

0.043

0.027

0.074

β 3

β 12

β 13

10.37

20.13

−0.87

−29.63

18.12

0.008

0.004

0.090

0.003

0.004

Fig. 5. The Pareto chart of the significance of factors and interactions; a) 800
and 1250 N/mm, b) 800 and 1000 N/mm, c) 1000 and 1250 N/mm
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C

y̅.+ (high level)

Table 7. The coefficients point estimate of the regression model

β 2

B

800 & 1000

where y is the response, x1, x2, x3, x1x2 up to x2x3 represent values of
factors A, B, C and interactions between the respective two factors
(e.g. x1x2 represents the AB interaction).
The point estimate of the regression model is:
 +β
 x +β
 x +β
 x +β
 x x +β
 x x +β
 x x
y=β
0
1 1
2 2
3 3
12 1 2
13 1 3
23 2 3

A

β 23

and lower level of each factor, as well as effects of individual factors. Again, the strongest impact on the monitored response in all
strength intervals was observed in factor
A (nominal strength), even though it is not
significant in all intervals. The values of all
model coefficients and the value of the determination coefficient in % are shown in
Table 9.

4.

Discussion

This paper is focused on the experimental research of the tensile strength of fabric
conveyor belts. The research was carried out applying the Design of
Experiment method (DOE), whereas the relation between the strength
properties of conveyor belts was monitored in the selected factors.
Six experiments were designed, in which 12 conveyor belts types
were used with the nominal strength of 800, 1000 and 1250 N/mm.
Conveyor belts of the same nominal strength were also differing in
the number of plies and the material of the textile carcass. In all experiments, the setting of factors B and C values (type of carcass and
number of plies) was identical. Only the upper and lower levels of
factor A were changing (nominal tensile strength).
In all the monitored intervals for the maximum values of the measured tensile strength of CBs, significant impact of all examined factors
– the nominal tensile strength (factor A), a type of carcass (factor B),
and the number of plies (factor C) on the response (tensile strength
of a conveyor belt) was confirmed. Also the impact of some interactions on the given dependent variable was manifested. The scope of
the experimental program did not allow supplementation of one more
factor. The setting of the strength interval has thus a decisive impact on
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Table 9. The coefficients point estimate of the regression model
coefficient

β 0

β 1

β 2

β 3

800 & 1000

value

1014.63

124.63

−11.38

100%

p-value

0.014

0.113

0.701

β 12

β 13

β 23

−3.13

10.13

−27.63

−4.62

0.912

0.729

0.433

0.870

800 & 1250

value

1137

247

−43.25

28.75

−21.75

4.25

−39.50

98.34%

p-value

0.007

0.032

0.179

0.261

0.332

0.791

0.195

1000 & 1250

value

1261.63

122.38

−33.13

1.12

−31.88

31.88

−17.12

56.60%

p-value

0.018

0.177

0.516

0.979

0.529

0. 529

0.709

Table 10. Significant factors and interactions in the monitored intervals for the
minimum and maximum values of the measured tensile strength of CBs
Factors and interactions

Strength interval

MIN

MAX

800 and 1250

A

A, C, B, AB

800 and 1000

–

A, AC, C, BC, B

1000 and 1250

–

A, AC, B, C, AB

Table 11. Interval range for the maximum measured values
Strength interval

[%]
MIN

MAX

Interval range

800 and 1250

15.4

41

25.7

800 and 1000

15.4

26

10.6

1000 and 1250

20.5

41

20.5

Table 12. Interval range for the minimum measured values
Strength interval
800 and 1250

[%]
MIN

MAX

Interval range

7.5

22.7

15.2

800 and 1000

7.5

18.9

11.4

1000 and 1250

9.2

22.7

13.5

the determination of the impact of factors. In the monitored intervals
for the minimum values of the measured tensile strength of CBs, only
the statistically significant impact of factor A was confirmed (nominal
strength) in the interval of 800 and 1250 N/mm. The list of all significant factors and interactions is presented in Table 10.

The differences between the measured
tensile strength and the nominal strength of
conveyor belts were used to determine the
range of individual strength intervals. On
the basis of the maximum (MAX) and the
minimum (MIN) values, separately for the
maximum (Table 11) and minimum (Table
12) measured values, the strength interval
range was determined. With the falling interval range in the maximum measured values, the number of more significant interactions is rising. However, in the minimum
measured values, particularly in the broadest strength interval of 800 and 1250 N/mm,
significance of factor A was confirmed.

5. Conclusions
During the operation, a conveyor belt is exposed mainly to the
uniaxial quasi-static tensile stress in the lengthwise direction, due to its
required initial tension for the transfer of tensile forces and the dynamic
stress in the transverse direction induced by its troughability. Improper
dimensioning of conveyor belt mechanical properties and selection of
inappropriate cover layers or a conveyor belt carcass can result in the
belt rupture. Therefore, the experimental research was focused on the
testing of tensile strength of fabric conveyor belts, while monitoring
the relation between the mechanical properties of conveyor belts and
the selected factors. To achieve improved strength parameters of conveyor belts, it is important to identify possible impact of input factors.
Using the DOE method, factors and their interactions affecting the response – tensile strength of a conveyor belt were identified. The impact
of three monitored factors was confirmed, i.e. the nominal strength
(factor A), the number of plies (factor C), and the type of carcass (factor B), as well as certain mutual interactions, for the maximum values
of the measured strength. In certain two-factor interactions, however,
statistically significant impact was not confirmed.
The results indicate that the nominal strength has the strongest impact on the tensile strength of a conveyor belt, i.e. on the monitored response in all experiment designs, although it is not significant in each
case. In the examined responses, the relation between the DOE method
and the range of the input experimental data was not manifested.
Regression models were also determined to describe the functional relation of the output characteristics and the input factors. Each
obtained regression model represents a complete three-factor experiment containing factors and first-order interactions.
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System reliability optimisation
of Cooling-cum-Condensate-Extraction system
Optymalizacja niezawodności układu chłodzenia
z systemem odprowadzania skroplin
A novel methodology is presented for condensation in power generation plants; this section is the main intersection of heat loss,
typically 40% thermal efficiency of a plant. Condensate section is interfaced with the generating section to enhance the active contribution of the system. Both the cooling section and the condensate section are integrated and interfaced through the low-pressure
and high-pressure cycles to attain the improved electrical efficiency, which affects the heat transfer capability of the power generation plants. This paper proposess a Cooling-cum-Condensate-Extraction System (CCES), to dedicate a 36-MW- captive power
plant. The paper is dedicated for the design and development of an effective CCES, analyzing its impact over the systems in terms
of system reliability optimization, and the role of real-time optimization. The designed model also contributes in discharging lesser
amount of flu gases as against existing technologies with its improved active operation hours.
Keywords: Cooling-cum-Condensate-Extraction System, Fault Tree Analysis, System Reliability, System Safety,
Machine Health Monitoring.
W artykule przedstawiono nowatorską metodologię procesu skraplania do zastosowania w części kondensacyjnej elektrowni,
gdzie dochodzi do największych strat ciepła – przeważnie aż 40% wydajności termicznej elektrowni. W proponowanym rozwiązaniu instalację kondensacyjną sprzężono z częścią prądotwórczą aby zwiększyć aktywny wkład systemu. Część chłodzącą zintegrowano i sprzężono z częścią kondensacyjną poprzez cykle nisko- i wysokociśnieniowe, uzyskując w ten sposób lepszą wydajność
elektryczną, co ma wpływ na zdolność wymiany ciepła w elektrowni. W artykule przedstawiono układ chłodzenia z systemem
odprowadzania skroplin (CCES) przeznaczony dla elektrowni potrzeb własnych o mocy 36 MW. Pracę poświęcono projektowaniu
i konstrukcji efektywnego CCES, analizując jego wpływ na systemy elektrowni w zakresie optymalizacji niezawodności systemów
oraz roli optymalizacji w czasie rzeczywistym. Zaprojektowany przez nas model, w porównaniu z istniejącymi technologiami,
przyczynia się również do zmniejszenia emisji gazów odlotowych dzięki zoptymalizowanemu czasowi pracy.
Słowa kluczowe: układ chłodzenia z odprowadzeniem skroplin, analiza drzewa błędów, niezawodność systemu,
bezpieczeństwo systemu, monitorowanie stanu maszyn.
In recent time, role of integration is also increasingly critical to deal
with the complexity involved in power systems after entertaining both
conventional and sustainable sources of energy [7].

1. Introduction
1.1. Overview
In case of 100 MW and above size generators, air cooling system
(ACS) is found ineffective because of the amount of power cannibalized by the ACS. It also becomes more inefficient when the condensation section of the power plants appears at Heat Recovery Steam
Generator (HRSG) section. It is vital to incorporate such a complex
process with some supervisory system. In recent past, Biswal et al.
presented schemes for the optimal cooling of electrical generators,
that is, Level – II (control level) only by improving the reliability at
systems’ level [3], [4] [8], [15], [16]. However, they did not consider
the condensate section in their work, which attains the maximum heat
loss around 40% of the total generation capacity of the plant. Biswal
et al. done a considerable amount of work on cooling of electrical generators through hydrogen. However, they did not count the condensate
section in their introduced schemes [3], [4].
To study the effectiveness of Cooling-cum-Condensate-Extraction System (CCES), the cooling section, the portion of feed-water
control section and the condensation sections are clubbed together.
The presented model meets the requirements of Level – II (Control
level) and the Level – III (that is Supervisory level) of the Supervisory
Control And Data Acquisition (SCADA) system. Condensate section
is the most inefficient section of any combined cycle power plants.

1.2. State-of-the-art
Unlike the office environment, power generation and energy
management components are expected to handle ruthless situations
come across because of surrounding atmosphere and the complexity
involved in the process. Even chances of 0.1% failure cause a serious
loss, irrespective of significant improvement noticed in component
reliability. Emphasis on uninterrupted operation is equally applicable
both at system level and considering component(s) of plant as an individual unit. Thus, redundancy is always taken into account as far as
any industry applications are concerned [5], [11], [14– 16]. As, there
is considerable amount of stress on power stations for generating electricity with unity power factor, and also, its uninterrupted and cost-effective supply to the end-users. System safety is a vital factor in process design and modeling. In the same line, a controller area network
based an adaptive fault diagnosis algorithm was discussed by Kelkar
and Kamal [12]. Fault Tree Analysis (FTA) is a widely used reliability
assessment tool for large and complex engineering systems [13].
Surface condensers followed by the large size electrical generators are the vital components of an Integrated Gasification Combined
Cycle (IGCC) power plant. This portion of the closed-loop cycle has
experienced the maximum heat to work loss of the Rankine Cycle,
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which is almost 40% of the total thermal efficiency [6]. Biswal et al.
proposed a complete analysis over the reliability aspect of system design for industry applications (power generation area). In their paper,
the application area was considered for the cooling of large electrical
generators through hydrogen cum water [2], [5]. A condensate heat
exchanger is provided for recovering heat from condensate draining
from a condensate boiler [9]. Condensate generated from latent water
vapor must be collected and discarded to avoid any damage to the
heating /cooling unit, and to prevent this contaminant from surrounding environment [6]. Fujita and Machii proposed a condenser design,
which includes a plurality of cooling pipes and supporting plates to
take care the downstream of condenser [10]. For many years, process C&I was considered as an art rather than science. In recent years,
some integrated solutions have been evolved dedicated for optimal
operations of the various components power systems using real-time
platforms [1]. Objectives of this manuscript are:
To propose a model to improve the efficiency of CCES by enhancing the gain of the model.
To enhance the design of discussed model from system reliability
point of view.

2. System specifications of the CCES
This section highlights the role of critical sub-sections of the generating section and the condensate section of the IGCC plants, and
their parameters, viz., the C&I; process / physical parameters, WCT
(water cooling tower), Cooling Section, and the Condensate Section.
Here, both the sections are interfaced through a novel designed closeloop cycle. Suitable transducers, control valves, switches, communication links, a master PLC and the HMI are the integral part of the
presented design for the different measurements.
The Control and Instrumentation (C&I) take care of supplying
low pressure (LP) and high pressure (HP) water channelized through
water cooling tower (WCT); pressurized hydrogen to generating sections of the plant, and actuations of different valves at both the cooling section and condensation section. Further, each input-output (I/O)
signal is assigned a unique card and slot number to identify its job
by PLC. The database is a must for on-line control, virtual monitoring, and prediction of the system. Descriptions of some of the tags
which are governed by PLC of the CCES are summarized in Fig. 1.
Performance of the overall power generation can be optimized by ensuring levels and pressures of hydrogen at cooling section, the level
of vacuum and pressure inside the condensate section, and the water
concentration at WCT.

Fig. 1. A segment of ladder-logic program of the CCES

Number of indicators and transmitters are mounted in the design
at different location of the CCES for the local monitoring and / or
pre-processing of data and further communicating to master controller unit through a balance type communication link. As depicted in

and at both inlet and outlet respectively. Similarly, other set of indicators and transmitters namely, F , T (Flow and Temperature) and only
T (Temperature) are mounted at WCT site.
• Process Parameters: The differential pressure method, which is
used to measure the parameters pressure, level and flow rate
through vessels are governed by ∆P = ρ gh ( ∆Ρ = Ρb − Ρ a ) .
Where, ∆Ρ is the differential pressure in pascal (Pa) ; ρ is
the density of fluid / gas (in kg / m3 ) at the respective section;
2
g is the gravitational force in N / m , and h is the vertical
height of the chamber in meters . Thus, the same scheme can

be used for the measurement of two physical quantities viz.
inside chamber pressure and the volume of fluid at WCT, hydrogen at cooling section, and vacuum at condensate section
respectively, which resultant to be simple and cost-effective.
Fluid storage limits such as volume limits, starting and stop
volumes are governed as per industry standard and practices.
Where, the temperature of the module is directed by
∆Trange = {Qout wcool − CPcool } = Tin − Tout [1], [3], [5].
• Cooling and Condensate Sections: With the increasing size of
generating plants, more attention is given on the design of the
exhaust of the machine / section. Proper safety measures are
taken in account to avoid the chances of explosion because
of hydrogen leakage as per industry standards. The standard
sensors are used for the measurement of respective physical
parameter are as follows:
i

Temperature: ±1o C .Pressure: ± 5% in mercury (Hg)
manometer tube.

ii

Relative humidity: 5% and 0% at the maximum and the
minimum threshold.

iii

Vibration tolerance band: ± 30% to any random input.

3. Methodology of the CCES
Two decision making points and three other check points are assigned for the execution of the control philosophy of the presented
model. The entire integrated system is handled by two lever positions
viz., the cooling section and the condensate section. Loops are strategically directed to meet the requirements of HRSG (heat recovery
steam generator) section of the captive plant. The line of actions is
well depicted in Fig. 2. Further, need and effectiveness of all the check
points / assessment points are selected, and assigned their roles. Role
of all the decision making and the check points are as follows:
• Mixer: injection of hydrogen in cooling section at desired pressure, circulation of fluid to maintain the temperatures of cooling, generator, and condensate sections are taken care.
• WCT: (water cooling tower) is responsible for using waste
heat, and recycle it through the close-loop cycle (HRSG section) of the power station.
• CWP: (cooling water pump) has a major role in injecting treated water to both the cooling section and the condensate section
using 3-way plug valve.
• Plug valve: this valve bifurcate the low pressure (LP) and the
high pressure (HP) line of circulating fluid flow at cooling section and condensate extraction section, respectively.
• Condensate: at this stage, the fluid is circulated inside the matrix of shell through the pipes to retain the optimal temperature, flow and desired pressure inside the chamber.

Fig. 1, different sub-groups are T , P, F (Temperature, Pressure, and
Flow) and L, T (Level, Temperature) across the surface condenser
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tion, all models / systems are different as is different for all. η , considers a maximum operation hour is equal to 365 days.
 t 
ℜ   = e −(t +To
 To 

η ) β + (To η ) β

for λ (t ) ≥ 0, T ≥ 0, and T ≥ γ . (5)

The reliability factors of the different components are categorized
into following sections: (i) reliability factors of converters, reservoirs
RTX , RTY , Riv , Rv , and Rov (ii) reliability factors of all the heat

exchangers RHEx / z /1 A...5 B , (iii) reliability factor of insulated chamber
and vacuum lines RC or RS . In terms of system reliability, equivalent
models of all the methods discussed in section 4.1– 4.4 are worked
out as per specifications of IEEE 1413-2010. From Section 3 and onwards, the method anticipated in this paper (Active CCES) is represented by S 4 , while S1 represents Farrell and Billett scheme [9], S 2
represents Currier system [6], and S 3 represented Fujita and Machii
model [10].
Fig. 2. The control philosophy of the proposed CCES

4.1. Scheme of Farrell and Billett

4. System reliability and failure modeling
Prediction of system’s reliability is very much essential as the
system (in this paper, CCES) is a collection of different components,
assembly lines, and married of close-loop control in a specific pattern in order to identify the desired mathematical model with utmost
efficiency and reliability. It is observed from industry standard and
practices, fault avoidance methods [5], [13] are overall expansive because of increasing costs (both commissioning and operation costs)
versus the linear improvement in reliable life of the system. For the
first time, the three parameter Weibull distribution function is used for
evaluating the effectiveness of the C&I model at the supervisory level
of the SCADA system. This mathematical model is also considered
the location of the fault if it occurs. All the symbols referred in Eq. (1)
and (2) have standard nomenclatures:
ℜ(T ) = e −(T − γ

ℜ s (t ) =

k

t

η) β

for λ (t ) ≥ 0, T ≥ 0, and T ≥ γ
or γ , β , > 0,η > 0, − ∞ < γ < ∞.
t

i

∑ {∫ λ (t )dt} e

i =0 0

(1)

− ∫ λ (t ) dt
0

(i !) −1 =

( λ ⋅ t )i e − λ t
∑
i!
i =0
k

(2)

For CCES (Cooling-cum-Condensate Extraction System), Water Separation Unit at Controlled Pressure (WSUPC), 3-way Valve,
WCT, CWP, CEP, CVP, the cumulative distribution function for the
removal of random variable selected is the three-parameter Weibull
distribution, given by:

λ (t ) = ( β η ) ⋅ (T − γ η ) β −1 for T ≥ γ  .

and λ (t , β , γ , λ ) = 0 for T < γ 
∴ f (t ) = 1 − e − (T −γ

η) β

}

Authors introduced a scheme of utilizing heat flow between condensate section and boiler section. It has a typical matrix (2x6) of the
devices inside the heat exchanger which may be placed in the boiler
flue gas flow bath. The system model is given by (6):
S1 = ℜ FB (t ) = Riv * RTX * RTY * Rov 



(6)

 RTX = RHEx || Rov , 1 ≤ x

4.2. System of Currier
Currier introduced a condensate pump that provides an efficient
expel system for the exit of warm air from the surrounding of a pumpmotor. The pump has married of a motor-driven fan, an enclose (cover),
and an opening which allow air flow. The system is expressed by (7):
S 2 = ℜC (t ) = RHEx * Rv * RHEz for 1 ≤ x, z ≤ 1}

(7)

4.3. Fujita and Machii model
Fujita and Machii proposed a condenser which includes plurality
of cooling pipes, and further cooling water used for exchange of heat
with steam flows. Overall, the model is dedicated to improve the condensate performance. The reliability model is expressed as:
S 3 =ℜ FM (t ) = RTX * RHEx * Rγ * Rv * RHEz 

 Rγ = RHEx || RHEy , 1 ≤ x, y ≤ 2


⇒ S 3 = ℜ FM (t ) = RHEx * RSI * Rv * RHEz 

(8)

(3)

4.4. Proposed method: Active-CCES
(4)

It is also noted that after burn-in period To , considering

The proposed model presents an Active – CCES, which is reliable
and cost-effective for the plant capacity of 36-MW generation units.
Here, typical hazard rate of s − out − of − t is considered for designing the CCES based on steps shown in (9) and (10):

γ = 0, To = 200 days, if t =100 days that is, taking the double of the
operation duration. For, fixed β, η changes as the mean (MTTF/
MTBF), the median, and the mode (modal life), and standard devia-
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RY = RHE1 A || RHE1B , RZ = RHE 2 A || RHE 2 B , ∴ RY = RZ

∴ F (t ) = FCS + FSHXE + F3− wV = F 4



= F 3 + ( Fm * F ' ) − ( F 3 * Fm * F ' ) 
S RS
SC
S RS
SC

F ' = FSC + ( Fa * Fb ) − ( FSC * Fa * Fb ) 
SC

FSHXE = Fq + FCEP − ( Fr * FCEP ) = Fr


⇒ RS = RTB * RY = RZ = RO ,  RO = RHE 3 A || RHE 3B ;

Rβ = RHE 4 A || RHE 4 B = Rγ ; ℜ
∴S4 = ℜ

S 3 RS

* ( Rm || R

SC '

S 3 RS

(t ) = R

),  R

SC '

X'

* Rα * Rβ * Rγ

= RSC * ( Ra || Rb )

(9)
(10)

(11)

Fq = Fp + FCVP − ( Fp * FCVP )



Fp = FBV + FOOV − ( FBV * FOOV )


Fs (t )OR = Fs (t ) + = F1 + F2 − ( F1 * F2 ) 

Fs (t ) AND = Fs (t )* = F1 * F2


R ' , R 3 , and Rm are connected serially in forward direction.
SC
S RS
Fig. 3a-3b and Table 1, shows proportion perfection of S 4 versus the
system reliability of S1, S 2, and S 3 . Respective data are also highlighted in Table 1, which shows performance of presented system, S 4
as against the existing models.

(12)

Eqs. (11) – (12) have formulated the mathematical statements of
the ‘chances of survival of F 4 =1 − S 4 as compared to F1, F 2, and
F 3 . As shown in Fig. 4, the proposed CCES only fails if the cooling
section, surface condenser, and 3-way valve section fail collectively
which is the combination of ten source points.
Thus, the chances of survival of active – CCES, that is of S 4 is
very high as compared to existing schemes as the statistics framed in
Table 1 and Table 2. Further analysis and discussions of this section is
done in Section 5.2 based on Fig. 3, Fig. 4, Table 1, and Table 2.
Table 2. System Failure: (S4) as against systems S1, S2, and S3
System’s Failure in Run-mode (= 1– Availability)
FS(t) of Test III
(Proposed – Existing)
F1–F4

F2–F4

F3–F4

F1–F4

78.35

81.01

81.00

87.01

89.36

84.29

71.17

80.59

78.72

98.98

102.90

101.07

93.56

96.03

96.03

101.46

85.18

78.62

90.15

68.15

68.15

76.96

76.00

74.82

98.67

94.94

83.52

88.97

92.39

88.75

94.20

96.22

96.22

96.28

93.80

93.80

87.52

88.26

87.63

95.49

97.38

97.38

79.57

76.28

75.95

95.83

96.17

96.14

S4–S3

125.45

70.95

70.95

81.62

86.29

85.89

73.98

65.97

65.97

73.98

65.97

67.68

Fig. 3. System availability analysis between of proposed model, S4 as against
existing schemes S1, S2, and S3
Table 1. System Availability: Proposed Method (S4) as against systems S1, S2,
and S3
System’s Availability in Run−mode
RS(t) of Test I
(Proposed – Existing)
S4–S1

S4–S2

RS(t) of Test II
(Proposed – Existing)

S4–S3

S4–S1

S4–S2

FS(t) of Test IV
(Proposed – Existing)

21.65

18.99

19.00

9.92

8.68

16.00

−1.17

19.41

21.28

25.89

16.32

21.29

6.44

3.97

3.97

−2.14

10.71

12.27

9.85

31.85

31.85

2.45

1.99

1.79

1.33

1.06

−3.52

1.56

1.51

0.79

5.80

3.78

3.78

−5.80

−5.58

−6.18

12.48

11.74

12.37

9.32

4.87

6.59

20.43

23.72

24.05

12.70

9.62

14.17

4.55

59.05

59.05

9.17

25.05

52.60

26.92

34.93

32.33

26.12

34.13

31.53

F2–F4

F3–F4

4.5. System Failure Mode: Active-CCES
The system failure mode is presented the reverse philosophy
of the analysis addressed in sub-section IV A–D that is, called the
‘chances of survival’ of active-CCES (sub-section 4.4) than that of all
the schemes (sub-section 4.1 – 4.3):
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Fig. 4. Static fault tree analysis of the proposed CCES model.
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5. Results and Discussions
5.1. Virtual platform of the CCES
Fig. 5 (a)-and-(b) depicts PLC based the project tree of the proposed CCES, and the network view which is used to link the PLC
with the HMI of the system. The HMI is the virtual base from where
the performance and operation of the entire system (CCES) is continuously observed in real-time. It acts as a virtual plant. Real-time
observations of the different parameters of the plant/ process are vital
to implement an efficient and reliable system.

Fig. 5. (a) PLC project tree module of the CCES. (b) Communication interface of the PLC with the HMI

platform helps to realize an integrated automation platform which improves the availability of the CCES (the last sections of CCPPs and
the first close-loop component of the HRSG) in operation mode as
against the existing schemes. Further sub-sections 5.2 is demonstrated
the performance of the CCES (S4) in terms of performance supervision and the system reliability / availability of the process.

5.2. System availability and failure of the S4
As shown in Fig. 3(a)-(b) and Table 1, two different tests have
been conducted viz., Test I and Test II. Observations are segregated
into three domains in terms of the worst case, healthy case/ status,
and the optimal availability. Different test events are used to analyze
the performances of all the schemes, existing and the proposed one in
terms of the worst case (the minimum reliability), healthy state (the
average reliability), and the best-fit case (that is optimal availability).
Respective data of both the test are fetched in Table 1. The abscissa
represents different events / samples collected at different instant of
time, varies from the minimum to the verge of the reliability of the individual components. Here, first row of Table 1 indicates the numbers
of samples are collected. The second column of the second row shows
Test 1, which indicates the performance of S4 versus the existing sys-

tems, S1, S2, and S3 in terms of system reliability Rs (t ) . Similarly,
As shown in Fig. 5(b), the network view of the CCES is impledata of Test II is referred from the fourth, fifth and the sixth lines of
mented using wireless HART (IEEE 802.15.4) based protocol which
the row respectively. It is recognized clearly that for the most of the
is highly reliable for industrial / robust environment applications. At
events S4 is performed superior than that of S1, S2, and S3.
the same time, cost-effective network/ communication interface is esAs depicted in Fig. 3 and Table 1, at the best fit conditions, S4 has
tablished because of multi-drop configuration. All the sensors/ actuaperformed 64.6%, 62.12%, and 61.83% enhancement in availability in
tors are mounted over the filed are treated as slaves (RTUs) while the
operation/ active mode as against of S1, S2, and S3 respectively. On the
controller is hold the master position. Since there are multiple buses
other hand, at the worst –fit conditions S4 has attained negative growth
are lying on the same line, only digital communication mode (Bell
from 0.4% to 25.45%. This is experienced by S4 because of the level of
– 202, FSK standard) is referred for increased reliability. Bell – 202
complexity and the higher level of integration involved with the system.
is referred to interface all the RTUs with controller, and enabling the
Therefore, at the healthy state (average performance), it is observed that
bidirectional flow of data.
S4 has shown 22.51% and 26.02% improvement as compared to S1,
The presented system is also facilitated the trend and the diagwhile S4 has reflected 34.03% average improvement than that of S2
nosis modules. These modules are easy the jobs of ‘operation and
and S3. Generally, it occurs due to same type of components shared in
health monitoring of section(s) in real-time’, and the diagnosis of any
the P&I (Piping and Instrumentation) diagram of the model. It is also
unhealthy signature of a component in auto mode. Thus, the CCES
is endowed with the facility of ‘bump-less
restart’, which enable to switch the system
(CCES) from manual-to-auto mode and vice
–versa without any delay. The model presented in Fig. 5 satisfies the specifications
discussed in Section 2.
Fig. 6(a)-and-(b) shows the elements of
the programming of the controller (PLC) of
the system. Snaps depicted in Fig. 6(a) are
in edit-mode, which is ultimately the brain
of the system. Further, the activation of the
PID (one of the sub-controller of the PLC)
followed by the threshold limit of the process variables are depicted in Fig. 6(b). Algorithm is developed to interface the field
sensors, the controller (PLC), and the HMI
through a balanced type communication link.
Fig. 7. (a)- (b). System safety analysis of CCES as against the available schemes.
Aforementioned features of the designed

Fig. 6. (a) PLC’s Ladder Logic Rungs in Edit Mode. (b) Snap-shot of the Ladder Logic design of the CCES

analyzed that the S4 has the least chances of failures versus the existing
systems because of increased amount of availability.
A quantitative analysis is conducted based on Fig. 2 to identify the
strength of the proposed design in terms of fault tree analysis (FTA).
FTA is considered to be a top-down approach by which each level of
fault is expanded to its input from the down. In order to guarantee
the reliability of the proposed design (CCES), probability of safety is
also evaluated, and the results are depicted in Table 2 and Fig. 7(a)and-(b).
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At this stage, two different sample tests, Test III and Test IV are
conducted to judge the effectiveness of CCES. It is noticed that the
chances of failure of F4 (1 – S4) has been drop-down from 65.97%
to 98.98% as compared to F1 (1 – S1), F2 (1 – S2), and F3 (1 – S3).
Data are having more than 100% values are the indices of complexity
of the CCES (S4) in contrast to the design of S1, S2, and S3. In some
odd cases as reflected from Table 2 and Fig. 7, S4 is reported inferior
by more than 1% to 25% than the counterparts. In contrast, the overall
availability of S4 is measured in between 26% to 32%. Therefore, it
can be recapitulated that the CCES model proves advantage over all
others in terms of system reliability.

6. Conclusion
The model CCES is designed and analyzed for the optimal performance of the sizes of 36-MW generation capacity, particularly for
the married of cooling cum condensate extraction sections of the power stations. The CCES has publicized (25.89% to 59.05%) significant

enhancement not only in terms of the availability but also in terms of
system safety (that is, the least chance of failure) of the system in active
mode. Active mode is the reflection of the increased electrical gain of
the system. S4 has been attained the maximum amount of availability,
and framed the highest degree of the safety module. Thus, from the
bidirectional analysis, it can be establish that proposed CCES model
is on upper hand side than that of all the counterparts. This improved
model (CCES) is finally implemented by injecting a methodology for
the optimization of a dedicated size process (surface condensation).
Process supervision model is designed for the captive power plant to
meet the requirement of specific environment in real-time.
Acknowledgement
The research work financed with the means of the university research
grant under the scheme of seed money grant with vide no.: TU/
DORSP/57/520 as a research project.

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

Alvarez E G, Stothert A, Antoine M, Morton S. Optimal operation of a power plant. US Patent 7,426,456 B2 2008.
Arnold J J, Capener J R. Modern power station practice. Pergamon Press, Elsevier, 3rd e. incur. Modern Power System Practice, Turbine,
Generators and Associated Plant, British Elect. Int., London 2008; (3).
Biswal G R, Dewal M L, Maheshwari R P. A novel scheme for cooling of large generators using hydrogen cooling systems. IEEE 8th Int.
Colloquium on Signal Processing & Its Applications, Malacca, Malaysia, 2012; 105 - 109.
Biswal G R, Dewal M L, Maheshwari R P. Process control and instrumentation of SeSWRS based hydrogen cooling system of a thermal
power station: a 2x660 MW unit. Int. Conf. on Energy, Automation and Signal, Bhubaneswar, India, 2011.
Biswal G R, Maheshwari R P, Dewal M L. System reliability and fault tree analysis of SeSHRS based augmentation of hydrogen: dedicated
for combined cycle power plants. IEEE Systems Journal 2012; 6(4), 647-656, http://dx.doi.org/10.1109/JSYST.2012.2192065.
Currier J. Condensate pump. US Patent 2009/0226329 A1 2009.
Erdener B C, Pambour K A, Lavin R B, Dengiz B. An integrated simulation model for analyzing electricity and gas systems. Electrical Power
and Energy Systems 2014; 61, 410- 420, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijepes.2014.03.052.
Fan J, Zhang Y, Zheng Z. Observer-based reliable stabilization of uncertain linear systems subject to actuator faults, saturation, and bounded
system disturbances. ISA Transactions 2013; 52, 730- 737, http://dx.doi.org/10.1016/j.isatra.2013.06.007.
Farrell C C, Billett R A. Condensate heat exchanger. US Patent 2009/0226329 A1 2009.
Fujita, Machii K. Condenser. US Patent 2010/0065253 A1 2010.
Grigg et al. The IEEE reliability test system – 1996: A report prepared by the reliability test system task force for the application of probability
methods subcommittee. IEEE Trans. Power Syst. 1999; 14(3), 1010- 1015, http://dx.doi.org/10.1109/59.780914.
Kelkar S, Kamal R. Adaptive fault diagnosis algorithm for controller area network. IEEE Trans. Indus. Elect. 2014; 61(10), 5527- 5537,
http://dx.doi.org/10.1109/TIE.2013.2297296.
Li Y, Huang H, Liu Y, Xiao N, Li H. A new fault tree analysis method: fuzzy dynamic fault tree analysis. Eksploatacja i Niezawodnosc Maintenance and Reliability 2012; 14(3), 208- 214.
Michlin Y H, Grabarnik G Y, Leshchenko E. Comparison of the mean time between failures for two systems under short tests. IEEE Trans.
Relia. 2009; 58(4), 589- 596, http://dx.doi.org/10.1109/TR.2009.2020102.
Peng W, Huang H, Zhang X, Liu Y, Li Y. Reliability based optimal preventive maintenance of series-parallel systems. Eksploatacja i
Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2009; 59(1), 04-07.
van Gemund J C, Reijns G L. Systems with single cold standby using pearson distributions. IEEE Trans. Relia. 2012; 61(2), 526- 532, http://
dx.doi.org/10.1109/TR.2012.2192587.

Gyan Ranjan Biswal
Department of Electrical and Instrumentation Engineering
Thapar University,
Patiala - 147004, India
E-mail: gyan.biswal@thapar.edu; gyanbiswal@gmail.com

122

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.18, No. 1, 2016

Article citation info:
Stachurski W, Midera S, Kruszyński B. Mathematical model describing the course of the process of wear of a hob cutter for various
methods of cutting fluid supply. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (1): 123–127, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2016.1.16.

Wojciech Stachurski
Stanisław Midera
Bogdan Kruszyński

Mathematical model describing the course of the process of wear
of a hob cutter for various methods of cutting fluid supply
Model matematyczny opisujący przebieg zużycia frezu ślimakowego
dla różnych metod podawania cieczy obróbkowej*
In the paper the method of determining the mathematical relationship for calculating the flank wear VBc of the most worn hob
tooth is discussed. The relationship, in the form of a multiple regression function, was determined based on the acceptance and rejection method. The data for the calculations was obtained from experiments carried out for hobbing of carbon steel C45 with the
use of a cutting fluid supplied in flood mode (WM) and with a minimum quantity lubrication mode (MQL). Based on the developed
equations the impact of the selected machining parameters the course of the hob wear was assessed. In the final part of the paper,
the obtained mathematical relationships were analysed and verified.
Keywords: hobbing, hob, wear, cutting fluid, MQL.
W artykule omówiono metodę wyznaczania zależności matematycznej do obliczania wielkości starcia VBc najbardziej zużytego
ostrza frezu ślimakowego. Zależność w postaci funkcji regresji wielorakiej wyznaczono metodą dołączania i odrzucania. Dane
do obliczeń uzyskano przeprowadzając badania eksperymentalne frezowania stali węglowej C45 z udziałem cieczy obróbkowej
podawanej w trybie obfitym oraz z minimalnym wydatkiem (MQL). W oparciu o wyznaczone równania dokonano oceny wpływu
wybranych warunków obróbki na przebieg zużycia frezów ślimakowych. W końcowej części artykułu dokonano analizy uzyskanych zależności matematycznych oraz przeprowadzono ich weryfikację.
Słowa kluczowe: frezowanie obwiedniowe, frez ślimakowy, zużycie, ciecz obróbkowa, MQL.

1. Introduction
The gears machining, with the application of a cutting fluid supplied with a minimum flow rates (MQL - Minimum Quantity Lubrication) is a technology still under development. However, in industrial
applications, it is still a novelty. This concerns, among other manufacturing processes, hobbing which is the most popular method of
machining gears. In this method, the allowance is removed by many
cutting teeth distributed on the hob circumference. In the gear hobbing, cutting teeth are unevenly loaded and this results in uneven wear
distribution on particular hob teeth. Out of the total number of hob
teeth, only a part of them remove work material, and only few of them
present maximum wear land [3]. In practice, when tool wear reach
critical values even at one hob tooth the hob is regarded as dull.
The available literature concerned the hobbing process shows that
the impact of the application of the MQL method on the effectiveness
of this process has not been investigated yet or it concerns a limited
scope only [5]. In the research described in the literature [16, 17] it
was shown that the use of this method in some circumstances enables to obtain the results comparable to the conventional method of
the cutting fluid supply and much better than those obtained for “dry
machining”. However, the results and conclusions drawn from those
studies could be misleading because research was carried out for a
single-tooth tool (the so-called “fly tool”) instead hobbing.
The basis for assessing the effectiveness of various methods of the
cutting fluid supply are the courses of the tool wear in the entire hob
tool life. Therefore, the effectiveness of lubrication and/or cooling in

the MQL method can be determined by comparing the courses of hob
wear with those obtained for hobbing with flood supply of cutting
fluid (WM - Wet Machining).
It should be taken into consideration, that the tool being worn is
the weakest item in machining systems. Therefore, the possibility to
predict the tool wear rates in various cutting conditions is of particular
importance, especially to minimize the cost- and time-consuming durability investigations. In order to predict tool wear, appropriate mathematical procedures can be used, e.g. the method of trend analysis [8],
artificial neural networks [9], fuzzy logic modelling based on the TSK
structure [10], or the model of a second degree equation that predicts
the durability of the hob by using the surface response method [13].
In various research centres, investigations on the hob teeth wear
process were undertaken. In the study [6] a method to determine the
variable load of the active cutting edges was proposed, by application
of a tool in the form of a rack (flute hobbing), which is the progress in
relation to the method of using a single-tooth tool [3]. In [7] it was indicated that for tools with TiN coating, application of the MQL method causes less intensive tool wear rates when compared with those
obtained for uncoated tools. Another problem undertaken in the study
[18] is to determine the cutting edge condition’s impact on the wear
rate during hobbing without any cutting fluid (DM - Dry Machining).
As part of the research studies [2, 4] the mathematical description of
the hob wear changes was also proposed. In those studies the mathematical description is based mainly on the analysis of the load variations on the active cutting edges during machining, resulting from the

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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variable chip cross-section areas in different angular positions of the
hob in relation to the gear being machined.
In the paper, the method to determine the mathematical
relationship for the calculation of the flank wear land width VB of
the most worn hob tooth is discussed. The data necessary to evaluate
equation parameters was obtained from experimental investigations.
The relationship, in the form of the multiple regression function,
were determined by means of the acceptance and rejection method
algorithm. Then, based on power polynomial equations, the impact
of the selected machining conditions (cutting speed, feed, the cutting
fluid supply method) on the courses of the hob wear rates as
well as on cutting forces was assessed.

was sent to the measuring card KEITHLEY, type KPCMCIA–12AI–C
installed in the computer. The software for the recording the measurement data was developed in the Institute of Machine Tools and
Production Engineering of the Lodz University of Technology and
described in details in [20].
In Fig. 1 an example of the graph of the cutting force course obtained during the gear hobbing was presented. It can be seen that due
to the variable number of the hob teeth cutting simultaneously during
one hob revolution the total chip cross-section varies. This affects, in
turn, the cutting force magnitude.

2. Experiments
The aim of the experimental investigations was to collect
data concerning the hob wear rates and the cutting forces in
gear hobbing:
–– with the supply of cutting fluid in a flood mode (WM)
–– with the minimum quantity lubrication mode (MQL).
In the investigations, various machining parameters were
applied (cutting speed, feed), and the values VBc were measured
(no vital wear was observed on the rake face) as well as the
corresponding cutting forces Fc. Those data were selected just
because they have a considerable impact on the tool wear process. The previous investigations of the gear hobbing, e.g. [11],
proved that among all the cutting parameters the cutting speed
vc has the greatest impact on tool wear. The main reason for
that is that cutting speed determines, to the greatest extent, the cutting
temperature. This was confirmed by other researchers, e.g. [1]. On
the other hand, the cutting force can be used as an indirect measure
of hob wear magnitude. This is because the wear of hob leads, during
the machining process, to the change of the cutting conditions, which
in turn leads to an increase of cutting forces. Also deterioration of the
quality of the workpiece being machined can be observed.

2.1. Durability tests
Durability tests were carried out for hobbing of spur gears made
of carbon steel C45 (20±2 HRC). The blanks to machine gears had
an outer diameter of d=72 mm and a width of b=15 mm. Using the
ZFC-20 hobbing machine involute teeth of module m=3 mm, pressure
angle α=20°, and tooth inclination angle β=0°, were cut. The NMFc3/20°/B gear-cutting hobs made of high-speed steel HS6-5-2 without
any coatings were used. The cutting fluid Ferokol EP machine oil was
applied for wet machining with a flow rate of about 10 l/h. For MQL
the MKS-G100 device was applied with an external single-channel
generation of oil mist with flow rate of 15 ml/h. The investigations
were carried out for different cutting parameters (Table 1) with a constant hobbing path L=400 mm.
The gears being machined were fastened on a specially designed
mandrel intended for fixing a single-component piezoelectric dynamometer KISTLER, type 9321B, enabling the cutting force Fc to be
measured. The measuring signal from the dynamometer was directed
to the single-channel laboratory amplifier KISTLER, type 5011B, and
converted into a voltage signal. Next, the signal from the amplifier
Table 1. Cutting parameters.
Cutting parameters
cutting speed
vc [m/min]

feed
f [mm/rev]

depth of cut
ap [mm]

34,4
44,2
54,0
69,9

0,50
1,25

6,6
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Fig. 1. Example of cutting force vs. time relationship.

The 10 seconds duration of the measurement cutting forces was
set. At that time the hob was running at about 20 revolutions. As the
result of particular test as a cutting force measurement result, the average value of the maximum cutting forces peaks Fc“i” (where “i” is
the successive number of the hob cutter revolution) observed for each
revolution of the hob was taken.
An optical microscope was used to measure the hob teeth wear
lands. The wear of the hob teeth was observed on the flank surfaces
as a wear lands unevenly distributed along cutting edges. The highest
value of the wear land width VBc-in was observed in the vicinity of
the tooth corner area on the side entering tooth space. This value, for
the most worn tooth, was taken as a measure of hob wear during the
analysis of the investigation results.

2.2. Determination of mathematical relationship
To determine the mathematical relationships for the calculation of
tool wear, the original SKZ software was developed in the Institute of
Machine Tools and Production Engineering of the Lodz University of
Technology [14]. The SKZ software makes it possible to determine
the coefficients of a multiple regression equation. The procedure for
regression analysis was developed on the basis of the algorithm of the
acceptance and rejection method described in the paper [15].
The procedure of the software application began with entering input data (vc, f, Fc) from a text file prepared earlier, and selecting the
form of the regression function (Y1 = B0 + Sum (Bi * Xi)). Since the
durability tests were carried out for a constant depth of cut ap, this
parameter was not taken into consideration.
The selection of the critical statistics values (Fkr) is made on the
significance level α=0,4, and after having the regression function determined it is changed into the value of α=0,1. The calculations began
with the simplest regression function, and new elements are attached
(accepted) successively. If a newly attached element lowers the significance of an element that has already been introduced, the irrelevant
element is removed from the regression function. After having introduced all the relevant elements a preview panel with the calculation
results is displayed. Finally, the function of the object investigated
took on the form shown below:
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VBc −in = VB0 ⋅ vcfv

⋅f

ff

Fc

fF

[mm]

(1)

where: vc – [m/min]; f – [mm/rev]; Fc – [N].
The values of the coefficients and constants of this function determined on the basis of calculations are listed in Table 2.
Table 2. Values of constants and coefficients for experimental function
Constants and coefficients
WM

MQL

VB0 = 9,98·10−21
fv = −2,194
ff = −0,633
fF = 8,962

VB0 = 2,15·10−12
fv = −1,569
ff = −0,604
fF = 5,282

Coefficient of multiple correlation R
0,7502

0,7418

After entering the numerical values from Table 2 into the
function of the object of investigation (1) the following equations
were obtained:
–– for the supply of cutting fluid in the flood mode (WM):
VBc −in = 9,98 ⋅ 10−21 ⋅ vc−2,194 ⋅ f −0,633 ⋅ Fc8,962 [N]

(2)

The illustration that presents the impact of the vc and F parameters, dependent mostly on the cutting fluid supply method, on the hob
wear VBc-in is shown in Fig.3. The graphs are presented for the feed
f=0,5 mm/rev. The graphs for the feed f=1,25 mm/rev are of a similar
nature. The surfaces on the graph present the hob wear rate levels to
be expected depending on variable cutting conditions.
As it results from Fig. 3 and the relationships (2) and (3) the application of higher cutting speed vc leads to the conclusion that in
any case when the assumed criterial wear VBc-kr is achieved higher Fc
cutting forces were observed. This is confirmed by the values listed
in Table 3.
It should be noted that for the flood cutting fluid supply mode
(WM) the increase in cutting speed (in particular to vc=54 m/min and
vc=69,9 m/min) results in lower forces Fc occured in relation to that
observed in the case of the MQL application. For the hob wear equal
to 0,3 mm the difference between the cutting forces for lowest and
highest cutting speeds is 64 N, whereas for the MQL method amounts
to 80 N. Similarly, for the hob wear of 0,5 mm the difference between
the cutting forces for the lowest and highest cutting speeds is 68 N,
whereas for the MQL method amounts to 88 N. This confirms the
previous observations concerning the higher wear sensitivity VBc-in to
the changes of the cutting speed vc and the cutting force Fc for “wet
cutting” (WM) when compared to the MQL method.
a)

–– the MQL method:
VBc −in = 2,15 ⋅ 10−12 ⋅ vc−1,569 ⋅ f −0,604 ⋅ Fc5,282 [N].

(3)

3. Analysis of the relationships obtained
The significance of the coefficients obtained for the multiple correlation R were determined by means of the Fisher-Snedecor F test
through the calculation of the F coefficient test values and comparing
them with the critical values Fkr. Because the calculations showed the
relation F > Fkr, the correlation coefficients should be regarded as
relevant, and this means the conformity (at the significance level of
α=0,1) of the regression equation with the investigation’s results [12].
The analysis of the constants and the exponents presented in Table 2 indicates that those values differ, depending on the cutting fluid
supply method applied. This concerns both the VB0 constants which
generally define the wear rate level, and the exponents determining
the impact of the individual machining conditions on the changes of
the wear rate.
The highest differences were observed when comparing the fF and
fv exponents for the MQL method with the exponents obtained for
the WM mode. The values of the fv exponents differ by almost 40 %,
whereas the fF exponents differs by 70 %. This indicates that with the
cutting fluid supply in the flood mode (WM) the VBc-in wear sensitivity for the vc changes of cutting speed is much higher when compared
to MQL. The same relationship concerns the cutting forces Fc that
changes according to the hob wear magnitude.
For the ff coefficients no significant differences in their values
were observed (−0,633 and −0,604 respectively). This shows that the
impact of the feed f on the wear rate is similar, regardless of the cutting fluid supply method. It is worth to point out that this situation
could be caused by the fact that the longitudinal feed is a relevant
parameter influencing the maximum value Fc of cutting force [19] and
as such it is already considered in the fF coefficient.

b)

Fig. 2. Influence of cutting force and cutting speed on hob’s flank wear: a)
WM, b) MQL; f=0,5 mm/rev
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Table 3. Cutting force values for the critical flank wear
f
[mm/rev]

VBc-kr
[mm]

0,3
0,5
0,5

vc
[m/min]

WM

MQL
Fc [N]

34,4

338

340

44,4

359

367

54,0

377

389

69,9

402

420

34,4

357

375

44,4

380

404

54,0

399

429

69,9

425

463

The differences between the calculated and measured wear
rates vary within the range from 0,03 mm up to 0,08 mm for the
hobbing with the flood cutting fluid supply method (WM) and in
the range from 0,02 up to 0,12 mm for the hobbing with the MQL
method. It should be noted that for both methods the differences
decrease as the machining time increases. For the WM method in
the final stage of the diagram the difference amounts to 14 %, and
for the MQL method it drops to 6 %. In both cases, the hob wear
vs. time diagrams drawn on the basis of calculations run below the
experimental ones.
Similar hob wear diagrams for both the measured as well as
the calculated values were also obtained in other tests. This proves
the correctness of the developed model.

5.

Conclusions

The aim of this study was to evaluate the mathematical relationships enabling a prediction of the flank wear VBc of the
4. Verification of the mathematical model
most worn out hobbing tooth. The possibility to predict tool wear is
a relevant factor affecting the correct planning of the gear machining
In spite of the satisfactory values of the multiple correlation coprocess when using the hobbing method. Based on an analysis of the
efficients for the developed mathematical model its verification was
obtained results the following conclusions have been drawn:
also carried out consisting of a comparison of the measured wear val1. A mathematical model has been developed in the form of a
ues VBc-in with the values calculated on the basis of this model.
multiple regression function which enabled a calculation of
In Fig. 4 the comparison of the calculated and measured wear valthe VBc-in wear rate for the most worn tooth.
ues VBc-in while hobbing gears with the cutting fluid supply in the
2.
The
acceptance and rejection method used for working out the
flood mode (Fig. 4a) and the minimum quantity lubrication mode
model is relatively easy to apply with the use of appropriate
(Fig. 4b) is presented. The graphs were made for constant cutting pasoftware.
rameters: vc=69,9 m/min, f=0.5 mm/rev, ap=6,6 mm.
3. With a continuous measurement of cutting forces, it is possible to monitor the state of hob wear during machining.
a)
4.
Experimental verification of the obtained relationships
have proved their correctness for both cutting fluid supply
methods (WM and MQL).
5.
The model developed creates a good basis for the analysis
of the hobbing gear process. Thanks to the determined mathematical relationships it is possible to avoid labor-, and timeconsuming experimental studies.
Based on the work performed and the obtained results it
should otherwise be noted that:
1.
The analysis of the exponents determining the impact of
machining conditions on the wear rate has shown that the cutting speed vc and the cutting force Fc are the parameters most
b)
sensitive to the cutting fluid supply method (WM, MQL).
2.
For the cutting fluid supply in the flood mode (WM) higher
wear sensitivity to the cutting speed changes vc occurs when
compared with the MQL method. The same relationship concerns the cutting forces F accompanying the hob wear process.
3.
The impact of the feed f on the wear rate does not depend
on the cutting fluid supply method.
4.
The application of the MQL method in in presented experiments was only possible as an external supply of cutting
fluid to the cutting zone. It seems that the supply of oil mist
directly to the cutting zone through the tool would improve
cutting conditions and slow down the process of tool wear.
This should be the objective of further works and experimenFig. 3. Comparison of calculated results to measured values of flank wear VBc-in: a) WM,
tal studies.
b) MQL; vc=69,9 m/min, f=0,5 mm/rev, ap=6,6 mm.
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Wear characteristics and defects analysis
of friction stir welded joint of aluminium alloy 6061-t6
Charakterystyka zużycia i analiza uszkodzeń złącza ze stopu
aluminium 6061-T6 zgrzewanego tarciowo z przemieszaniem
This paper deals with the wear characteristics and defects developed during friction stir welding at different process parameter of
aluminium alloy (AA) 6061-T6 having thickness 6 mm. Four welded samples are prepared with rotational speed 500 rpm, 710 rpm,
1000 rpm and with welding speed of 25 mm/min & 40 mm/min. Welded samples and base material are put in wear condition under
grinding machine for 120 s. Material removal is measure by taking the difference of weight before and after wear. Different types
of defects and fracture are observed on the wear surface. These defects and fractures are analysed under field emission scanning
electron microscope (FESEM). It is concluded that material removal from welded sample is less compared to base metal, hence
wear resistance increases after friction stir welding.
Keywords: Friction stir welding (FSW), Wear, Defect, Grinding Machine, Field Emission Scanning Electron
Microscope (FESEM).
Praca dotyczy charakterystyki zużycia i uszkodzeń podczas zgrzewania tarciowego z przemieszaniem stopu aluminium (AA) 6061T6 o grubości 6 mm dla zmiennych parametrów. Cztery zgrzewane próbki były wykonane z prędkością obrotową 500 obr/min, 710
obr/min, 1000 obr/min dla prędkości zgrzewania 25 mm/min i 40 mm/min. Zgrzewane próbki i materiał bazowy były poddawane
zużywaniu za pomocą szlifierki w czasie 120 s. Ubytek materiału mierzono jako różnicę wagi przed i po zużywaniu. Różne rodzaje
wad i pęknięć zaobserwowano na zużytej powierzchni. Wady i pęknięcia analizowano za pomocą mikroskopu polowego (FESEM).
Stwierdzono, że ubytek materiału ze zgrzewanych próbek jest mniejszy w porównaniu z ubytkiem dotyczącym materiału bazowego.
Zwiększa się więc odporność na zużycie po zgrzewaniu tarciowym z przemieszaniem.
Słowa kluczowe: Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem, zużycie, uszkodzenie, szlifierka, mikroskop polowy.

1. Introduction
Friction stir welding (FSW) is developed and patented by Mr.
Wayne Thomas at The Welding Institute (UK) in the year 1991 [28].
It is a solid state joining technique at which materials are joined below
their melting point. Hence compared to other traditional techniques
it is energy efficient, versatile and environment friendly. Aluminium
alloys especially 2XXX and 7XXX series are difficult to weld by conventional fusion welding process because of poor solidification and
porosity in fusion zone. Hence aluminium alloys are easily welded
by FSW process [23]. Friction stir welding quality is determined and
controlled by the process parameters like rotational speed, welding
speed, plunge depth etc. Figure 1 shows the schematic diagram of
friction stir welding process. In this process material that is going to
be joined is fixed on bed with the help of fixtures and a non consumable rotational tool plunges through the material. There is generation of
friction heat due to contact between tool and work piece, which brings
the material in semi solid state. Due to stirring action and consolidated
pressure by the tool the semi solid material gets joined [7].
Won-Bae Lee et al. studied the microstructures and wear property of friction stir welded AZ91 Mg alloy/SiC particles reinforced
composite (AZ91/SiC/10p). They found an improvement in the wear
property of the weld zone as compared to base metal. They concluded

128

Fig. 1. Schematic drawing of friction stir welding

the wear resistance within the weld zone, as evaluated by the specific
wear loss, was superior, as compared to the base metal [19]. R. Palanivel et al. developed an empirical relationship between FSW process
parameter and wear resistance of friction stir welded joint of two dissimilar aluminium alloy AA5083H111-AA6351T6. It was found that
wear resistance increases as tool rotational speed, welding speed and
axial force increases up to certain level then it starts decreasing. It was
also observed that joints fabricated using straight pin profiles yielded
highest wear resistance due to intense plastic flow and mixing of dis-
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similar alloys as compared to tapered pin profile tool [24]. Dinaharan
I. et al. developed an empirical relationship to predict the effect of
process parameter on sliding wear behaviour of butt joints of friction
stir weld AA6061/ 0-10 wt.% ZrB2 composites. They concluded that
wear rate decreases as tool rotational speed, welding speed and axial
force increases. After that further increase in these process parameter
increases the wear rate. They also studied the scanning electron microscopy (SEM) micrographs of wear surface [6]. Prakash et al. studied the tribological behaviour i.e. dry sliding wear characteristics using a computer aided pin on disc wear testing machine of friction stir
processed Al 6061 sheet with metal reinforced. They concluded that
wear rate decreased as weight percentage of Al2O3 increased. Through
SEM they studied the wear surfaces and observed wear tracks that are
covered with the compact debris and delamination [26]. Jankauskas
V. et al. analysed the influence of welded layers composition on the
abrasive wear mechanism of friction couples “hard layer-steel”. They
investigated the arc welded layer’s strength, surface morphology;
chemical and structural composition and abrasive wear resistance.
Wear was determined by weighing the samples before and after the
test. The microstructure was analysed with the optical metallographic
microscope and morphology of friction surfaces were analysed with
SEM [12]. As per literature it can be found that researchers studied the
wear characteristics of different friction stir welded joints. Some have
compared the wear resistance property of weld zone compared to base
material and concluded that wear resistance property is better at weld
zone compared to base material.
Karam et al. study the possibility of joining two dissimilar alloy i.e.
A319 and A413 using friction stir welding. They examined the weld
bead visually in which they found flash formation on upper surface.
They found formation of tunnel defect through X-ray radiograph and
defects at macrostructure analysis on sample prepared at high welding speed [15]. Joulo T. Le et al. have investigated the fatigue strength
and failure mechanism of defect free and flaw bearing friction stir
butt-weld of 3.1 mm thick AA2198-T8 Al-Li-Cu alloy via S-N curve.
Under this study detailed fractography was carried out to link fatigue
crack initiation sites and propagation paths to the presence of defects
on monotonic loading. They used scanning electron microscope for
the fracture surface examination and also for the defect observation.
They observed the intergranular cracks and concluded that fracture
occurs always from inter granular cracks [13]. Dehghani M. et al. has
joined the Al 5186 to mild steel using friction stir welding technique.
They investigated the effect of process parameters on defects like tunnel formation, cavity and porosity. At higher pin diameter and with
lower welding speed tunnel formation was observed but as pin diameter decreases and welding speed increases such defects could be
avoided. Also the threaded pin profile can minimise the formation of
cavity [3]. Kadlec Martin et al. studied the effects of kissing bond
defect on the tensile and fatigue properties of 7475-T7351 friction stir
welds with respect to a reference weld without any flaws and a base
material. They determined the defects size by investigating various
kissing bond defects. Using SEM they investigated a new process of
crack initiation and propagation from the kissing bond surface rather
than from its end [14]. Ramulu P. Janaki et al. analyzed the effect of
process parameter on the formation of internal defects of friction stir
welded joint of AA 6061 T6 having thickness 6.1 mm. They have discussed the defect due to less tool plunge, insufficient heat generation
and plastic deformation. They concluded that higher welding speed,
higher rotation speed and higher plunge depth are preferred for producing a defect free weld. They also optimized the welding parameter
for producing the internal defect free welds [27]. Li J. Q. et al. has
studied the defects developed at different rotational speed for the external non-rotational shoulder assisted friction stir welding on 2219T6 aluminium alloy. They investigated the morphology of the cavity
defect with high magnification. They observed the cavity defect close
to the top surface of the weld [20]. Chen Hua Bin et al. made an at-

tempt to investigate the formation of defect like void on friction stir
welded joint of 5456 aluminium alloy. They used optical microscopy
and scanning electron microscope to analyse these defects [2]. Zhang
Huijie et al. has characterized and proposed mechanism for formation
of welding defects in underwater friction stir welded 7.5 mm thick
2219-T6 aluminium alloy. They analysed the defects such as voids
and grooves through the material flow patterns. They concluded that
welding defects can occur at both low as well as high rotational speed.
They studied the high magnification images of welding defects formed
under different process parameters [32]. Janjic M. et al. investigated
the tunnel defect on the advancing side of friction stir welded joint of
AA 6082-T6. They put it in the category of density error caused due
to insufficient transport of material around the pin [11]. Podrzaj P.
et al. studied different types of defects at friction stir welding. They
discussed defects like tunnels, voids, surface grooves, excessive flash,
surface galling, nugget collapse and kissing bond. They have given
the energy input as main reason for these defects [25]. Dimic Ivana et
al. has conducted three dimensional finite element analysis to quantify
the influence the weld defects on integrity of pipe elbows subjected
to internal pressure. They concluded that local defects reduce the load
carrying capacity and deformation ability of a piping system. They
discovered the defect through ultrasonic measurement [5]. From the
literature it can be observed that researchers have examined the defects in friction stir welded joints. Some have found the defects like
voids, cavity and tunnel defects.
Wear characteristics and defects analysis is important in technical diagnostics which includes assessment of the technical condition
of machines parts by studying the properties of its work processes.
Failure of machine parts can be avoided by proper welded joints.
Through root cause analysis of defects maintenance of machine parts
reduces. The diagnostics is important for mining, metallurgy, processing industry and materials science [16, 9, 8, 30, 17, 4, 10, and 31].
Mazurkiewicz described the most popular diagnostic systems used in
the maintenance of internal transport conveyors system and also presented a new method of computer-aided maintenance of such systems.
He found that with the help of described monitoring system maintenance diagnosis of a single belt conveyor or an entire transport system
enables effective assessment of the current state of bonded joints [22].
Wang explained that demands of spare parts are usually generated by
the need of maintenance either preventively or at failures. He suggested that proper planned maintenance intervention can reduce the
number of failures [29].
Hence from above findings of all researchers it can be summarized that wear of any welded component causes defect. Defects in
any welded part can arise due to improper selection of process parameter or due to wear of the welded part. These wear and defects causes
the failure of any welded part. Therefore there is need of maintenance
either post failure or to prevent this failure.
This paper deals with the study of wear characterization and investigation of different weld defects generated in friction stir welded
joint of aluminium alloy 6061-T6. The aim of this paper is to study
the effect of process parameter with the material removal during wear
condition and comparing it with base material under same condition.
FSW samples are put in wear condition in grinding machine to create
the extreme real harsh wear condition. These welded samples will face
such type of harsh wear condition at automobile or shovel teeth. Under
this paper different types of defects are studied under FESEM. These
defects may arise in friction stir welded joints when welded joints are
put in wear condition. AA 6061-T6 is a light weight aluminium alloy
used in rail coaches, truck frames, ship building, civil bridges, for
aerospace applications including helicopter rotor skin etc.
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2. Experimental procedure

3. Result & Discussion

The friction stir welding set-up is developed on HMT 1U-make
milling machine. SS 410 stainless steel was selected as FSW tool material and 6 mm thick AA 6061 T6 is chosen as working material.
The welding samples are prepared at four process parameters as given
in Table 2. Friction stir welded sample and base metal sample of dimension 30 mm X 25 mm are put in wear condition with the help of
grinding machine for 120 s as shown in Figure 2. Specification of
grinding wheel is shown in below Table 1.

3.1. Maximum temperature
Maximum temperature during the process can be measured with
the help of thermal images taken from infrared camera. Figure 3
shows the maximum temperature generated during the experiment for
sample no 2. Table 3 gives the maximum temperature generated at all
the four process parameters.
From Table 3 it can be concluded that maximum temperature
achieved during the process is maximum for sample 3. Hence
it can be derived that temperature obtained during the process
increases as rotational speed increases.

3.2. Theoretical formulation of material removal during
grinding operation
Theoretically material removal rate (MRR) in case of grinding
operation can depend upon width of cut, depth of cut and feed
rate of work piece:
 mm ³ 
MRR 
(1)
Hence,
 = d * w*v ,
 s 
where:
		
		
		

d = depth of cut,
w = width of cut, in this case it is 25
mm,
v = feed rate of work piece.

Since rotational speed of grinding wheel (N) = 1600 rpm.

where:

Fig. 2. Experimental setup
Table 1. Specification of grinding wheel

m
  = (*D * N ) / 60 ,
s

(2)

Now, by inserting value of v from eq (2) to eq (1),

Rotational Speed (N)

1600 rpm

Diameter of grinding wheel (D)

130 mm

Width of grinding wheel

40 mm

Time duration of test

120 sec

therefore,

MRR (

m3
) = 0.27 * d .�
s

(3)

With the help of precision weighing machine initial weight of all
samples i.e. weight before wear and final weight of all sample i.e.
weight after wear is measured. With the difference in final weight and
initial weight material removal from each sample is find out to study
the abrasive wear phenomena of welded sample.
Table 2 shows the detail of welded sample prepared at their corresponding process parameter.
During the friction stir welding experiment, temperature is observed with the help of Infrared camera of CHAUVIN ARNOX C.A.
1888.
Table 2. Process parameter of specimen
Sl.
No.

Sample
no.

1.

Fig. 3. Infrared image of FSW

Type

Rotational
Speed (rpm)

Welding Speed
(mm/min)

1

Welded Sample

500

25

Sl. No.

Sample no.

Maximum Temperature

2.

2

Welded Sample

710

25

1.

1

482.00

3.

3

Welded Sample

1000

25

2.

2

518.57

4.

4

Welded Sample

710

40

3.

3

539.07

5.

5

Base Material

4.

4

515.4
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Table 3. Maximum temperature attained at different welding condition
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Material removal in,
Hence,

.
120 s (m3 ) = 32.67 * d �

(4)

removed ( Kg ) = 88.21 * d ,

(5)

Since density of aluminium is taken as (ρal) = 2.7 Kg/m3.
So,

mass removed (mg ) = 88.21 * 106 * d �

3.4. Defects found in welded sample
After welding the samples through visual inspection defects are
observed on the welded plates. These defects caused the rejection of
welded plates through visual inspection only.
3.4.1. Exit hole and Flash

(6)

Hence from equation (6) material removal depends on depth of
cut. In this experiment depth of cut is not known. Since, there is only
surface contact between grinding wheel and work piece.

Friction stir welding process can be sub divided in three phase
i.e. plunging in, welding and plunging out. In the plunging out step
tool is taken out of the work piece. When tool is taken out of the work
piece an exit hole is left at that place. This phenomenon is shown in
the Figure 5 of sample 3.

3.3. Experimental analysis of wear
Material removal is obtained by measuring the weight of all five
specimens before and after wear. Material wear from all five samples
are plotted in Figure 4.

Fig. 5. Exit hole and flash

Fig. 4. Comparison of material removal of different welded sample with base
metal

From the Figure 4 maximum material removals can be observed
for sample no 5 i.e. base metals as compared to welded samples.
Hence it can be concluded that wear resistant of welded material is
more than that of base material. The reason for such variation is that
friction stir welding occurs at a temperature below the melting point
of material, so there is no chance of second phase formation. Hence
material gets heat treated, so wear resistance property increases. From
the above graph it can be observed that material removal is lowest
in case of sample no 3 i.e. at 1000 rpm and 25 mm/min. It implies
that best welding has occurred in this case. Since for higher rotational
speed and lower welding speed, heat generated is maximum; as clear
from Table 2, so material easily stirs and mixed. It is clear that material removal in case of sample no 4 is more than that of sample no 2.
Hence it can be concluded that for same rotational speed as welding
speed increases quality of weld decreases, since temperature developed reduces as given in Table 3.

Exit hole phenomena is observed during all the process parameters. So that amount of material is wasted every time. It is observed
that size of exit hole is equal to that of pin size. In Figure 3 at the weld
joint area extra material is observed known as flash. The reason for
the flash formation is the excessive heat generation. Excessive heat
generation leads to the thermal softening of the work piece beyond
the boundary of tool shoulder. Hence upper layer of the material come
out forming an excessive surface known as flash. Consequently this
leads to the thinning of the material in the weld area. Hence at the
weld root area, pin starts making contact with the backing bar which
causes rupture of material. Ultimately it will damage both the pin and
backing bar.
Due to low heat generation, material doesn’t get soft. Hence tool
is not able to stir and mix the material. So, improper weld result. In the
Figure 6, which is the weld joint at tool rotational speed 500 rpm and

Fig. 6. Irregular weld surface
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weld speed 40 mm/min, irregular weld surface can be observed from
the visual inspection. The reason for such surface is less heat generation due to lower rotational speed and high welding speed [18]. Hence
this sample is rejected.

3.5. Defects generated during wear
After putting the welded sample in wear condition, several defects
are observed. These defects are one of the major causes behind the
failure of any friction stir welded structure. So, for the efficient performance of any welded joints these defects must be minimised.
3.5.1. Fracture along the welding direction on back side of plate
It is observed that when welded samples are put in the wear condition defects are noticed. A fracture is observed on the back side of
plate along the welding direction for sample 1. It shows that at low

Fig. 9. Weld crack

terized with a lot of dimples, which clearly shows the ductile failure
mechanism and ductile fracture morphology reveals that the metallic
bonding is performed in this region [33].
3.5.2. Crack propagates along the thickness as seen from the
thickness
Welded sample 4 put in wear condition, abrasive wear phenomena
was observed. After the process when its cross-section was observed
there is a propagation of crack along the thickness as shown in Figure
9. FESEM image of the crack is taken and it is shown in Figure 10.
From Figure 10 it is clear that crack propagates along the thickness after wear. It is one of the major causes for the failure of any
welded joint [1]. Rectangular part is further magnified and it is seen
in the FESEM in the right figure. It can be observed that surface has
broken into small particles and hence propagating the crack.

Fig. 7. Weld fracture

3.5.3.

Fig. 8. FESEM image of fracture surface

welding speed due to inadequate amount of heat generated, welded part may fail
when put in severe working
condition. Figure 7 shows
the fracture in sample 1.
Figure 8 shows the
FESEM image of fracture
surface shown in Figure 7.
This clearly shows the failure of the welded part.
Circular part is further
magnified and seen on the
FESEM. It is clear that the
fracture surface is charac-
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Fig. 10. FESEM image of weld crack
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In sample 2, porosity is
observed near the surface as
shown in Figure 11.
Porosity is being observed under FESEM as
shown in Figure 12.
Figure 12 shows the
porosity on the wear surface. It can be observed
from the Figure that due to
grinding wear surfaces are
overlapped to one another.
Here also it can be observed
that surfaces are broken into
segments to form the pores.

S cience and Technology

Fig. 11. Porosity
Fig. 12. FESEM image of porosity

3.5.4. Discontinuity
When welded sample 2 is cut to see their cross section there is
no defect like hole is observed. But when the surface is further polished to prepare samples for microstructure evaluation, two holes are
observed i.e. one is small hole and another is big hole as shown in
Figure 13. These are also known as tunnel defect in friction stir welding process [21].
FESEM image of small hole is shown in Figure 14.
Left image of Figure 14 shows the FESEM image of small hole.
It can be observed from the image that it is a through hole. Hence the
reason for such dole is that no proper heating of welding material,
so that tool is not able to stir the work piece properly. Right image
Fig. 13. Holes on weld surface
of Figure 14 shows the magnified view of the circular part as shown
in left image. Here irregular
cracks are observed on the
surface.
While observing bigger hole
through FESEM a crack is
spontaneously observed as
shown in Figure 15.
On the left image of Figure 15 big hole along with
the horizontal crack can be
observed. Big hole is also
a through hole like small
hole. Right image of Figure
15 is the magnified view of
the circular part at crack
shown in the left image.
Fig. 14. FESEM image of small hole
Further vertical cracks are
observed in the horizontal
crack. These type of cracks
are the main reason for the
hole generation and failure
of welded parts under wear
condition.

Fig. 15. FESEM image of big
hole & crack
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4. Conclusion and future scope
From the above study on wear characterization and weld defects
of friction stir welding of AA 6061-T6 following conclusions are
made.
1. Wear resistance of friction stir welded joint is increased compared to base material. Since material is joined below melting point of material, hence material does not melt during the
welding therefore there is no chance of second phase formation.
2. Fracture surfaces of welded joint shows the ductile failure
mechanism.

3. At high tool rotational speed (i.e. 1000 rpm), defect free welds
are obtained. Since, at higher rotational speed more heat is
generated compared to lower rotational speed (i.e. 500 rpm
and 710 rpm). So material can easily stir and good weld will
be obtained at high temperature.
In future wear characteristics and formation of defects at friction
stir welded joints; can be studied by the variation of different process
parameters like tool tilt angle. Formation of defects during friction stir
welding of different materials especially steel can also be analyzed.
Remedies of these defects should also be found out.
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Probabilistic model for flexural strength of dental composites
used in modeling reliability of the “tooth-dental composite” system
Probabilistyczny model wytrzymałości na zginanie
kompozytów stomatologicznych w zastosowaniu do modelowania
niezawodności układów „ząb – kompozyt stomatologiczny”*
In the article the application of Bayesian probabilistic modeling was presented as a way to standardize analytics of measurement
results, which completes the operational and procedural standardization of determining the strength of dental composites. The
traditional way of conducting studies of strength performed as services and calculations, and which do not refer to previous studies, was changed into an adaptation process of knowledge accumulation in a form of an increasing precise models. Probabilistic
flexural strength models were used to create a reliability ranking of studied dental composites. Conceptualization of reliability of a
biotechnological system, such as a “tooth-dental composite” required the expansion of the notion of“failure” with random events
involving the occurrence of compatibility failure.
Keywords: probabilistic modeling, reliability of the “tooth-dental composite” system, dental composites, flexural strength.
W pracy przedstawiono zastosowanie bayesowskiego modelowania probabilistycznego jako sposobu standaryzacji opracowania wyników pomiarów, uzupełniającego standaryzację operatorowo – proceduralną wyznaczania wytrzymałości kompozytów
stomatologicznych. Tradycyjny sposób prowadzenia badań wytrzymałościowych, wykonywanych usługowo i obliczeniowo
nienawiązujących do badań poprzednich, zmieniono w adaptacyjny proces kumulacji wiedzy w postaci coraz dokładniejszych
modeli. Probabilistyczne modele wytrzymałości na zginanie wykorzystano do utworzenia rankingu niezawodnościowego badanych kompozytów stomatologicznych. Konceptualizacja niezawodności układów biotechnologicznych takich jak „ząb – wypełnienie
stomatologiczne” wymagała rozszerzenia zakresu pojęcia uszkodzenie o losowe zdarzenia polegające na zaistnieniu niezgodności
pomiędzy komponentami układu biotechnologicznego (compability failure).
Słowa kluczowe: modelowanie probabilistyczne, niezawodność układów ząb-kompozyt stomatologiczny, kompozyty stomatologiczne, wytrzymałość na zginanie.

1. Introduction
Obtaining information and knowledge included in the production
processes is a fundamental paradigm of production systems based on
knowledge and information. It means that knowledge and information
constitute one of the most important products – main or side – of each
production process. The knowledge remains in the process as a wearfree production resource [3].
Flexural strength is one of the fundamental parameters characterizing dental composites. Flexural strength is measured using a
3-point flexural test (TFS) which is considered by the International
Organization for Standardization as applicable in strength studies of
polymer-based dental composites and described in standard PN-EN
ISO 4049:2010E „Dentistry – Reconstructive polymer-based materials” introducing standard EN ISO 4049-2009 „Dentistry - Polymerbased restorative materials”[14] in Poland.
Flexural strength is a complex characteristic, sensitive to even insignificant structure heterogeneity and chemical composition, as well
as the shape of the tested samples both at micro and macro scales. The
result of the above includes scattered measurement results of samples

made of the same material. In other words, the measurement result is
burdened with uncertainty regarding the value of flexural strength.
Probability is assumed as the measurement of uncertainty. It means
that after a series of measurements the flexural strength of the studied
material is known with the accuracy of the probability distribution. In
literature [10, 15] it is assumed that the distribution is Weibull distribution, the cumulative distribution function of which is presented in
formula 1:
  σ − σ m 
u
F (σ | m,σ 0 ,σ u ) = 1 − exp  − 
 
  σ0  


where:

σ – breaking stress,
σ0 – scale parameter of Weibull distribution,
m – shape parameter,
σu – location parameter (in the considered case σu=0)

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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F(σ/m, σo, σu )– probability of destruction of the sample with
breaking stress σ, for σ ≥ σu.
Application of Weibull distribution as a flexural strength model
for dental materials was considered in this article [10]. In order to estimate Weibull distribution parameters a method of double logarithmic
grids was used [10]. It is a method based on classical mathematical
statistics, in which distribution probability parameters are treated as
fixed values for established conditions of the experiment, even though
they are unknown. While the measurement results area random variable with values generated by probability distribution with specific,
but unknown parameters. From an engineering point of view, it is
the measurement resultsthat area stated fact, and therefore the uncertainty is related to the distribution parameters and not the measurement results. If we consider the distribution parameters to be random
variables we deal with Bayesian statistics [5, 6]. Such an approach is
meaningful in case of strength measurements in material engineering,
anexample of which can be Bayesian Inference for NASA Probabilistic Risk and Reliability Analysis NASA/SP-2009-569, June 2009[2].
The purpose of this article is among others to present the application of Bayesian probabilistic modeling as the proposed method to
determine and compare strength characteristics of dental materials.
The authors believe that in order to increase the predictability and
comparability of strength tests not only the method and measuring
devices should be normalized, but also the method of developing
measurement results and their formal interpretation. Application of
Bayesian statistics has a significant advantage here over classical statistics because it is possible to combine knowledge with measurement
results in a way which is compliant with engineering practices.
Another purpose of the article is to signal the problem of reliability of biotechnological systems. Conceptualization of reliability
of biotechnological systems, such as the “tooth-dental filling” system
requires the introduction of a new subcategory of failure1, which is
compatibility failure. An event involving the occurrence of compatibility failure between a biological object and a dental component
is treated as a new category of failure-like random events and to
them we refer the notion of reliability of biotechnological systems.
In accordance with standard PN-EN ISO 4049:2010 three types of
non-compatibility should be considered: biological, aesthetical and
compatibility related to strength. Each of these categories has more
detailed sub-categories, specified in separate standards. In the above
mentioned standard there are sub-categories of compatibility related
to strength and anti-radiation.

2. Bayesian probabilistic model for flexural strength of
dental materials
Bayesian probabilistic models (Bayesian networks) have graph
representation [8, 11, 12]. Graph nodes represent values describing
the modeled discipline in question. Each of these values has a determined set of values and measure of uncertainty regarding the values,
set in the form of a priori probability distribution over the set of its
values. Graph nodes are connected with arches representing a causal
relationship.
Probability distributions related to child nodes of the other nodes
are a priori conditional distributions. The Bayesian model should be
structured in such a way so that the graph representing it does not
contain cycles. Using the conditional independence principle a complete probabilistic characteristic is obtained in the form of factorised
cumulative probability distribution [4].
Probabilistic models can be generative or discriminative. The
essence of Bayesian statistics involves creation of generative models. A question regarding the total probability distribution of random
variables is asked provided that their specific implementations are ob1 Failure is not semantically equivalent to the concept of failure used in reliability theory

served taking into account the knowledge of the cause and effect relationship between the variables. The hypothesis concern distribution
parameters regarding which it is assumed that they are known with the
accuracy of a priori probability distribution. Each inflow of new data
(implementation of observed random variables) results in updating
the conditional probability distributions of all variables in the model,
including distribution parameters. Then a posteriori distributions of
particular random variables are obtained, as well as total a posteriori
probability distribution [5, 6, 7, 8, 9].
Assuming that Weibull distribution is a probabilistic model for
flexural strength of dental composites, the model in the form of Bayesian network is presented in Fig. 1. The graph has as many nodes as
there are parameters in formula 1 (when building the network, the
scale parameter was marked η “eta”, and the shape parameter - β
“beta”)and nodes representing factors of the experiment. In this case
they are: type of the material, type of light used in the hardening process and time of radiation.

Fig. 1. Probabilistic model for flexural strength of dental materials

3. “Learning the models” on examples of measurement
results
Results of measurements conducted and published in the article [11] were used. The data concerns dental composites based on
siloranes and methacrylate compounds. They were: FiltekSiloran
(FSi), Gradia Direct Anterior (GDA), Gradia Direct Posterior (GDP),
Herculite XRV (H). Photopolymerization with two types of light: a
diode lamp and a halogen lamp were applied. The assumed radiation
time was 40 sec. and 60 sec. For flexural strength tests the three-point
flexural strength test was used in accordance with the requirements
of standard ISO 4049. Tested samples in an amount of N=20 of each
material had a form of cuboid beams [1, 4, 10, 13]. Probabilistic modeling was conducted using the AgenaRisk2 program.
The purpose of learning the probabilistic network is to estimate
parameters β and η for various materials and various conditions of the
experiment. Learning the network involves backward propagation of
results of the measurements of flexural strength (Fig. 2). At the initial stage of learning, the values of parameters β and η are uncertain,
therefore the a priori probability distribution over the values of these
parameters was assumed as steady in the range between 0 and 200 for
parameter η and between 1 and 20 for parameter β. Results of learning
the network were presented in Fig. 3 and 4.

2 The AgenaRisk program was used: http://www.agenarisk.com
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Fig. 2. Learning the network on the basis of measurement results
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Fig. 3. Conditional probability distributions of flexural strength σ
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4. Using the model to compare the studied materials
regarding their flexural strength.
The problem of comparing objects with properties known with
the accuracy to probability distribution in classical statistics involves
comparing average values, taking into account their confidence intervals. In the case of Bayesian statistics we have total probability
distributions. It allows us to obtain answers with an accuracy up to
probability distribution for numerous conclusive or comparative
questions, e.g.:
–– Isn’t flexural strength of material A subject to radiation in accordance with procedure W1 lower than the flexural strength of
the same material subject to radiation in accordance with procedure W2?
–– Which of the studied materials with the same kind of treatment
has the highest strength regarding the probability that the selected material will not be worse than other materials in further
comparisons?
–– Can the material which in the same conditions of treatment is
worse than others be improved by the application of the same
kind of treatment?
In Bayesian networks the comparison involves the activation of
inferential procedures. The purpose of inference is in this case an answer to a question regarding the ratio (how many times?) or difference (by how much?) between the compared values with determined
probability distributions. For this purpose to Bayesian network we
add deterministic nodes representing the difference or the ratio of the
compared values [3]. Exemplary results of the comparisons were presented in Figure 5.
Markings on Fig. 5:Material: FSI - FiltekSiloran, GDA - Gradia
Direct Anterior , GDP - Gradia Direct Posterior, H - Herculite XRV.Radiation: HAL_40s – a halogen lamp, radiation time 40 sec., HAL_60s
–a halogen lamp, radiation time 60 sec., LED_40s –a diode lamp, radiation time 40 sec., LED_60s –a diode lamp, radiation time 60 sec.
An example interpretation of comparisons included in figure 5 is
as follows:
–– in case of Fig. 5, a) flexural strength of the FSI material radiated with a halogen lamp for 40 sec. is compared with flexural
strength of the FSI material radiated with a diode lamp for 40
sec. From the figure it can be concluded that the null hypothesis, stating that application of photopolymerization with a diode
lamp results in lower flexural strength than photopolymerization with a halogen lamp, is real with a probability of 50,839%.
Such a result means that the difference of strength in these two
cases is insignificant.
–– in case of fig. 5, b) flexural strength of the GDA material is
compared with the flexural strength of the GDP material both
radiated using a halogen lamp for 40 sec. From the figure it can
be concluded that the null hypothesis, stating that application of
the GDP material results in lower flexural strength than GDS, is
real with a probability of 25,067%. Such a result means that the
difference of strength in these two cases is significant for the
benefit of the GDP material.
Other comparisons are interpreted analogically.

Halogen lamp
radiation time 60
seconds

5. Reliability model of the tooth-dental filling system

Fig. 4. A posteriori conditional probability distributions of Weibull distribution parameters

To model this type of system Bayesian networks constitute a
comfortable tool, and especially their sub-category – probabilistic
Boolean networks. Nodes in these networks are in this case predicates
representing particular types of non-compatibility of the biotechnological system (Fig. 6).
In the article we limited ourselves to consider reliability regarding strength compatibility failure. We treat an event involving the occurrence of strength incompatibility as a random event involving the
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e)
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Flexural strength of the studied materials required by standard
PN-EN ISO 4049:2010E (Type 1,
class 2, group 1) is 80 MPa. Figure 7 presents a fragment of the
network which allows compatibility failure for Filtek Siloran
radiated with a diode lamp for 40
seconds to be determined. In this
case the hypothesis stating that a
material prepared in such as was is
not compatible regarding strength
is true; in other words its flexural
strength is lower than 80 MPa.
Applying the measure of reliability of the “tooth-dental filling”
system defined as probability of
non-occurrence of compatibility
failure for other dental materials
and various conditions of their
polymerization we obtained the
results presented in Fig. 8. Most of
the studied materials do not ensure
strength compatibility within acceptable probability.

6. Summary

Fig. 5. Comparison of flexural strength of samples subject to radiation according to various procedures

In the first part of the paper, an
application of Bayesian probabilistic modeling was presented as a
method to standardize analytics of
measurement results, complementing the standardization determining strength of dental composites.
The technology of Bayesian probabilistic modeling imposes a uniform and sufficiently expressive
interpretation of obtained results.
The product of this technology
is a formal and executable model
(knowledge representation sys-

Fig. 7. Reliability of the “tooth-dental filling” system as probability of the
occurrence of strength compatibility failure
Fig. 6. Diagram of the network representing the reliability model of the toothdental filling system.

occurrence of a dental composite with lower flexural strength than
required by the standard (at the moment of planting the dental material its strength is known with the accuracy up to the probability distribution). Probability of the occurrence of such an event constitutes
the measure of failure (Fig. 7).
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tem). It is a change to the traditional manner of interpreting strength
studies conducted upon request – studies which refer to previous studies regarding calculations, into an adaptation process of accumulating
knowledge in the form of increasingly precise models.
In the second part of the article we proposed conceptualization
and a method of reliability modeling of biotechnological systems re-
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garding failures involving the occurrence of a specific type of compatibility failure between the components of the biotechnological system.
In this case the appropriate method of reliability modeling involves
Bayesian networks the nodes of which represent events of compatibility failure known with an accuracy up to probability distribution.

Fig.8. Ranking of dental materials regarding their strength compatibility
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Investigation of the relationship between reliability of track
mechanism and mineral dust content in rocks of lignite open pits
Badanie związku między niezawodnością podwozia gąsienicowego
a zawartością pyłów mineralnych
w skałach kopalni odkrywkowych węgla brunatnego
This paper describes a mathematical relation which is developed to estimate the occurrence of track mechanism failure in function
on the mineral dust (SiO2) content, i.e. wear intensity. This relation is based on actual data of track-type machine (bulldozers) failures, the properties of rocks and measurements of wear intensity on the upper rollers of track mechanism. Failures of bulldozers
were recorded during the period of 12 months on six open pits in Serbia, together with their location which is correlated rock type
and SiO2 content. This enabled establishment of the reliability indicators using two-parameter Weibull distribution. Further on,
correlation is interpreted based on the linearization model using the method of least square. This research has impact on proper
management of track-type machines operating on lignite open pits, in the sense of predicting time to failures and cost of maintenance of these machines. This approach provided guidelines for the establishment of reliability centered maintenance model.
Keywords: maintenance engineering, reliability function, abrasive wear, mineral dust, bulldozer, track mechanism.
Artykuł opisuje relację matematyczną, która pozwala oszacować czas do wystąpienia uszkodzenia podwozia gąsienicowego w
funkcji zawartości pyłu mineralnego (SiO2), czyli intensywności zużycia. Relacja ta została oparta na rzeczywistych danych o
uszkodzeniach maszyn gąsienicowych (spycharek) i właściwościach skał oraz na pomiarach intensywności zużycia rolek podtrzymujących (górnych) podwozia gąsienicowego. Uszkodzenia koparek rejestrowano przez okres 12 miesięcy w sześciu kopalniach
odkrywkowych w Serbii. Obserwacje prowadzono w kopalniach o lokalizacji podobnej pod względem występujących typów skał
i zawartości SiO2. Pozwoliło to na wyznaczenie wskaźników niezawodności przy pomocy dwuparametrycznego rozkładu Weibulla. Omawianą korelację interpretowano na podstawie modelu liniowego z zastosowaniem metody najmniejszych kwadratów.
Przedstawione badania mają znaczenie dla właściwego zarządzania maszynami gąsienicowymi pracującymi w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, jako że pozwalają na przewidywanie czasu do uszkodzenia oraz kosztów utrzymania tych maszyn.
Prezentowana metoda zawiera wytyczne do opracowania niezawodnościowego modelu utrzymania ruchu.
Słowa kluczowe: inżynieria utrzymania ruchu, funkcja niezawodności, ścieranie, pył mineralny, spychacz,
podwozie gąsienicowe.

1. Introduction
Reliability is a concept that is the most written in the systems sciences for the maintenance engineering and development of quality of
service in industry in general. With the beginning of systems’ sciences
development, practically after the World War II, reliability engineering
as a concept of technical systems’ assessment had the most progressive development. Development of reliability theory paralleled with
development of soft computing and theory of probability. Scientific
investigations are moving in several directions. Some of them will be
mentioned bellow. In many articles is written about correlation between reliability and maintenance policy [5, 25], in terms of determining optimal maintenance action intervals in dependence of reliability
[17], i.e. in terms of Reliability Centered Maintenance (RCM) [9, 30],
in terms of reducing the maintenance costs and improve the effectiveness of the maintenance activities [3, 9], in terms of investigation of
dependence between reliability and phenomena such as fatigue [21,
23], corrosion [5] and so on, or in terms of reliability based design of
machine [1]. RCM is a systematic analysis method for planning the
preventive maintenance of technical systems. RCM is used to develop
scheduled maintenance plans that will provide an acceptable level of
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availability and dependability, considering to acceptable level of risk,
in an efficient and cost-effective manner [15]. This approach was also
introduced into SAE JA1012 standard. RCM is most commonly used
for prediction of preventive action and spare parts stocks, depending on the cost [9]. There is no general recommendation in the level
of reliability to perform preventive replacement. Every engineering
system is a special case.
Mining equipment is a key element of mining production. Mining
equipment complexity and dimension are continually increasing. Unplanned failures of mining equipment cause higher repair and replacement costs. On the other side, lost production costs are even more important. Risk for environmental and workers are also high. Those facts
emphasize the importance of a reliability analysis into the operation
of mining equipment [2, 3, 21, 24]. In [24] says that reliability function is the basis of reliability investigations and he goes to perform a
comparative analysis of twenty studies dealing with the mining equipment reliability, which highlight the importance of reliability research
especially in the mining industry.
Track-type machines are very often used in mines. Undercarriage
expense can be a major portion of the operation costs for track-type
machines. The upper structure of the machine can be in great position
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and the undercarriage is completely wasted, in the same time. Because
of that, reliability of undercarriage is most important for systematic
analyze, among the parts of track-type machines. Major equipment
manufacturers identified five primary conditions affecting probable
life-expectancy of track-type undercarriage: impact, abrasiveness i.e.
wear, terrain structure, operation and maintenance, as mentioned in
Caterpillar’s Performance Handbook Ed. 43. It is evident that all of
these effects can be monitored and even avoided, except abrasiveness.
One of the important process which is causing reduced reliability
of machines in mining industry is wear. Reason is contact of cutting
elements and the working environment [13] or contact of transport
mechanisms and the soil [8] that contains abrasive elements (sand
with quartz – SiO2). Issue of abrasion, SiO2 content and wear was a
research topic by several authors in the past. Cerchar test [4] and Cerchar Abrasiveness Index (CAI) are commonly used for assessment of
rock abrasivity worldwide [18]. This test and derived index are used
to estimate wear of cutting picks and associated replacement cost during rock excavation. Another research suggested that quartz content
is most important rock property influencing the wear of cutting tools
[27]. Research performed for coal measures rocks confirmed correlation, i.e. linear relationship between abrasiveness and average quartz
grain size [28].
However, relation between wear caused by SiO2 content in the
rocks and remaining capabilities of mechanical equipment was not
examined-researched in detail.
In any case, it is important that determining parameters of reliability are accompanied with defining the precise engineering conclusions which will contribute to advance quality of service of technical
systems. The idea of this article is to find explicit correlation between
reliability parameters and wear intensity parameters, in order to predict timeline of replacement of upper roller on bulldozer track mechanism and avoid unplanned down-time. Bulldozers are one of the most
important machines of auxiliary machinery at lignite open pit mines.
In terms of quality management of the mine, it is very important to
be able to predict the moment when the machines should undergo the
repair. Therefore, this article provides mathematical model and procedure which can be used to improve maintenance policy design and
to reduce operational costs, according to principle of RCM.

2. Wear and problems with track mechanism and upper
roller
Maximum effects of mining mechanization operating at open
pit mines are obtained through timely and quality performing of the
auxiliary works. For these operations to be performed, open pit must
have a sufficient number of respective auxiliary machines, primarily
bulldozers. They operate in extremely difficult conditions on spoil
levels of open pits, within extremely variable operation conditions,
from maximum drive to the transportation conditions. For these reasons, life time of these machines at open pits is relatively short and
usually lasts for several years. Their reliability declines rapidly while
exploitation and maintenance costs grow rapidly. For these reasons it
is necessary to continuously monitor the indicators of dependability
of these machines [22]. In the first place this refers to weak points on
bulldozers. One of these weak points is upper roller assembly at track
mechanism (Figure 1). Upper roller is exposed to the process of wear
from the soil on which bulldozer moves. As the percentage of abrasive
components in material is higher, so is the roller wear more intense.
Moderate wear of material on the surface is considered to be
normal occurrence. However, in many cases wear is increased or abnormally high with significant surface damage of softer material in
contact [10]. Such wear in relatively short period of time leads to cancellation and cracking of elements, and thus breakage of machines.
This is the case with the upper rolls on bulldozers analyzed in this pa-

per. Abrasive wear of the upper rolls on bulldozer is a distinctive type
of wear. Working conditions of bulldozers in lignite open pit mines in
Serbia are different depending on the input of abrasive contaminants.
These contaminants, depending on the type of exploited mineral resource, can have very different composition. The main ingredient is
typically sand with quartz.
Wear monitoring techniques [6] are based on noise detection
during regular operation, increased vibrations, detection of infrared
radiation caused by friction, visualization of contact surface with
high resolution cameras. In general, these techniques are supported
by tribology system which contains greasing system or other cooling system. There is no greasing system of the upper roller assembly
of the bulldozer. However, above mentioned techniques are relevant
in numerous situations, especially in laboratory conditions. On-site
measurement of such tribo-mechanical system, as described in this
paper, is hindered by few circumstances. First, it is very difficult to
detect noise emitted by this tribo-mechanical system during regular
operation of the bulldozer due to significant background noise emitted
in its vicinity by noisier components (such as engine, as well as technological process). Secondly, vibration measurement requires accurate positioning of probes, which is impossible in case of upper roller
due to large dynamic loading and impacts. Thirdly, heat sensing with
infra-red camera can’t be applied because of dust and dirt deposits on
the surface of this tribo-mechanical system (acquired data would not
be accurate since heat emission varies depending from the amount of
dirt and dust deposits). Finally, visualization of contact surface with
high resolution camera is mainly used in controlled conditions, such
as laboratory, i.e. without dust, and in case of upper roller this can’t
be achieved. It is obvious that these techniques are providing more
reliable determination of condition and behavior of a tribo-mechanical system. However, in case of upper roller on bulldozer these techniques are not applicable, and application of measuring tools is still
an optimal method for measurement of wearing. Therefore, it makes
sense to monitor the statistical data, and processing based on reliability theory.
Layout of machine TD25M bulldozer with details of upper roller
is presented on Figure 1, as provided by the Dressta, manufacturer
of bulldozer. Figure 1.a presents the position of the upper roller of
track mechanism. Figure 1.b presents photo of the new upper roller,
and Figure 1.c presents the cross-section and dimensions of the upper
roller with the wear area. Figure 1.c presents photo of the upper roller
on the spot, namely in operation. During the operation it has been
observed that the wear (figure1.c) is more intense when the machine
is running on the soils that have higher percentage of sand, in the
surface layer.
Abrasive wearing is most frequently deterioration-removal of
metal due to presence of SiO2 particles between mating surfaces. In
this case these surfaces are track wearing plate and upper roller. Size
of particles is between 150 and 200 μm. There is no lubricant between two metal surfaces, while the concentration of abrasive material (sand - SiO2) is high. Therefore, this mechanism has no adhesive
wearing, but solely abrasive wearing. Basic abrasive process is shown
on Figure 2. Figure 2 shows detail of the upper roller with theoretical
interpretation of abrasion occurring between wheel and tracked plat.
This process is showed for two situations: beginning of wearing and
wear after 700 operating hours. A reduced thickness of hardened zone
is evident, as well as increased roughness.
Wearing diagram i.e. relation between wearing intensity and time
in operation, for Drmno, Tamnava Zapad and Veliki Crljeni open pits
is shown on Figure 3, as well as quartz content (SiO2) in rocks of these
open pits. Multiple measurements were performed by Vernier gauge
on several locations of roller diameter and average value was used
for wearing diagram. It is obvious that wearing intensifies after 1205,
1880 and 2242 operating hours for respective open pits. Increase is
caused by hardness zone wearing off. Therefore, these times could

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.18, No. 1, 2016

143

S cience and Technology
be considered as times for upper roller replacement as a preventive
measure.
a)

b)

c)

Fig. 2. The process of abrasive wear of the dozer upper roller TD25M

b)

Fig. 3. Diagram of wear of dozer upper roller TD25M

Fig. 1. a. Layout of bulldozer, position of upper roller at track mechanism of
bulldozers b. Photo of new upper roll c. Dimension of upper roll d.
Photo of upper roll in operation
Fig. 4. [Part 1]
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= e η 
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where β is shape and η is scale parameter.
Dependence between parameter β and R(t) is quite evident (Figure 5). For the cases when 0.5 ≤ β ≤ 1.5 Weibull distribution is inclined to Exponential distribution, while when 2.5 ≤ β ≤ 5 Weibull
distribution is inclined to Normal distribution [14, 16].

Fig. 4. Upper rollers of bulldozer TD-25M on the open pits Drmno, Tamnava
Zapad and Veliki Crljeni after 1205, 1880 and 2242 hours in operation
respectively

3. Analysis of two-parameter Weibull distribution and
application in reliability engineering
Reliability characteristics of observed technical systems are determined on the basis of empirical data about Time To Failure (TTF).
This data is collected during observing of systems during operation
or experiment. One of the tasks for reliability analysis is to determine what theoretical distribution might be suitable for the best interpretation of the collected empirical data. In probability theory and
statistic, it is developed dozens of distribution laws. Swedish engineer, scientist, and mathematician Ernst Hjalmar Waloddi Weibull
(1877-1979), in 1939 published an article in which he described the
Weibull distribution. Due to its parametric nature, this distribution
was proved to be suitable for presenting large number of phenomena.
It can also successfully interpret phenomena which can be presented
trough some other distribution (Exponential, Rayleigh, Normal) [26].
The Weibull distribution is an important distribution especially for
reliability and maintainability analysis. In article [21] on the base of
the two-parameter Weibull distribution, authors were calculate mathematical correlation between conveyor rubber belt failures rate function and belt length. Authors proved trough reliability monitoring,
that larger number of bending per unit length, i.e. increased fatigue
loading, reduces operational life of the rubber belt. It should be noted
that number of belt’s bending is larger with shorter belts-conveyors.
Dependence between mean time to failure and belt length is linear
character. In [24] Exponential, Lognormal, Normal and Weibull distribution law, were used for analyze of draglines’ mechanical failures.
According to Kolmogorov-Smirnov statistical test, shows that empirical data to be best modeling with Weibull distribution. In articles [7,
29] authors suggests that the Weibull distribution is commonly used to
model and analyze the failure data and lifetime data in general.

3.1. Definition of reliability function
Reliability function, on the base of two parameters Weibull distribution is written as [14, 16]:

Fig. 5. Reliability function R(t) and shape parameter β

The two parameter Weibull cumulative distribution function [14,
16], i.e. probability of failure at time is defined as:

R (t ) + F (t ) = 1 ⇒ F (t ) = 1 − R(t )

t
− 
= 1 − e η 

β

(2)

The mean time could be calculated as:
−

1
T = η ⋅ Γ 1 + 
 β

(3)

1
.
β
Gamma function is not easy for calculate and usually is given in
appropriate tables [16].
∞
0

where Γ is gamma function: Γ ( p ) = ∫ t p −1e −t dt and p = 1 +

3.2. Procedure for determination of reliability function
Procedure for determination of reliability function on the base of
the two-parameter Weibull distribution, consist of next steps: data collection and ranking, data entry in Weibull Plotting Paper (WPP) [14],
assessment of distribution parameters and testing of hypothesis for
distribution law. Data for the analysis are periods until the failures up times, apropos the times that the system correctly operates. In real
conditions this step is very complicated because there is no existing
quality system for detection of failures and their correct recording.
Usually, small number of data is available. In cases where the number
of data is n30, median rank (MR) also known as Bernard’s approximation, is used instead of empirical cumulative distribution function
F(t) [16]:
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MR =

i − 0.3
n + 0.4

(4)

where i= 1…n is rank number of the data.
Mean rank and Symmetrical cumulative distribution function did
not find a significant place in reliability engineering.
WPP (Figure 5) [14], has axes that transform the cumulative probability distribution function into straight line. If the data that is plotted
on this type of paper forming straight line, it means that hypothesis
is proper. WPP can simply be created. The Weibull distribution is defined as (1) and (2). This can be written as:

t

β

− 
1
= e η 
1 − F (t )

(5)

Taking two times the natural logarithms (lnln) of both sides gives
an equation of a straight line:


1
= β ⋅ ln ( t ) − β ⋅ ln (η )
ln ln 
 1 − F ( t ) 



(6)

This equation is a straight line y=a∙x+b on coordinate system with


1
ordinate axis: y = ln ln 
versus abscissa axis: x=ln(t). If at
 1 − F ( t ) 


WPP entered points with coordinates F(t) and t, they should be approximated with straight line. The slope of the straight line in this plot
is the shape parameter β. Values of t for point on line with coordinate
F(t) = 0.63212, is scale parameter η. It is known that:
1


ln ln 
 = 0.
 1 − 0.63212 
There are several analytical methods used in estimating Weibull
parameters [12]. Least Squares Method (LSM) is commonly applied
in engineering and mathematics problems. According to this method,
can be written:
n

n

n

n

n

a ⋅ ∑ i =1 xi2 + b ⋅ ∑ i =1 xi = ∑ i =1 xi ⋅ yi ; a ⋅ ∑ i =1 xi + n ⋅ b = ∑ i =1 yi (7)
Solving the system of equations is obtained:
a=β; b = − β ⋅ ln (η ) ⇒ η

b
− 
= e a

(8)

The Kolmogorov–Smirnov test (K–S test) is the most common
method for testing of hypothesis of established distribution law. K-S
test has been used to decide if the failure data comes from a population with a specific distribution. K–S test compare empirical cumulative distribution function and theoretical function F(t), on the base
of their distance Dn. Necessity is that the distance is less than the
critical value Dnα, and we can conclude that the data is a good fit
with the specified distribution law. Critical value can be found in the
Kolmogorov-Smirnov Table [14, 16].
Probability that the observed data would follow by specified theoretical law, can be defined in dependence of significance level (α):
P(Dn ≤Dnα ) = 1− α
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(9)

4. Implementation of two-parameter Weibull distribution for determination of reliability of track-type
mechanism of bulldozers and relationship between
reliability parameters and share of mineral dust
Kostolac and Kolubara are major surface mines in Serbia, producing lignite in following open pits: Drmno and Ćirikovac (Kostolac)
and Tamnava Zapad, Polje D, Polje B, Veliki Crljeni (Kolubara). Kostolac and Kolubara mines are operating as a part of the Electric Power
Industry of Serbia (EPS) [11]. As reported in EPS internal documents,
more than 700 auxiliary machines are operating in these open pits.
These machines are very important for the unhampered execution of
core operation, and any unplanned absence of machines can cause
enormous costs. Among the auxiliary machinery, bulldozers are certainly the most important and it is therefore necessary to monitor the
reliability and maintainability of these machines [6]. There are more
than 120 bulldozers within Electric Power Industry of Serbia.
Mineralogy analyses of rocks in mentioned open pits were performed for each pit separately and provided in respective mining iand
geological documents – Elaborate on reserves [19, 20]. Elaborate on
reserves are in fact Governmental records on the amount and properties of mineral resources, and as such are available on each individual
mine. After reviewing these documents it was possible to identify
rocks with significant content of mineral dust-sand, for each open pit:
1. Kostolac „Drmno” – sandy sediment – 85%
2. Kostolac “Ćirikovac” – sandy clayey sediment – 54%
3. Kolubara “Tamnava zapad” – clayey sandy sediment (siltstone) – 41%
4. Kolubara “Polje D” – clayey sandy sediment (siltstone) –
40%
5. Kolubara “Veliki Crljeni” – clay type sediment – 14%
6. Kolubara “Polje B” – clayey sandy sediment (siltstone) –
38%
On the mentioned open pit mines were noted time to failures
(TTF) in relation to failures of upper roller (Table 1).The first mentioned open pit Drmno is being observed. Number of data is n = 10,
namely n < 30, therefore the median rank method (equation 4) is
used for determining the cumulative distribution function F(t). Points
that represent given times in Table 1 and corresponding MR are then
drawn into WPP (Figure 3), and the straight line is drawn so that it
best approximates the given points. According to the plotting paper
it can be seen that the assumption about the Weibull distribution is
correct. Coordinates of specified points (Table 2, column 1) in accordance with WPP are given in Table 2 (column 2 and 3).
It should be mentioned that main goal of this research was to
analyze failures of identical components (upper roller of Dressta TD25M bulldozer) in different operating conditions (SiO2 content), and
consequence of this approach is a small sample, which is a common
situation in mining engineering. Uzgoren et al. are stating „The primary problem with the data was the lack of information” in their effort
of promoting the reliability theory in real conditions of mining industry [24]. It is simply impossible to stop the production system in order
to analyze individual machines for experimental research. Therefore,
data on TTF, collected at lignite open cast mines of Electric Power
Industry of Serbia, in presented case study must be processed by MR
method, i.e. approximated with Bernard’s approximation (equation
4). Furthermore, only realistic approach was to collect the data for
identical machines operating in different conditions-open cast mines
during the period of one year (Table 1).
Using the LSM (equation 7) the equation of the straight line from
WPP is obtained (Table 2, column 4-7), namely the values of shape
parameter (β) and scale parameter (η) of the two-parameter Weibull
distribution (equation 8):
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Table 1. Time to failures (TTF)
Drmno

i

Tamnava
Zapad

Ćirikovac

Polje D

Veliki
Crljeni

Polje B

TTF, hours
1

812

1172

1522

1530

1606

1986

2

1082

1621

1898

1892

1958

2297

3

1102

1783

2000

2063

2077

2464

4

1297

1848

2053

2088

2202

2601

5

1356

2012

2086

2118

2401

2903

6

1382

2425

2182

2251

2763

7

1437

2307

2392

8

1521

2588

2689

9

1688

10

1820

F (1297 )teor.

 1297 
−

= 1 − e  1474.06 

4.67

= 0.42311

Dn (i = 4) = F (1297 ) − F (1297 )teor. = 0.35577 − 0.42311 = 0.06734

For the given example that contains n = 10 data, according
to K-S test for goodness of fit (equation 9), the acceptable
difference between empirical and theoretical value is:
Dn;α=D10;0,05 = 0.410
Usually calculated with level of significance α = 0.05; i.e.
confidence 95% (equation 9).
Since Dn = 0.067 < 0.410 = D10,0.05 , we conclude that the
data is a good fit with the Weibull distribution.
At the same way, count R(t) and MTTF for others mines.
This paper will present only the results – Table 3. On the

Table 2.Procedure for obtaining of reliability function for “Drmno Open Pit Mine”
1

2

3

4

5

6

7

8

9

x2

x·y

F(t)teor.

D

i

TTF = t

MR = F(t)

ln(t) = x



1
y = ln ln 
 1 − F ( t )  = y



1

812

0.06731

6.69950

−2.66384

44.88330

−17.84642

0.05987

0.00743

2

1082

0.16346

6.98657

−1.72326

48.81211

−12.03969

0.21018

0.04672

3

1102

0.25962

7.00488

−1.20202

49.06837

−8.42003

0.22665

0.03296

4

1297

0.35577

7.16781

−0.82167

51.37749

−5.88955

0.42311

0.06734

5

1356

0.45192

7.21229

−0.50860

52.01719

−3.66814

0.49193

0.04001

6

1382

0.54808

7.23129

−0.23037

52.29151

−1.66584

0.52286

0.02522

7

1437

0.64423

7.27031

0.03292

52.85745

0.23937

0.58848

0.05576

8

1521

0.74038

7.32712

0.29903

53.68674

2.19105

0.68578

0.05460

9

1688

0.83654

7.43130

0.59398

55.22421

4.41402

0.84789

0.01135

10

1820

0.93269

0.93121

0.00148

Σ=

7.50659

0.99269

56.34892

7.45171

71.83767

−5.23113

516.56730

−35.23351

a∙ x2+b∙x = x∙y
a∙516.56730 + b ∙71.83767= −35.23351
a∙ x+b∙n = y
a∙ 71.83767 + b ∙10= −5.23113
a=4.67=β
b= −34,07392= −β∙ ln(η) ⇒ η=1474,06 hours.

Finally, we get reliability function R(t) (equation 1) and mean time
between failures MTTF (equation 3), for the presented case:
R (t )

t
− 
= e η 

β

t


−

= e  1474,06 

4, 67

Figure 7, it can be seen that reliability function R(t) is in dependence
of sand percentage. In the case of „Veliki Crljeni” for the data i =
5, the difference between empirical and theoretical value of cumulative distribution of failure has value D = 0.09414, which is acceptable
from the point of K-S test for goodness of fit.
It can be noted that value of shape parameter (β) for all cases is
between 4.28 and 7.29. This means that the analyzed cases have small
data dispersion about mean time (Figure 2).
As it can be seen on Figure 7, most rapid decline of reliability is
at Drmno open pit, which has highest content of SiO2. Best reliability
is at Veliki Crljeni open pit, where SiO2 content is the lowest. Measurements for individual open pits (Figure 3) are used to form upper
roller replacement recommendation (Chapter 2). In mentioned cases,
reliability was:


1
1 

MTTF = η ⋅ Γ 1 +  = 1474.06 ⋅ Γ 1 +
 = 1474.06 ⋅ Γ (1, 21412 ) = 1348.13 hours.
 4, 67 
 β

Maximum difference between empirical (Table 2 - column 3) and
theoretical (Table 2 - column 8) value of function F(t), is for data
i= 4:
MR(i=4)= 0,35577

RDrmno

RT .Zapad

 1205 
−

= e  1474.06 

4.67

 1880 
−

= e  2218.10 
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= 68�
%
6.88

= 73�
%
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RV .Crljeni

 2242 
−

= e  2600.09 

There is an obvious correlation between measurements and calculated reliability function. At the time of increased wearing occurrence,
reliability is approximately 70%. This conclusion can be used for selection of upper roller replacement moment, in
order to avoid unexpected failures.
In this article RCM model of bulldozer is set
on the base of wear of the undercarriage of the
machine. It is necessary to find right moment
for maintenance actions, in this case replacement of worn parts with new spare parts.
On the Figure 8, it can see dependence between mean time to failure MTTF and sand percent. From Figure 8 it is evident linear dependence between MTTF and sand percent. Using
the LSM (equation 7) for n = 6 (Table 4), can
be obtained and the mathematical relationship
between these values in the form:

7.29

= 71�
%

a∙x2+b∙x=x∙y
a∙24487958.38+b∙11947.41=498263.10
a∙x+b∙n=y
a∙11947.41+b∙6=272
a=−0.06212
b=169.03227
�
MTTF =

Fig. 5. Weibull plotting paper

S − b S − 169.03227
=
a
−0.06212

MTTF=2720.98−16.10∙S

(10)

Table 3. Reliability function and Mean time to failure for analyzed mines
Drmno
t


−

1474.06 

e

MTTF=

Ćirikovac
4.67

4.28

t


−

2218.10 

e

6.88

1348.13

1808,36

2073.02

Polje D

Polje B

Veliki Crljeni

t


−

e  2278.39 

MTTF=

t


−

1987.21 

e

Tamnava Zapad

2121.40

6.41

5.68

t


−

e  2334.46 

t


−

e  2600.09 

2159.16

2437.37

7.29

Fig. 7. Dependence between mean time to failure and sand percentage in soil

where S = sand %
The largest difference between the empirical and theoretical dependence function MTTF
i sand% is for data i= 6 (Table 4 – column 7),
where it is around 2.5%. It can be considered
that the high accuracy of the assumption.
Presented research was performed on six
different open pits on same machine-bulldozer,
and it was related to reliability and wear process. Main result is ability to identify the moment
(MTTF – Eq. 10) of bulldozer failure, depending on the content of sand (SiO2) in the soil.

Fig. 6. Reliability function R in dependence of time and sand percent
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Table 4. Procedure for obtaining of correlation between MTTF and sand percent
1

2

3

4

5

i

MTTF = x

sand % = y

x2

x·y

1 – Drmno

1348.13

85

1817453.58

114591.02

2 – Ćirikovac

1808.36

54

3270151.35

97651.22

3 – TamnavaZapad

2073.02

41

4297415.28

84993.85

4 – Polje D

2121.40

40

4500345.22

84856.07

5 – Polje B

2159.16

38

4661989.73

82048.24

6 – VelikiCrljeni

2437.34

14

5940603.22

34122.69

11947.41

272

24487958.38

498263.10

Σ=

5. Conclusion
In this paper on the base of theory of reliability and contents of
abrasive components in composition of soil, i.e. based on analysis
of data on time to failure and the percent of quartz in soil on which
bulldozers move, set the model of reliability centered maintenance. It
is calculated the mathematical dependency between mean time to failure and percent of quartz (equation 10). This relationship has a linear

character (Figure 7), and can serve as
a simple and easily applicable crite6
7
rion for making decisions about the
MTTFteor.
D
way bulldozers are utilized for the efficient work in the pit. In that sense
1352.70
4.57
it is recommended that preventive
1851.72
43.37
changes upper roller when reliability
2060.99
12.03
is reduced to about 70 %, when the
expected increase in the intensity of
2077.09
44.31
wear.
2109.28
49.88
Equation 10 can serve to predict
2495.62
58.29
the mean time in the work of the bulldozers which are analyzed in relation
to sand percentage in the soil. Equation covers larger scope of types of
soils. Equation also proves the hypothesis of chapter 2 of this article, a
large amount of hard components in one of the contact areas contributes to intensive wear and shorter life time of contact elements. Dependence is linear, between life time and content of contact materials.
Equation 10 can be used as a base for the implementation of maintenance policy (RCM) regarding the spare parts replacement.
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Influence of Aerodynamic Trailer Devices
on Drag Reduction Measured in a Wind Tunnel
Wpływ wyposażenia aerodynamicznego naczep na zmniejszenie
oporu powietrza mierzonego w tunelu aerodynamicznym
The value of aerodynamic drag is the largest, when a vehicle is moving with higher velocity. It seems that drag reduction is the
most important step for reducing the fuel consumption of haulage trailer sets. Using aerodynamic trailer devices is one of many
ways for reduction of fuel consumption. This paper deals with experimental measuring of the truck set model in a wind tunnel.
The scale of the model was 1/24. Resultant values of the drag reduction for chosen aerodynamic devices are discussed at the end
of the paper.
Keywords: aerodynamic trailer device, drag counts, truck trailer, wind tunnel.
Wartość oporu aerodynamicznego jest największa gdy pojazd porusza się z większą prędkością. Wydaje się, że redukcja oporu
jest najważniejszym krokiem do zmniejszenia zużycia paliwa zestawów transportowych zawierających naczepy. Zastosowanie
wyposażenia aerodynamicznego naczep jest jednym z wielu sposobów na zmniejszenie zużycia paliwa. Niniejszy artykuł poświęcony jest eksperymentalnym pomiarom modelu zestawu ciągnika z naczepą w tunelu aerodynamicznym. Skala modelu wynosiła
1:24. Uzyskane wartości zmniejszenia oporu powietrza dla wybranych elementów wyposażenia aerodynamicznego omówiono w
końcowej części pracy.
Słowa kluczowe: wyposażenie aerodynamiczne naczep, pomiary oporu, naczepa, tunel aerodynamiczny.

1. Introduction
The moving of road vehicles is the biggest consumer of energy
in the transport duty. So in this area it is still possible to reach some
rising effectiveness despite the significant progress of the last years.
In Europe the highest speed limit for HGVs is 90 km×h-1. The biggest
share of driving performance is done on motorways and highways
at the velocity of over 80 km×h-1. At this velocity the biggest resistance of all driving resistances acting on moving vehicle is the aerodynamic drag, which anticipates the rolling resistance at the velocity
of 80 km×h-1. If we consider a tractor-trailer set (30 000 kg gross
mass) with all operational characteristics of common values, so at the
velocity of 90 km×h-1 the representation of each resistance power is:
aerodynamic drag power 68 kW (47.5%), rolling resistance power 58
kW (40.5%), powertrain losses power 17 kW (12%).
This proportion points at the importance of raising the effectiveness of moving vehicle by reducing the aerodynamic drag [1, 3, 5, 9].

2. Boundary Layer Wind Tunnel (BLWT)
The measurement was done in the wind tunnel (Fig. 1), which
belongs to the Slovak Technical University in Bratislava (The Faculty
of Civil Engineering).
Universal BLWT tunnel contains two operating spaces – the front
space (FOS) and the rear space (ROS). It is a vacuum tunnel with an
opened circuit of air flow. The air is induced in its front part. Then
is comes into the FOS where the uniform non-gradient wind flow
with fluctuation less than 5% is created. The FOS is suitable for the
analysis of uniform non-gradient wind flow with the velocity up to 32
m×s-1, [4, 10].

Fig. 1. Scheme of BLWT tunnel with positions of measuring devices [4]

3. Measuring Devices
Differential Pressure Sensors were placed at the cover along the
tunnel in height of 1150 mm from tunnel floor. They were used for
permanent monitoring of pressures inside the tunnel. Each sensor had
two measuring points. Resultant value of pressure was calculated as
the average from both values.
Prandtl tubes were placed in the tunnel (1st in FOS, 2nd in ROS).
It determined the value of wind velocity by method of different between values of pressure in two places located on the cover of probe.
Almeo Type MA25902 with Thermo-Anemometer Probe Type
FVAA935TH5K2 was used for the measurement of wind velocity
[4, 10].

4. Measurement and Evaluation
Aerodynamic drag or air drag – these expressions are common as
direct wind resistance, too. This is the force, which causes the resistance acting during a vehicle is moving. For the equation this resistance the Eq. 1 is used.
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FW =

Where:

FW
ρa
Cd
S
v

–
–
–
–
–

1
⋅ ρ a ⋅ Cd ⋅ S ⋅ v 2
2

aerodynamic drag; wind resistance [N],
air density [kg×m-3],
drag coefficient [-],
frontal vehicle area [m2],
velocity of wrapping air [m×s-2].

(1)

Face of the model represents the area bounded by its maximum
height and width due to the scale model of the 1/24 the size of both dimensions. Thus the area represents 1/576 of the real vehicle surface.
The wind resistance was measured by a load cell placed in the
model preparation (Fig. 3). Mechanical load cell was equipped with a
spring of linear characteristic and reached a measurement range of 0
N to 5 N with accuracy of 0.05N.

The principle is the direct measuring of the wind force (aerodynamic drag) which is acting on a vehicle model through blowing wind
(Fig. 2, Fig. 3). Its value is influenced by current air conditions (air
pressure and air temperature). The vehicle shape and size and the most
important element is the velocity of the wrapping wind [5, 12, 19].
This drag is directly proportional to the multiple of mentioned elements (Eq. 1). It is possible to change the only one element from the
Eq. 1. It is the drag coefficient Cd. Air density is a dynamical changing
natural dimension that cannot be influenced by a human being. The
vehicle size is limited by legislation and it is using on the edge. Downsizing is not acceptable because of the vehicle volume effectiveness.
The vehicle velocity is an important element in the transport duties
since it depends on the delivery time. It is possible to change only the
vehicle shapes and they relate to the Cd. The coefficient expresses fluFig. 4. Dimensions of aerodynamic devices
ency of the wind wrapping [6, 8, 20].
A number of physical data was read by
detection devices during the measurement for
precise determination of results. Especially the
atmospheric pressure and air temperature were
measured. From these values the instantaneous
air density ρV were calculated. The speed of the
airflow was measured by Prandtl tubes in several places in the tunnel and anemometer was
used directly at the site wrapping around the
model with four levels within the height of the
model. Therefore it was possible to determine
Fig. 5. Aerodynamic devices: a) combination of sealed wheels and tail, b) sealed wheels
the mean velocity of the air, which was used in
the calculations below.

5. Aerodynamic Devices

Fig. 2. Measuring apparatus

The scopes of this measurement were two types of devices (Fig.
4). They were chosen because of the present trend of using these devices. The following devices have been chosen: sealed wheels, tail
and combination of them.
Nowadays many measurements are done to describe the influence
of these devices on the truck fuel consumption. Some transport companies already use sealed wheels on a part of the trailers and the trailer
producers offer them as the optional trailer trim. But using the tail is
not possible because of current legislation (length of truck sets). The
new European legislation is in preparation, which allows this aerodynamic tail. The actual truck length will be about 500 mm longer.
The dimensions pointed on the Fig. 4 represent the devices of the real size in millimetres.
Such devices were used on the model as well
as their dimensions are scaled in 1/24. Devices
were made personally from soft wood (spruce)
and attached to the model by a double – sided
tape (Fig. 5).

6. Conclusion
Fig. 3. Measuring scheme (FW – wind force, FWR – wind force reaction, FS – load cell force. Ff – rolling
resistance force. FP – additional downforce caused by FS, GT – vehicle gravity force, T – gravity
centre, x - horizontal distance between two anchor points of loading cell , y – vertical distance
between two anchor points of loading cell, α – angle between load cell axle and horizontal plane)
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During the measurement air pressure
reached the values 99360 – 99460 Pa and air
temperature was (24 ÷ 24.4)°C. Thanks to the
steady conditions approximate value of air density was 1.196 kg×m-3.
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Each examined state (2 aerodynamic devices, their combination
and reference “mass-produced” vehicle model) was measured for two
cases of wind yaw angle – 0° and 5°.
The velocity of wind flow was regulated by the frequency of two
electric motors in the tunnel. All measurements were repeated for
three frequencies (velocities) – 28 Hz, 32 Hz and 34 Hz. These values
correspond to following wind velocities – 15.48 m×s-1, 17.28 m×s-1
and 18.08 m×s-1.
The model is resting on its wheels which are rotatable mounted.
This fact was used and the model was pushed on the wheels by blowing wind in its direction. The model is equipped with rubber wheels.
They cause rolling resistance. Also friction losses of wheel shafts represent resistance to movement of the vehicle. These resistive forces
were measured after the measurement by hydraulic cylinder (laboratory equipment of the Department of Road and Urban Transport) and
load cell. Using the cylinder, the model was driven by a very slow
rate evenly over the measuring mat, so the rolling resistance value
was given. This was done with multiple burdens placed on the model. Since cosine force component FS (Fig. 3) also creates additional
downforce on the model surface.
The exact value of the angle α was determined by the distance
between clamping load cell for measuring surface and clamping the
model and the height difference of the two points. This distance was
measured by using the measuring tape mounted on the substrate under
the measurement model (Fig. 2).
During the measurement load cell senses the force FS which is not
identical with the force of the wind, but must be recalculated due to
the diversion load cell angle from the horizontal plane and the rolling
resistance of tires.

Fig. 6. Drag coefficient

Cdw =

1

3 Cd 0

(4)

+ 2 3 Cd 5

where: Cdw – weighted drag coefficient [-],
Cd0 – drag coefficient at yaw 0° [-],
Cd5 – drag coefficient at yaw 5° [-].
The column values (Fig. 7) represent the reducing of aerodynamic
drag in units designated as DC (Drag counts – unit air resistance).
They represent thousands of times the difference of the coefficients
Cd for reference vehicle and vehicle with devices. This is a simplified
labelling of drag coefficients difference.

FW = FVR + F f
FW = FS ⋅ cos α + (GT + FP ) ⋅ f

(2)

FW = FS ⋅ cos α + (GT + FS ⋅ sin α ) ⋅ f
where: f – rolling resistance coefficient related for each experiment;
other signs are described in Fig. 3.
After substituting Eq. 2 into the Eq. 1 we will obtain the resultant
equation (Eq. 3). According to it the drag coefficient Cd was calculated by inserting measured individual values.

Cd = 2 ⋅

[ FS ⋅ cos α + (GT + FS ⋅ sin α ) ⋅ f ]
ρa ⋅ S ⋅ v2

The measurement was performed in two cases namely the yaw
angle of 0° and of 5°. Several angles used to be examined in similar
measurements. Their impact is expressed in the weighted average.
However, the most relevant of which are right angles 0° and 5°. The
yaw angle is affected mainly by the strength and direction of the blowing wind while driving vehicle. In still air or direct headwind shall
take this angle to 0°. Resulting yaw angle increases with increasing
angle and speed of blowing wind [2, 15, 16],
Table 1. Evaluation of measured values
Device

Cd yaw 0°

Cd yaw 5°

Cd (weighted)

Reference model

0.563

0.627

0.606

Sealed wheels

0.521

0.606

0.578

Tail

0.521

0.620

0.587

Combination

0.479

0.570

0.540

Fig. 7. Drag values in DC

(3)

DC = 1000 ⋅ ∆Cd

(5)

where ΔCd is the difference of Cd for reference vehicle and vehicle
equipped with devices [-].

Fig. 6 and Fig. 7 express the influence of aerodynamic devices on
the drag coefficient. From this graphic evaluation the influence rate
of each device in the absolute expression as Cd or in the difference as
DC is clear. The lower rates of coefficient are better because they are
directly proportional to the aerodynamic
drag. With decreasing of the drag also truck
fuel consumption decreases and that is the
main reason of testing and using aerodyDC yaw 0° DC yaw 5° DC (weighted)
namic devices. As the main result value we
consider the weighted Cd or DC. Theoretically it reflects light crosswind wind influ-43
-21
-28
ence which acts during a vehicle is moving. The best result reaches combination
-43
-7
-19
of both devices at the value of −66 DC.
-85

-57

-66
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Higher influence reflects at the yaw of 0° what is probably due to the
bigger surface where the crosswind at the yaw of 5° can act. Sealed
wheels reach higher decreasing of Cd than tail without enlarging the
truck length and side surface and without decreasing manoeuvrability
(tail does it) [11, 13, 14].

5. Summary
During measuring and its evaluation we took the view that using
a model vehicle of higher scale would probably get results with accuracy. But the measured values present common rates of Cd used in

the scientific area of the ground vehicles. Next measurement on the
real sized vehicle on real road would be more appropriate. According
to the comparison of real condition and this measuring the differences
are: static wheels on the model and a static road (mat) in a wind tunnel. These two facts should have influence on smaller differences to
Cd values of the real truck set [15, 17, 18].
The results provide values which reflect negligible effect on the
aerodynamic drag of truck sets. They show that using these devices
consumed fuel can be spared and so the effectiveness of the transport
duty and of a vehicle can be increased.
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Wpływ technologicznych metod podwyższenia trwałości warstwy wierzchniej
na zużycie frettingowe osi kolejowych zestawów kołowych

Keywords: zestaw kołowy, warstwa wierzchnia, zużycie frettingowe
Abstract: W niniejszym artykule przedstawiono badania mające na celu zastosowanie takich
technologii ulepszania warstwy wierzchniej podpiaścia zestawu kołowego, które eliminowałoby
zużycie frettingowe. Badania zostały przeprowadzone na uproszczonym modelu fizycznym
rzeczywistego połączenia koła i osi zestawu kołowego z samoczynną zmianą rozstawu kół. Wyniki
przeprowadzonych badań zużyciowych wskazują, że obróbką skutecznie ograniczająca rozwój zużycia
frettingowego może być zastosowanie powłoki metalicznej w postaci molibdenowania.
Przeprowadzone badania wskazują na pełną możliwość zastosowania tego rozwiązania w rzeczywistej
eksploatacji.

1. Wprowadzenie
Jednym z najważniejszych podzespołów pojazdu szynowego, którego trwałość
i niezawodność decyduje o bezpieczeństwie ruchu kolejowego jest zestaw kołowy. Od jego
właściwej jakości użytkowej zależy zarówno bezpieczeństwo ruchu kolejowego, jak również
koszty związane z eksploatacją pojazdu szynowego.
Zestaw kołowy pojazdów szynowych, ze względu na specyficzne warunki pracy jest
szczególnie narażony na rozwój zużycia zmęczeniowego. Z uwagi na rolę jaką odgrywa
w prowadzeniu pojazdu w torze niedopuszczalne są jego uszkodzenia. Wyniki badań
eksploatacyjnych zestawów kołowych wskazują, że występujące zużycia mają istotny wpływ
na obniżenie wytrzymałości zmęczeniowej lub mogą być ogniskiem rozwoju pęknięć
zmęczeniowych przede wszystkim osi zestawu będącej jego podstawowym elementem.
Obserwacje powierzchni podpiaścia osi po demontażu zestawu kołowego wielokrotnie
pokazywały występowanie m.in. uszkodzeń frettingowych w obszarze styku podpiaścia osi
z piastą koła.
Wyniki badań autorów niniejszego artykułu wskazują, że zużycie frettingowe może
mieć istotny wpływ na rozwój zużycia zmęczeniowego szczególnie w połączeniu wciskowym
koło-oś zestawu kołowego [2]. Podobny problem występuje w przypadku zestawu kołowego
z samoczynną zmianą rozstawu kół, w którym ze względów konstrukcyjnych wymiary
powierzchni połączenia koła i osi spełniają warunki pasowania obrotowego.
Złożone zjawiska fizyko-chemiczne zachodzące na styku skojarzonych powierzchni
oraz wpływ dużej liczby czynników powoduje, że mechanizm rozwoju zużycia frettingowego
jest trudny do opisania i nie doczekał się on w literaturze jednoznacznej definicji. Częścią
wspólną dla różnych opracowań naukowych oraz publikacji jest jedynie stwierdzenie,
że rozwój zużycia frettingowego jest uwarunkowany występowaniem nacisków
powierzchniowych w skojarzeniu oraz oscylacyjnych poślizgów o bardzo małej amplitudzie
nie przekraczających 150 µm [2, 17, 18, 19]. Obrazem zużycia frettingowego mogą być ślady

korozji na powierzchni elementów, wzrost chropowatości powierzchni, mikropęknięcia w
warstwie wierzchniej, wżery. Fretting jest zjawiskiem o bardzo złożonym mechanizmie
zużywania, w którym nakładają się lub następują po sobie; zużycie adhezyjne, zmęczenie
powierzchniowe, odwarstwianie, utlenianie, ścieranie wierzchołkami nierówności i luźnymi
produktami zużycia. Badania zużycia frettingowego prowadzone były przede wszystkim dla
skojarzeń o styku skoncentrowanym lub płaskim i również ich dotyczyły proponowane
modele zużycia [7, 10, 16].
Z przeglądu badań zużycia frettingowego wynika, że rozwój zużycia jest ściśle
związany z rzeczywistym stykiem skojarzonych powierzchni elementów oraz z obecnością
w strefie kontaktu tzw. trzeciego ciała. Z kolei forma rozwoju tego zużycia zależy przede
wszystkim od warunków oscylacji i amplitudy poślizgu [9, 10, 11]. Zdecydowana większość
autorów wymieniając przykłady elementów lub połączeń, w których występuje zużycie
frettingowe, wskazuje najczęściej na połączenia wciskowe [9,10,11,12,16]. Natomiast
badania tych połączeń prowadzone były sporadycznie [16, 17].
Przytoczone w pracy [2] dane statystyczne dotyczące uszkodzeń zmęczeniowych osi
w warunkach eksploatacji wskazują, że miejsce rozwoju pęknięć zmęczeniowych pokrywa się
z obszarem rozwoju zużycia frettingowego. Potwierdzają to również wyniki badań
zmęczeniowych przeprowadzonych przez L. Stasiaka [12] na rzeczywistych zestawach
kołowych w warunkach laboratoryjnych. Wskazuje to na prawdopodobny związek
występowania uszkodzeń zmęczeniowych osi zestawu kołowego z rozwojem zużycia
frettingowego.
W świetle powyższych faktów istotnym elementem zapewnienia niezawodności
i bezpieczeństwa eksploatacji pojazdu szynowego jest wyeliminowanie lub znaczne
ograniczenie rozwoju zużycia frettingowego w połączeniu koło – oś zestawu kołowego.
W artykule przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych przez autorów badań
modelowych, wpływu wybranych technologicznych metod podwyższania trwałości warstwy
wierzchniej na zużycie frettingowe kolejowych zestawów kołowych z automatyczną zmianą
rozstawu kół.
2. Obiekt badań
Klasyczny zestaw kołowy pojazdów szynowych składa się z osi i dwóch kół, które
połączone są z osią poprzez wtłaczanie. To trwałe połączenie zapewnia prawidłowe
i bezpieczne toczenie pojazdu w torze. Obok tej podstawowej konstrukcji zestawu kołowego
w pojazdach szynowych występują również rozwiązania specjalne, umożliwiające np.
przesuw koła po podpiaściu osi.
W latach 90 ubiegłego wieku w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym PKP
w Poznaniu zaprojektowano i wykonano zestaw kołowy SUW2000, który umożliwiał
bezobsługowy, samoczynny przejazd z toru o jednej szerokości na tor o innej szerokości,
dokonywany na torowym stanowisku przestawczym.
Fragment przekroju zaprojektowanego zestawu przedstawiono na rysunku 1. Istotnym
elementem przedstawionej konstrukcji jest połączenie koła z osią. W przeciwieństwie do
klasycznego zestawu kołowego, gdzie koła połączone są trwale z osią w wyniku wtłaczania,
jest ono połączeniem o pasowaniu obrotowym. Rozwiązanie to umożliwia przemieszczanie
poosiowe kół w trakcie zmiany ich rozstawu, przy następnym zablokowaniu koła względem
osi w czasie jazdy. W prototypowym zestawie koło oraz oś wykonano z materiałów zgodnie z
normami UIC. Koło ze stali R7E, a oś ze stali A1N. Skład chemiczny tych stali
przedstawiono w tabeli 2.
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Rys. 1. Przekrój zestawu kołowego z automatyczną zmianą rozstawu kół SUW2000 [13];
1- oś zestawu kołowego, 2 - koła przemieszczające się po osi zestawu, 3 - mechanizm blokujący

Wstępna eksploatacja zestawu pokazała, że już po niewielkim przebiegu (ok. 1,5 tys.
km) istnieją duże problemy podczas zmiany rozstawu kół [13, 14]. Znacznie wzrastała siła
niezbędna do przemieszczenia poosiowego kół, prowadząc nawet do uszkodzeń stanowiska
przestawczego. Obserwacje powierzchni podpiaścia osi po demontażu zestawu kołowego
pokazały występowanie m.in. uszkodzeń frettingowych w obszarze styku z piastą koła oraz
znaczne procesy starzenia smaru. Czynniki te były przyczyną blokowania koła na osi
w trakcie zmiany jego rozstawu. Charakterystyczną cechą rozwoju zużycia frettingowego
występującego na osi zestawu kołowego z automatyczną zmianą rozstawu kół (pasowanie
obrotowe) jest to, że miejsce występowania i obraz zużycia jest podobny jak w przypadku osi
klasycznego zestawu kołowego (połączenie wtłaczane). Na rysunku 2 przedstawiono
fragment osi obu rodzajów zestawu kołowego ze zużyciem frettingowym na ich powierzchni.
a.

b.

Rys. 2. Zużycie frettingowe na brzegu podpiaścia osi: a). tradycyjnego zestawu kołowego [2] , b). zestawu
kołowego z automatyczną zmianą rozstawu kół [13].

Zużycie, którego charakterystyczny obraz przedstawiono na rysunku 2 obejmuje
obszar od czoła piasty w głąb połączenia o szerokości około 30mm. Zużycie występuje na
całym obwodzie powierzchni podpiaścia w postaci charakterystycznego pierścienia.
Zaobserwowane w tym obszarze uszkodzenia powierzchni to głównie wżery i narosty. Obszar

ten cechuje się również zabarwieniem brunatno – czarnym, świadczącym o jego utlenieniu.
Jedyną różnicą w zużyciu na obu osiach jest miejsce jego występowania. W przypadku
tradycyjnego połączenia ma ono miejsce głównie od strony części środkowej osi, natomiast
w połączeniu obrotowym występuje po obu stronach osi zestawu kołowego.
2.1. Warunki pracy zestawu kołowego

Warunki pracy analizowanego połączenia o pasowaniu obrotowym koło – oś zestawu
kołowego z automatyczną zmianą rozstawu kół można z dużym przybliżeniem odnieść do
połączenia wciskowego koło – oś tradycyjnego zestawu kołowego. Zasadnicza różnica jest
jedynie w stanie naprężeń wstępnych wytworzonych w warstwie wierzchniej połączonych
elementów. W połączeniu wciskowym w wyniku wtłoczenia koła na oś na całej powierzchni
styku powstaje wstępny stan naprężeń ściskających i towarzyszący mu również stan
deformacji w warstwie wierzchniej połączonych elementów. W przypadku natomiast
połączenia obrotowego koło – oś zestawu kołowego z automatyczną zmianą rozstawu kół
występuje jedynie styk niekonforemny i naprężenia są wynikiem siły normalnej pochodzącej
od obciążenia zestawu.
Do badań przyjmuje się najczęściej schemat obciążenia zestawu kołowego
przedstawiony na rysunku 3. Według przyjętego schematu, złożony układ obciążenia zestawu
kołowego w czasie ruchu pojazdu szynowego, przekazywany jest następująco:
 na czopy osi działa pionowe obciążenie skupione P1 i P2,
 na obrzeże kół tocznych siła boczna H1, zależna od położenia koła względem
główki szyny.

Rys. 3. Schemat obciążenia zestawu kołowego i odpowiadający mu rozkład momentu gnącego
przy przesunięciu zestawu w lewo [2]

W osi zestawu kołowego występuje moment gnący, który jest wynikiem działania
tych obciążeń (rys.3). Maksymalna wartość tego momentu występuje na podpiaściu osi
w płaszczyźnie działania reakcji R1 i R2 (punkt styku koła z szyną), tj. w obszarze

połączenia z piastą koła. Oś pracuje więc w warunkach obrotowego zginania. Efektem
tego, w trakcie toczenia się zestawu, mogą być oscylacje pomiędzy osią a piastą koła na
brzegu połączenia. Autorzy pracy [1] w następujący sposób tłumaczą wystąpienie
mikroprzemieszczeń względnych w połączeniu wciskowym podpiaścia osi z piastą koła.
Pod wpływem obciążeń zewnętrznych (rys.3), oś zestawu kołowego ulega odkształceniom
w sposób pokazany na rysunku 4. W górnych warstwach osi występują naprężenia
rozciągające a w dolnych ściskające. Ten charakter odkształcenia osi nie miałby
istotniejszego znaczenia, gdyby w takim samym zakresie ulegała odkształceniu piasta koła.
Aby zaistniał stan jednoczesnego odkształcenia podpiaścia osi i piasty koła, jednostkowe
siły tarcia pT na styku połączenia musiałyby być większe lub co najmniej równe
naprężeniom normalnym n w podpiaściu. Stwierdzony przez autorów obraz zużycia
frettingowego jest potwierdzeniem tego, że w obszarze tym mają miejsce poślizgi
względne, a więc zgodnie z modelem Mindlina:
pT  p śr     n

(1)

Rys. 4. Deformacja zestawu kołowego pod wpływem obciążenia zewnętrznego [1]

Ten stan obciążeń i rozkładu naprężeń można również odnieść do zestawu kołowego
z automatyczną zmianą rozstawu kół. W zestawie kołowym pomiędzy tuleją ślizgową a osią
występuje pasowanie obrotowe, a więc ze względu na brak nacisków powierzchniowych
montażowych istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo wystąpienia oscylacji
pomiędzy skojarzonymi powierzchniami elementów, co w połączeniu z niekorzystnym
wpływem sił zewnętrznych może prowadzić do powstawania zużyć i uszkodzeń osi
szczególnie w miejscu połączenia koła z osią.
Pomiar rzeczywistej amplitudy poślizgu pomiędzy powierzchnią styku tulejki i wałka
w badaniach zużyciowych obrotowo-giętnych jest trudny. Jak wskazują wyniki badań
różnych autorów, rozwój zużycia frettingowego jest ściśle związany z wystąpieniem
oscylacji. Stąd istotne jest, czy w badanym połączeniu mogą wystąpić oscylacje, których
widocznym efektem powinien być obraz uszkodzeń na powierzchni połączenia. W pracy
zaproponowano bardzo uproszczoną, szacunkową ocenę wartości amplitudy poślizgu, która
będzie wynikiem ugięcia wałka pod działaniem siły Q i P. Na rysunku 5 przedstawiono
schemat występowania poślizgów pomiędzy połączonymi elementami o pasowaniu
obrotowym. Na rysunku 5a przedstawiono skojarzone elementy bez obciążenia momentem

zginającym a jedynie siłą P. W wyniku tego tulejka dociskana jest do górnej powierzchni
wałka, a na dolnej występuje maksymalny luz wynikający z pasowania obrotowego. Punkty
A1 - A2 związane są z powierzchnią wałka i wyznaczają miejsce styku powierzchni wałka
i czoła tulejki. W wyniku ugięcia wałka pod działaniem momentu gnącego (rys.5b) ulegnie
również obrotowi płaszczyzna przechodząca przez punkty A1-A2. Przyjmie ona pozycję
wyznaczoną przez punkty A1’-A2’ pokrywając się z promieniem krzywizny ugięcia wałka.
Powierzchnia wklęsła wałka (ściskana) ulegnie skróceniu a wypukła (rozciągana)
wydłużeniu. W wyniku tego punkt A1 przemieści się na powierzchni ściskanej pod tulejkę
przyjmując pozycję A1’, a na powierzchni rozciąganej punkt A2 poza czoło tulejki przyjmując
pozycję A2’. Wielkość przemieszczenia punktu A1 względem czoła tulejki oznaczono α’.

Rys. 5. Schemat wyznaczania amplitudy poślizgu pomiędzy czołem tulejki a powierzchnią podpiaścia wałka: a)
próbka w stanie swobodnym obciążona tylko siłą P, b) próbka obciążona momentem zginającym, c) schemat
skojarzenia tulejki z wałkiem do wyznaczenia amplitudy oscylacji

Punkt A2 na powierzchni rozciąganej ze względu na luz wynikający z pasowania obrotowego
nie będzie miał kontaktu z powierzchnią tulejki. Bezpośredni poślizg pomiędzy skojarzonymi
powierzchniami będzie miał miejsce tylko na powierzchni ściskanej wałka. Maksymalna
amplituda oscylacji będzie przy brzegu tulejki i będzie równa α’, natomiast w osi symetrii
połączenia osiąga wartość zero.
Do wyznaczenia szacunkowej wartości amplitudy poślizgu w badanym połączeniu
posłużono się modelem połączenia przedstawionym na rys.5c. Obciążenie próbki momentem
gnącym spowoduje ugięcie wałka, czego wynikiem będzie wydłużenie jego powierzchni na
długości styku z tulejką o wartość l. Jeżeli przyjmiemy, że ugięcie wałka jest bardzo małe,
a odkształcenia mają charakter sprężysty, to do wyznaczenia wartości wydłużenia l możemy
wykorzystać prawo Hooke’a, wg którego wydłużenie liniowe względne  można określić
przy pomocy wzorów:

l
oraz
 n

E
l
stąd

l 

n l

(2)
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Całkowite przemieszczenie względne (amplituda poślizgu) powierzchni wałka
względem czoła tulejki będzie więc równe α = Δl/2. W tabeli 1 przedstawiono obliczoną wg
wzoru (2), szacunkową wartości amplitudy poślizgu pomiędzy czołem tulejki a powierzchnią
wałka dla przyjętych parametrów badań modelowych (kolumna 2).
Tabela 1
Szacunkowa wartość amplitudy poślizgu α oraz wartość strzałki ugięcia f0, frz próbki

1
(P + Q) [N]
350

2
 [mm]
0,0046

3
fo [mm]
0,51

4
frz [mm]
0,75

Według wzoru (2) amplituda oscylacji zależy od naprężeń normalnych, a więc i od
wartości przyłożonego momentu gnącego, który z kolei będzie decydował o wartości ugięcia
próbki. Będzie więc istniał ścisły związek pomiędzy ugięciem wałka, a amplitudą oscylacji.
Wykorzystano to, do zweryfikowania obliczonej szacunkowej wartości amplitudy oscylacji
w porównaniu do amplitudy rzeczywistej. W tym celu obliczono analitycznie wartość strzałki
ugięcia wałka fo i porównano ją z rzeczywistą zmierzoną wartością ugięcia próbki frz. Do
obliczenia wartości ugięcia wałka posłużono się schematem obciążenia próbki jak
na rysunku 7. Obliczoną analitycznie wartość strzałki ugięcia fo zamieszczono w tabeli 1
w kolumnie 3. Wartość rzeczywistą strzałki ugięcia frz, wyznaczoną podczas pomiarów
statycznych ugięcia próbki, zamieszczono w tab.1 w kolumnie 4. Porównanie tych obu
wartości wskazuje, że ugięcie rzeczywiste jest większe od wartości obliczonej analitycznie.
Stąd można sądzić, że rzeczywista amplituda poślizgu również może być większa od
obliczonej analitycznie. W tym miejscu należy podkreślić, że w obliczeniach analitycznych
amplitudy poślizgu przyjęto uproszczenia. Przede wszystkim nie uwzględniono sił tarcia na
styku połączonych powierzchni.
3. Metodyka badań
Ze względu na wymiary zestawów kołowych badania na obiekcie rzeczywistym są
kosztowne i czasochłonne z uwagi na konieczność zastosowania specjalistycznego stanowiska
badawczego, a także odpowiednio długiego czasu badań. Z tego powodu badania zużyciowe
wykonano na próbkach modelujących połączenie tuleja-oś wykorzystując maszynę
zmęczeniową typu MUJ. Badania zmęczeniowe próbki w warunkach obrotowego zginania
zapewniają symulację rzeczywistych obciążeń zestawu kołowego w warunkach eksploatacji.
Badania doświadczalne dotyczyły:
 określenia rzeczywistego stanu warstwy wierzchniej w obrębie połączenia tulejki
z wałkiem po badaniach zużyciowych dla wytypowanych procesów technologicznych.
 określenia wpływu wybranych procesów technologicznych, na rozwój zużycia
frettingowego.
Przy doborze próbki modelującej połączenie tuleja ślizgowa – oś zestawu kołowego
kierowano się zachowaniem podobieństwa wymiarowego w strefie połączenia. W tym celu
zachowano proporcję długości połączenia i średnicy osi oraz pasowania. Wymiary próbki
przedstawiono na rysunku 6.

Tulejkę ustalano względem wałeczka za pomocą śruby bez łba z gniazdem, która
zabezpieczała przed przemieszczeniami poosiowymi i obwodowymi oraz zapewniała ruch
tulejki względem wałeczka w kierunku promieniowym podczas obrotów.

Rys. 6. Wymiary próbki do badań modelowych [6]

Do badań wstępnych wałek wykonano ze stali 45, a tulejkę ze stali 36HNM poprzez
obróbkę skrawaniem bez dodatkowego umocnienia warstwy wierzchniej. Dobór materiałów
zapewniał zbliżone własności do materiałów, z których wykonany był obiekt rzeczywisty w
wersji prototypowej (tabela 2). Tak wykonany model miał stanowić punkt odniesienia do
innych wariantów wykonania skojarzenia wałek-tuleja, które powinny ograniczyć lub
wyeliminować zużycie w połączeniu przy jednoczesnym zapewnieniu jak najmniejszej siły
przesuwu w kierunku poosiowym.
Tabela 2
Skład chemiczny stali stosowanych do wykonania osi i koła zestaw kołowego z automatyczną zmianą rozstawu kół oraz
tulejki i wałka modelujących badane połączenie

Własności mechaniczne
[MPa]

Skład chemiczny [%]
Oznaczenie
materiału

C

Mn

Si

P
max

S
max

Re

Rm

ER7

0,52

0,80

0,40

0,020

0,015

≥ 520

820-940

A1N

0,40

1,20

0,50

0,020

0,020

≥ 320

550-650

45

0,42- 0,50

0,50- 0,80

0,10- 0,40

0,040

0,040

340

600-700

36HNM

0,32-040

0,50- 0,80

0,17-0,37

0,035

0,035

750-800

850-1000

Na podstawie analizy literatury dotyczącej mechanizmu rozwoju zużycia
frettingowego w połączeniach wciskowych koła z osią zaproponowano takie procesy
technologiczne, które powinny ograniczyć inicjację zużycia frettingowego na powierzchni
wałka oraz pozwolą otrzymać odpowiedni stan powierzchni podpiaścia zapewniający
minimalną, stałą siłę potrzebną do przesuwu tulei po podpiaściu przed i po badaniach
zużyciowych. W tabeli 3 przedstawiono wybrane warianty wykonania modelu pary ciernej
tuleja-ślizgowa oś.
Do badań zużyciowych wykorzystano maszynę zmęczeniową typu MUJ, która
pozwala na uzyskanie parametrów symulujących rzeczywiste warunki eksploatacji zestawu
kołowego. Konstrukcja maszyny pozwala na otrzymanie okresowo zmiennego obciążenia
z równoczesnym zginaniem obracającej się próbki. W badaniach zużycia frettingowego

ważne jest uzyskanie takiego rozkładu momentu zginającego na podpiaściu osi, który
doprowadzi do jego ugięcia, co jest warunkiem wystąpienia oscylacyjnych przemieszczeń
stycznych pomiędzy powierzchniami będącymi w styku.
Tabela 3
Wybrane modele skojarzeń wytypowane do badań zużyciowych
Lp.

Rodzaj próbki

Powierzchnia podpiaścia
wałka

Materiał tulei

1

bazowa

stal

stal

3

modyfikowana

molibden

stal

8

modyfikowana

stal hartowana

stal

Na rysunku 7 przedstawiono schemat obciążenia próbki na maszynie
wytrzymałościowej typu MUJ odpowiadający obciążeniu zestawu kołowego, w którym
przyjęto, że zestaw kołowy toczy się po torze prostym bez nabiegania na główkę szyny.
Parametry badania próbki na maszynie wytrzymałościowej były następujące:
 obroty
n=1360 obr/min
 obciążenie próbki
Q= 300N
 obciążenie próbki
P= 50N
 liczba cykli
r > 6x106
Przyjęta prędkość obrotowa próbki odpowiada prędkości 75 km/h wagonu kolejowego.
W badaniach zużyciowych próbki modelującej połączenie tuleja ślizgowa – oś
zestawu kołowego, przyjęto wartość obciążeń, dla których wartość naprężeń na powierzchni
podpiaścia wałeczka była wyższa od naprężeń w rzeczywistej osi. Naprężenia w próbce
obliczono metodą elementów skończonych w programie ANSYS przyjmując wartości sił
Q=300N oraz P=50N.

Rys. 7. Schemat obciążenia próbki na maszynie wytrzymałościowej typu MUJ
i odpowiadający mu rozkład momentu zginającego

Rozkład naprężeń normalnych na powierzchni wałka dla zadanych wartości obciążeń
nie powodował odkształceń plastycznych (strzałka ugięcia 0,27 mm). Maksymalna wartość
naprężeń dla przyjętych warunków obciążenia wynosi 61 MPa, przewyższa ona lokalne
wartości naprężeń w rzeczywistej osi, które wynoszą 40-50 MPa.

4. Badania doświadczalne
4.1. Próbka bazowa
Badania próbki bazowej miały na celu weryfikację doboru modelu poprzez uzyskanie
podobnego obrazu zużycia jak w obiekcie rzeczywistym oraz jako odniesienie do
proponowanych zmian. Obserwacje makrograficzne powierzchni podpiaścia wałka stalowego
w próbce bazowej pokazują, że uszkodzenia powierzchni występują po obu stronach
podpiaścia wałka (rys. 8). Duża powierzchnia styku współpracujących elementów węzła
tribologicznego stwarza warunki do powstawania sczepień adhezyjnych na brzegach
połączenia, które powodują destrukcję warstwy wierzchniej, a w konsekwencji powstawanie
wyraźnych śladów zużycia frettingowego.
Na fotografiach makroskopowych powierzchni wałka przedstawionych na rysunku 9
zaobserwowano brązowe zabarwienie w obszarze występowania zużycia frettingowego,
typowe dla korozji atmosferycznej żelaza. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tego
zjawiska jest kontakt uszkodzonego obszaru z tlenem z powodu szczeliny tworzącej się
pomiędzy powierzchniami wałka i tulejki w wyniku ugięcia próbki.

Rys. 8. Powierzchnia wałka bazowego po badaniach zmęczeniowych – wyraźne ślady zużycia frettingowego
na brzegach wałka z mniejszą intensywnością do środka połączenia, pow. ok. 3x [6]

Rys. 9. Próbka bazowa po badaniu zużyciowym, pow. ok. 15x. Brak obróbki wzmacniającej powierzchnie.
Widoczne ślady zużycia frettingowego [6]

Rys. 10. Przestrzenny obraz profilu chropowatości powierzchni wałka w obszarze zużycia frettingowego

Na obrazach przestrzennego profilu chropowatości (rys. 10) oraz obrazach
skaningowych (rys. 11) podpiaścia wałka próbki bazowej można zauważyć
charakterystyczne narosty materiału, które ulegają deformacji plastycznej i utlenianiu.
Obserwacje powierzchni wykazały również miejscowe wytarcia oraz mikrowżery.
Uszkodzenia powierzchni w postaci mikronarostów oraz mikrowżerów posiadają swoje
źródło w zjawiskach adhezji, stanowiących element mechanizmu rozwoju zużycia
frettingowego. Mechanizm ten w omawianym przypadku związany jest również z
występowaniem względnych przemieszczeń stycznych pomiędzy powierzchniami
połączonych elementów. Założone obciążenie generuje maksymalną amplitudę oscylacji
pomiędzy powierzchnią wałka i tulejki na brzegu połączenia.

Rys. 11. Obrazy zużycia powierzchni wałka bazowego, pow. 500x

Otrzymany obraz zużycia świadczy o tym, że przyjęty model jest prawidłowy
i odzwierciedla warunki pracy oraz związany z nimi obraz uszkodzeń rzeczywistego
skojarzenia koło-oś.
4.2. Próbka molibdenowana
Wysokie koszty molibdenowania pomimo dobrych właściwości tribologicznych,
ograniczają jego stosowanie tylko do osi pojazdów trakcyjnych oraz wagonów wchodzących
w skład pociągów dużych prędkości. Powłokę molibdenową nałożono na próbkę metodą
metalizacji natryskowej po wykonaniu procesu śrutowania warstwy wierzchniej powierzchni

podpiaścia wałka, który wpływa na przyczepność powłoki do podłoża. Grubość naniesionej
powłoki wynosiła około 37,5µm, co stanowiło ok. 0,58% średnicy wałka. W przypadku
rzeczywistej osi procent ten wynosi ok. 0,54%. Na rysunku 12 przedstawiono obraz
powierzchni podpiaścia wałka molibdenowanego skojarzonego w połączeniu o pasowaniu
obrotowym ze stalową tulejką po badaniach zmęczeniowych. Twardość powierzchni
molibdenowanej wynosiła 460 HV, natomiast wałka stalowego 210 HV. Widoczne jest
całkowite wyeliminowanie zużycia frettingowego.

Rys. 12. Powierzchnia wałka molibdenowanego po badaniach zmęczeniowych – brak
zużycia frettingowego, pow. ok. 3x

Przeprowadzone badania potwierdzają tezy zawarte w pracach [2, 7, 9], że
molibdenowanie jako metoda modyfikacji warstwy wierzchniej stosowana w węzłach
stykowych narażonych na fretting ogranicza skłonność do występowania sczepień
adhezyjnych, powoduje zmniejszenie siły tarcia, zwiększa odporność na oddziaływanie
mechaniczne oraz zwiększa odporność na korozję.

Rys. 13. Próbka molibdenowana po badaniu zużyciowym, pow. ok. 15x.
Brak śladów zużycia frettingowego [4]

Rys. 14. Przestrzenny obraz profilu chropowatości powierzchni wałka molibdenowanego w teoretycznym
obszarze zużycia frettingowego

Obrazy powierzchni próbki molibdenowanej przedstawione na rysunku 15 wskazują
na brak charakterystycznych dla zużycia frettingowego uszkodzeń w postaci mikrowżerów
lub narostów z następnym ich utlenieniem. Duża twardość powierzchni z powłoką
molibdenową oraz chropowatość wynosząca 1,1 µm powodują że przy badanej liczbie cykli
6,57 x 106 zużycie frettingowe na podpiaściu nie występuje.

Rys. 15. Obrazy powierzchni próbki molibdenowanej, pow. 1000x

Pomimo braku znamion zużycia frettingowego na powierzchni wałka, zbierające się
w mikrowyrwach (efekt śrutowania) produkty zużycia jako efekt frettingu na wewnętrznej
powierzchni tulei będą powodowały wzrost właściwości ciernych połączenia.
4.3. Próbka hartowana powierzchniowo
Jedną z metod powierzchniowej obróbki wykańczającej osi zestawów kołowych,
mającą wpływ na zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej jest hartowanie. Do badań
modelowych wykorzystano próbkę poddaną hartowaniu powierzchniowemu metodą
indukcyjną, która jest najbardziej popularna i charakteryzuje się dobrymi właściwościami
technologicznymi. Proces hartowania próbki polegał na nagrzaniu warstwy wierzchniej do
temperatury hartowania, a następnie szybkim ostudzeniu. Próbki nagrzewane były przez ok.
1,5 min. za pomocą prądu indukowanego w polu magnetycznym. Po procesie hartowania
indukcyjnego próbkę poddano odpuszczaniu w piecu typu PEH-2 w temperaturze około 380º,
w czasie 1 h.

Przedstawione na rysunku 16 obrazy zużycia na powierzchni wałka hartowanego
powierzchniowo wskazują, że pomimo dużego gradientu twardości warstwy wierzchniej obu
skojarzonych elementów występują liczne uszkodzenia warstwy wierzchniej (głównie
frettingu), które doprowadziły do zablokowania się tulejki i uniemożliwiły jej przesuw po
wałku.

Rys. 16. Próbka hartowna powierzchniowo po badaniu zużyciowym, pow. ok. 15x.
Widoczne duże obszary zużycia frettingowego

Rys. 17. Przestrzenny obraz profilu chropowatości powierzchni wałka hartowanego w obszarze zużycia
frettingowego

W trakcie badań makro i mikroskopowych zidentyfikowano narosty materiałowe
podatne na odkształcenia plastyczne oraz utlenianie. Narosty z uwagi na swoje własności oraz
lokalne uwarunkowania fizyko-mechaniczne posiadają dużą skłonność do pękania
i odrywania. Z uwagi na obecność licznych produktów zużycia w postaci startych
i utlenionych cząstek materiału oraz bardzo duży zakres uszkodzeń, doszło do zablokowania
się tulejki na wałku. Powyższe wyniki dyskwalifikują możliwość zastosowania badanego
zestawienia elementów pary ciernej w rzeczywistym zestawie kołowym.

a.

b.

Rys. 18. Obrazy zużycia na powierzchni wałka hartowanego, a). powiększenie 500x, b). powiększenie 1000x

4. Wnioski
Przytoczony obraz zużycia frettingowego w badanym połączeniu próbki bazowej
(rys.8) jest podobny do zużycia w połączeniu wciskowym wałek – tulejka poddanym
analogicznym warunkom obciążenia [2]. W rozwoju zużycia frettingowego w połączeniu
wciskowym dominującą rolę w inicjacji zużycia spełnia zjawisko adhezji. Tworzenie się i
rozrywanie sczepień adhezyjnych [2]. Warunkiem rozwoju sczepień adhezyjnych jest
utworzenie obszarów rzeczywistego styku ciał pierwszych w wyniku wtłaczania jednego
elementu w drugi (ścięcia mikronierówności, deformacja plastyczna warstwy wierzchniej i
usunięcie warstwy tlenków). W przypadku połączenia o pasowaniu obrotowym, ze względu
na charakter połączenia utworzenie obszarów rzeczywistego styku ciał pierwszych będzie
miało miejsce dopiero w trakcie obrotowego zginania próbki. W wyniku względnych
przemieszczeń powierzchni tulejki i wałka, których amplituda jest największa na brzegu
połączenia, ma miejsce zużycie ścierne skojarzonych powierzchni. Jest ono wynikiem
mikroskrawania mikrowystępów powierzchni. Tworzące się produkty zużycia są usuwane ze
styku połączenia w trakcie połowy obrotu próbki. Powstała w ten sposób rzeczywista
powierzchnia styku (po usunięciu warstwy tlenkowej i tzw. ciała trzeciego) będzie podatna na
tworzenie sczepień adhezyjnych i inicjację zużycia frettingowego. Można więc zaproponować
analogicznie do mechanizmu rozwoju zużycia frettingowego w połączeniu wciskowym wałek
– tulejka podobny mechanizm w połączeniu o pasowaniu obrotowym jako kilkuetapowy
proces, którego najważniejszymi elementami są:
 utworzenie obszarów rzeczywistego styku ciał pierwszych w trakcie generowania
przemieszczeń względnych o bardzo małej amplitudzie na styku powierzchni
elementów w wyniku obrotowego zginania,
 tworzenie sczepień adhezyjnych w obszarach rzeczywistego styku szczególnie na
brzegu połączenia (największa amplituda poślizgów względnych), które następnie
ulegają rozerwaniu, tworząc na powierzchniach styku wyrwy i narosty,
 utlenienie uszkodzonego wcześniej obszaru,
 mikroskrawanie utlenionymi wierzchołkami narostów przeciwległej powierzchni.
W proponowanym mechanizmie rozwoju zużycia frettingowgo w połączeniu o
pasowaniu obrotowym warunkiem koniecznym do jego inicjacji będą procesy adhezji.
Tworzenie się i rozrywanie sczepień adhezyjnych. Według M. Hebdy [3] szczególna
skłonność do tworzenia sczepień adhezyjnych będzie w przypadku kojarzenia materiałów
tego samego rodzaju i o podobnych własnościach mechanicznych. To tłumaczy m.in. tak

intensywny obraz zużycia frettingowego na próbce bazowej (stal – stal). Natomiast wg [3]
zwiększenie odporności na zużycie adhezyjne można uzyskać m.in. poprzez wysokie
własności mechaniczne (twardość, granica plastyczności).
Ograniczenie rozwoju zużycia frettingowego, wiąże się więc przede wszystkim
z niedopuszczeniem do wystąpienia zjawiska adhezji. Ograniczenie występowania oscylacji,
ze względu na warunki pracy skojarzenia, jest praktycznie niemożliwe.
W badaniach przyjęto dwa sposoby podwyższenia twardości powierzchni wałka
poprzez nałożenie powłoki molibdenowej oraz hartowanie powierzchniowe. W tabeli 4
przytoczono wyniki pomiarów twardości na powierzchni skojarzonych elementów, siły
niezbędnej do przesunięcia poosiowego tulei po wałku oraz stwierdzony obraz zużycia.
Tabela 4
Zestawienie wyników pomiarów
Skojarzenie
Lp.

Siła niezbędna
do zsunięcia tulei [N]

Próbka
wałek - tuleja

przed
badaniami

po
badaniach

Twardość
wałka
[HV]

Twardość
tulei [HV]

1

bazowa

stal - stal

1,4

24,3

210

189

2

modyfikowana

molibden - stal

8,1

43,2

460

190

3

modyfikowana

stal hartowana –
stal

1,7

>50

549

192

Stan
powierzchni
wałka po
badaniach
Wyraźne
zużycie
frettingowe
Brak zużycia
frettingowego
Ślady zużycia
frettingowego

Przytoczone wyniki pomiarów i obserwacji wskazują, że wpływ dużego gradientu
twardości skojarzonych powierzchni na ograniczenie zużycia frettingowego jest złożony.
O ile w przypadku materiałów tego samego rodzaju i zbliżonej twardości powierzchni (stal –
stal) rozwój zużycia frettingowego jest bardzo intensywny, to w przypadku powierzchni
z powłoką molibdenową i hartowaną powierzchniowo sytuacja jest odmienna. Pomimo, że
gradient twardości powierzchni wałka z powłoką molibdenowaną w stosunku do tulei jest o
ok. 20% mniejszy od wałka o powierzchni hartowanej, zużycie frettingowe dla tego
skojarzenia zostało całkowicie wyeliminowane. Natomiast na powierzchni wałka
hartowanego występują wyraźne ślady zużycia frettingowego. Może to wskazywać na fakt, że
obok dużej twardości powierzchni, na ograniczenie zużycia będzie miał wpływ skład
chemiczny materiału oraz budowa krystalograficzna warstwy wierzchniej skojarzonych
materiałów.
Należy podkreślić, że głównym celem artykułu było przedstawienie wyników badań
ograniczenia zużycia frettingowego na powierzchni wałka dostępnymi procesami
technologicznymi. Główna uwaga skupiona była na powierzchni wałka, gdyż w rzeczywistym
połączeniu koło – oś zestawu kołowego z automatyczną zmianą rozstawu kół, to właśnie oś
jest elementem determinującym trwałość całego zestawu kołowego.
Przytoczone przykłady stanu powierzchni wałków po badaniach zmęczeniowych
wskazują, że z badanych procesów technologicznych mających na celu podwyższyć trwałość
zmęczeniową połączenia, jedynie molibdenowanie wpływa bardzo korzystnie na
wyeliminowanie zużycia frettingowego. Natomiast powierzchnie hartowane powierzchniowo

są podatne na rozwój tego zużycia a ponadto nie spełniają warunku swobodnego
przemieszczania się tulei po wałku.
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STANY ZAKRYTYCZNYCH DEFORMACJI PÓŁSKORUPOWYCH KONSTRUKCJI
WALCOWYCH Z DUŻYMI WYKROJAMI W WARUNKACH OBCIĄŻEŃ
EKSPLOATACYJNYCH. ANALIZA NUMERYCZNA I BADANIA
EKSPERYMENTALNE
Słowa kluczowe: obciążenia eksploatacyjne, utrata stateczności, ustroje cienkościenne,
lotnicze struktury nośne, skręcanie, metoda elementów skończonych, nieliniowe analizy
numeryczne, trwałość eksploatacyjna
Streszczenie: W pracy zaprezentowano wyniki modelowych badań eksperymentalnych
cienkościennych, skręcanych struktur walcowych zawierających duże wykroje.
Przeanalizowano wpływ sztywności ramy wzmacniającej wykrój na postać i wielkość
deformacji zakrytycznych, występujących w warunkach eksploatacji. Zaproponowano
metodykę określania alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych szkieletu struktury,
zapewniające poprawę trwałości eksploatacyjnej, w oparciu o narzędzia numeryczne.

1. Wprowadzenie
Dynamiczna ewolucja rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie struktur nośnych konstrukcji
lotniczych, zainicjowana w latach 20-tych XX wieku, doprowadziła do utworzenia norm
związanych z eksploatacją statków powietrznych, charakteryzujących się akceptacją założeń,
które w wypadku innych rodzajów konstrukcji byłyby nieakceptowalne. Jednym z takich
założeń jest dopuszczalność deformacji zakrytycznych powłok struktur półskorupowych, pod
warunkiem że utrata stateczności posiada charakter lokalny oraz liniowo-sprężysty [1][2].
Zasada ta dotyczy przede wszystkim powłok wykonywanych z materiałów izotropowych,
ponieważ w przypadku coraz szerzej stosowanych w lotnictwie kompozytów szklanych,
węglowych i aramidowych, procesy niszczenia zachodzące podczas długotrwałej eksploatacji
tychże, w warunkach deformacji zakrytycznych, wciąż są przedmiotem badań
[6][7][8][10][13][19].
Pomimo coraz szerszego użycia kompozytów, jednymi z podstawowych rodzajów materiałów
używanych w technice lotniczej są stopy aluminium, o znanych i powtarzalnych
właściwościach mechanicznych, charakteryzujące się wysoką niezawodnością. Ich
zastosowanie w przypadku powłok lotniczych struktur nośnych było początkowo
problematyczne, z uwagi na dążenia konstruktorów do wyeliminowania deformacji
zakrytycznych. W takich przypadkach, występowała konieczność zwiększenia grubości
powłoki, z czego wynikał znaczy przyrost jej masy. Problem rozwiązano początkowo poprzez
1

stosowanie pokryć z blach żłobkowanych. Rozwiązanie to powszechnie stosowano jeszcze na
początku lat 30-tych XX wieku, np. w konstrukcjach wytwórni Forda oraz Junkersa.
Stopniowy wzrost osiągów statków powietrznych zaczął stawać się przyczyną powstawania
problemów natury aerodynamicznej, związanych z tego rodzaju konstrukcjami, w związku z
czym konieczne stało się stosowanie powłok gładkich oraz dopuszczenie możliwości
powstawania lokalnych deformacji zakrytycznych [11][14].
O ile w przypadku fragmentów pokryć pozbawionych geometrycznych osobliwości,
wspomniane zjawisko nie powoduje zmniejszenia ich trwałości eksploatacyjnej, o tyle
obecność wszelkiego rodzaju wykrojów staje się źródłem problemów. Konstrukcje lotnicze, z
racji swojego przeznaczenia i warunków eksploatacji, charakteryzują się występowaniem
dużej liczby wykrojów, o zróżnicowanych gabarytach. Mogą one występować w obrębie
segmentów powłoki struktury półskorupowej, ograniczonych elementami szkieletu (np.
iluminatory, niewielkie otwory serwisowe). Mogą również stanowić większe nieciągłości
struktury, osiągające znaczące rozmiary i powodujące konieczność dzielenia podłużnic, np.
drzwi, luki załadunkowe, duże otwory serwisowe (Rys.1).

Rys.1 Przykłady wykrojów w powłokach struktur lotniczych
Z punktu widzenia właściwości wytrzymałościowych i trwałości eksploatacyjnej konstrukcji,
obecność wykrojów jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym. Powodują one zmniejszenie
sztywności struktury i wymuszają stosowanie dodatkowych elementów konstrukcyjnych, w
postaci dostatecznie sztywnych ram, co z kolei przyczynia się do przyrostu masy statku
powietrznego. Ponadto, stanowią rejony struktur najbardziej podatne na zniszczenia o
charakterze zmęczeniowym, które mogą doprowadzić do bardzo poważnych uszkodzeń, bądź
nawet zniszczenia całej struktury [1][12][16][18][20].
W wyniku prac badawczych nad strukturami lotniczymi, projektujące je zespoły wypracowały
szereg kanonów konstrukcyjnych, zapewniających wymagany normami zapas bezpieczeństwa
w warunkach eksploatacji. Należy jednak podkreślić, że wiele z tych powszechnie
stosowanych wzorców opracowano na etapie rozwoju techniki, kiedy nie dysponowano
jeszcze narzędziami numerycznymi, a każde z nowych rozwiązań wymagało przeprowadzenia
kosztownych badań eksperymentalnych.
W chwili obecnej możliwe stało się przeprowadzanie doświadczeń o charakterze wirtualnym,
przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi inżynierskich, w tym oprogramowania opartego
na metodzie elementów skończonych. Ponadto, postęp w zakresie inżynierii materiałowej
znacząco zwiększył możliwości przeprowadzania relatywnie tanich eksperymentów, z
użyciem materiałów modelowych. Celowe wydaje się zatem podjęcie prób znalezienia
alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych, zmierzających do zapewnienia możliwie
wysokiej niezawodności struktury, przy jednoczesnym obniżeniu jej masy [12].
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W niniejszym opracowaniu przedstawiono szereg wyników analiz eksperymentalnych oraz
numerycznych, przy wykorzystaniu reprezentatywnego fragmentu półskorupowej lotniczej
struktury nośnej, osłabionej wykrojem.
2. Cel i zakres badań
Przedmiotem badań był typowy fragment półskorupowej lotniczej struktury nośnej, osłabiony
wykrojem (rys.2), odpowiadający np. belce ogonowej kadłuba śmigłowca z otworem
serwisowym umożliwiającym dostęp do wału wirnika ogonowego, bądź wyodrębnionej
części kadłuba samolotu z iluminatorem.

Rys.2 Przykład umiejscowienia badanego obiektu w strukturze nośnej statku powietrznego
W podobnych przypadkach podstawowym kanonem konstrukcyjnym jest usytuowanie
wykroju pomiędzy sąsiadującymi z sobą elementami szkieletu, przy czym krawędzie otworu
powinny się znajdować w możliwie małej odległości od połączeń pomiędzy szkieletem i
pokryciem. W praktyce realizacja tego postulatu napotyka szereg ograniczeń. Podstawowym
z nich jest konieczność wzmocnienia wykroju odpowiednią ramą, której zadaniem jest nie
tylko zapewnienie pozbawionemu pokrycia segmentowi struktury odpowiedniej sztywności,
ale również stworzenie możliwości osadzenia szyby iluminatora, bądź pokrywy wziernika.
Ponadto, w przypadku zastosowania krawędzi wykrojów o zbyt małych promieniach
zaokrągleń, istnieje wysokie ryzyko obniżenia trwałości eksploatacyjnej, spowodowane
pojawianiem się szczelin zmęczeniowych.
Kolejną z zasad przyjmowanych w procesie projektowania jest dążenie do zminimalizowania
deformacji zakrytycznych poprzez zastosowanie dużej liczby dodatkowych elementów
szkieletu. W efekcie, prowadzi to do przyrostu masy konstrukcji i często prowadzi do jej
ogólnego przewymiarowania.
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu sztywności ramy wzmacniającej
wykrój na charakter deformacji zakrytycznych powłoki oraz określenie rozwiązań
konstrukcyjnych zwiększających poziomy obciążeń krytycznych, jak również związaną z tym
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trwałość eksploatacyjną konstrukcji, przy zastosowaniu możliwie niewielkiej liczby
elementów szkieletu.
Podstawą badań był eksperyment modelowy, przeprowadzony przy użyciu specjalnego
stanowiska badawczego. Deformacje powłoki określano przy zastosowaniu skanera
optycznego. Wysoka czułość optyczna materiału, z którego wykonano model, pozwoliła na
jakościowe określenie rozkładów naprężeń metodami polaryzacyjno-optycznymi. Wyniki
eksperymentu stanowiły podstawę weryfikacji rezultatów analiz nieliniowych metodą
elementów skończonych. Stworzenie adekwatnego modelu numerycznego pozwoliło określić
rozwiązania konstrukcyjne zapewniające założone kryteria masowe i sztywnościowe.
3. Badania eksperymentalne
Przedmiot eksperymentu modelowego stanowiła cienkościenna struktura walcowa,
wzmocniona czterema podłużnicami oraz czterema wręgami (rys.3). Skrajne wręgi
zamykające stanowiły elementy lite, natomiast wręgi w sąsiedztwie wykroju miały postać
szczątkową.

Rys. 3 Schemat struktury
Wszystkie warianty struktury wykonano zostały z poliwęglanu, o nazwie handlowej
„macrolon”, dla którego przeprowadzono próbę rozciągania oraz wyznaczono stałe
materiałowe:
moduł Younga E=3000 MPa oraz współczynnik Poissona =0.36.
Określono charakterystykę w/w materiału odpowiadającą jednowymiarowemu rozciąganiu
(rys.4). Wyraźnie widoczne strefy deformacji sprężystej i niesprężystej sugerują możliwość
przybliżania rzeczywistej charakterystyki materiału modelem idealnie sprężysto-plastycznym.
Jednakże, z uwagi na fakt, iż dopuszczane jest wyłącznie wyboczenie lokalne struktury w
zakresie sprężystym, w zastosowanych modelach numerycznych przyjęto model sprężysty
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materiału. Ponadto, z racji niskiej wartości modułu sprężystości (o dwa rzędy niższej w
stosunku do stali) możliwe staje się prowadzenie badań eksperymentalnych operując niskimi
wartościami obciążenia zewnętrznego.
Wewnętrzne powierzchnie powłok pokryto substancją refleksyjną, co miało umożliwić
zastosowanie metod polaryzacyjno-optycznych do jakościowego określenia rozkładów
naprężeń.

Rys. 4 Wykres rozciągania dla próbki z poliwęglanu
Badania eksperymentalne zrealizowano przy pomocy specjalnego stanowiska badawczego
(rys.5). Model zamocowano oraz obciążono zgodnie ze schematem (rys.6). Obciążenie
zrealizowano metodą przemieszczeniową, za pomocą siłownika hydraulicznego,
współpracującego z dynamometrem.

Rys. 5 Stanowisko badawcze z modelem do badań eksperymentalnych
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Rys. 6 Schemat mocowania i obciążenia modelu
Badaniom poddano dwa warianty struktury, różniące się grubością ramy wzmacniającej
wykrój (3 mm w wersji pierwszej i 6 mm w wersji drugiej). W obu przypadkach dokonano
pomiarów przemieszczeń powłoki, przy użyciu skanera optycznego ATOS (rys.7). Określono
również rozkłady efektów optycznych w powłokach, przy zastosowaniu polaryskopu do
światła odbitego (rys.8). W trakcie realizacji obciążenia określono relacje pomiędzy wartością
momentu skręcającego i całkowitym kątem skręcenia struktury, który uznano za wielkość
reprezentatywną dla stanu powłoki (rys.9).

a)

b)

Rys. 7 Rozkłady przemieszczeń powłok określone w wyniku skanowania: a) model z ramką o
grubości 3mm, b) model z ramką o grubości 6 mm
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Rys.8 Rozkłady efektów optycznych w rejonie wykroju (po lewej) oraz w segmencie pokrycia
powyżej wykroju (po prawej)

Rys.9 Reprezentatywne ścieżki równowagi – wynik eksperymentu
Z uzyskanych rezultatów wynika, że różnice pomiędzy rozkładami przemieszczeń w
zaawansowanych stanach zakrytycznych, w badanych wersjach modelu są niewielkie.
Dwukrotne zwiększenie grubości ramy wzmacniającej skutkowało nieznacznym
zmniejszeniem głębokości fałd w okolicy naroża wykroju, jednocześnie przyczyniając się do
pogłębienia deformacji w segmentach pokrycia sąsiadujących z segmentem wykroju (rys.7).
Zestawienie reprezentatywnych ścieżek równowagi dowodzi, iż w zakresie podkrytycznym
sztywności skrętne obydwu struktur były praktycznie identyczne. Zwiększenie grubości ramy
spowodowało ok. dziesięcioprocentowy przyrost wartości obciążenia krytycznego. Biorąc
pod uwagę relatywnie niewielkie zwiększenie masy konstrukcji, wynikające z zastosowanej
zmiany, modyfikację tę uznać można za opłacalną z punktu widzenia poprawy trwałości
eksploatacyjnej badanego obiektu. Przyrost wartości obciążenia, przy której zaczyna
dochodzić do powstawania dużych deformacji, skutkuje bowiem zmniejszeniem liczby cykli,
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podczas których dochodzi do bifurkacji i pojawienia się deformacji zakrytycznych, które
jakkolwiek dopuszczalne, przyczyniają się do zmniejszenia trwałości konstrukcji.
Należy podkreślić, że o ile zastosowanie grubszej ramy wykroju w przypadku pojedynczego
otworu serwisowego nie ma istotnego wpływu na zmianę masy struktury, o tyle zastosowanie
podobnej modyfikacji w przypadku dużej liczby wykrojów (np. rząd iluminatorów)
skutkować może znaczącym obniżeniem jej walorów eksploatacyjnych. W takim przypadku
wskazana jest bardziej szczegółowa analiza wad i zalet rozważanej zmiany konstrukcyjnego
rozwiązania.
Osobliwość w postaci segmentu z wykrojem powoduje, że deformacje zakrytyczne mają
miejsce w segmentach pokrycia sąsiadujących z otworem, podczas gdy pozostałe segmenty
pozostają w stanie podkrytycznym. Wynika stąd istotne zalecenie konstrukcyjne, w myśl
którego wzbogacanie szkieletu struktury o dodatkowe elementy usztywniające powłokę,
winno uwzględniać nierównomierny charakter deformacji zakrytycznych.
Eksperyment ujawnił, że deformacje zakrytyczne badanej powłoki, z uwagi na ich wielkość i
dość gwałtowny przebieg zjawiska, pomimo ich charakteru lokalnego i sprężystego, mogą
znacząco ograniczać trwałość eksploatacyjną konstrukcji. Konieczne zatem wydaje się
wzbogacenie stref newralgicznych o dodatkowe elementy usztywniające.
W opisywanym cyklu badań przyjęto założenie, że określenie wpływu zmian konstrukcyjnych
na charakter deformacji zakrytycznych i wartość obciążenia krytycznego może być
przedmiotem symulacji numerycznych. Podstawowym warunkiem wiarygodności
uzyskiwanych wyników jest jednak zadowalająca zgodność właściwości fizycznych modeli
numerycznych oraz eksperymentalnych. Ocenę adekwatności modeli wyjściowych oparto
zatem na porównaniu postaci deformacji oraz przebiegu reprezentatywnych ścieżek
równowagi poddanych badaniom struktur oraz ich modeli numerycznych w ujęciu metody
elementów skończonych.
3. Analizy numeryczne
Numeryczne modele badanych struktur realizowano przy użyciu oprogramowania MSC
PATRAN/MSC MARC. Z uwagi na konieczność odwzorowania zjawiska utraty stateczności,
do analiz użyto procedur nieliniowych, uwzględniających duże deformacje oraz wynikające z
nich zmiany orientacji wektorów sił czynnych [3][5].
W metodzie elementów skończonych podstawową relacją w problemie nieliniowym,
określającą związek pomiędzy stanem struktury oraz obciążeniem jest tzw. ścieżka
równowagi układu, w ogólnym przypadku stanowiąca hiperpowierzchnię w hiperprzestrzeni
stanu [4][5]. Jest to zależność spełniająca macierzowe równanie sił rezydualnych [9][15]:
,

(1)

w którym u jest wektorem stanu, zawierającym składowe przemieszczeń węzłów struktury
odpowiadających jej aktualnej konfiguracji geometrycznej,
jest macierzą zawierającą
parametry kontrolne odpowiadające aktualnemu poziomowi obciążenia, natomiast r jest
wektorem rezydualnym, zawierającym niezrównoważone składowe sił, związane z aktualnym
stanem deformacji układu. Zbiór parametrów kontrolnych może być wyrażony poprzez
pojedynczy parametr, będący funkcją obciążenia. Równanie (1) przyjmuje wówczas postać:
,

(2)

nazywaną monoparametrycznym równaniem sił rezydualnych.
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Stosowane w nowoczesnych programach prognostyczno-korekcyjne metody określania
kolejnych punktów ścieżki równowagi zawierają również fazę korekcyjną, opartą na
spełnieniu przez układ dodatkowego równania, nazywanego równaniem kontroli przyrostu
lub równaniem więzów [9][17]:
,

(3)

gdzie przyrosty:
oraz

(4)

odpowiadają przejściu ze stanu n do stanu n+1.
Z uwagi na brak możliwości interpretacji ścieżki równowagi dla układów o liczbie stopni
swobody większej niż 2 w czytelnej formie wykresu, w praktyce, do celów porównawczych,
stosuje się tzw. reprezentatywne ścieżki równowagi, stanowiące zależności pomiędzy
wybranym parametrem, charakteryzującym deformację układu oraz pojedynczym parametrem
kontrolnym, związanym z obciążeniem. Jako potwierdzenie wiarygodności wyników
nieliniowych analiz numerycznych w ujęciu MES uważa się stwierdzenie zadowalającej
zbieżności pomiędzy reprezentatywnymi ścieżkami równowagi: rzeczywistą – określoną
podczas eksperymentu oraz uzyskaną na drodze numerycznej. Niezbędna jest również
zbieżność postaci deformacji stanowiących efekt obliczeń [9] z wynikiem eksperymentu.
Opierając się na zasadzie jednoznaczności rozwiązań, w myśl której określonej formie
deformacji odpowiada jedna i tylko jedna forma dystrybucji naprężeń, za wiarygodne można
wówczas uznać również rozkłady naprężenia zredukowanego w zdeformowanej powłoce
[11].
Ponieważ nieliniowa analiza numeryczna jest procesem iteracyjnym, zmierzającym do
wyznaczania kolejnych stanów równowagi, o jej poprawności w znaczącej mierze decyduje
właściwy dobór metody prognostycznej, strategii korekcyjnej oraz całego szeregu
parametrów sterujących. W opisywanym przypadku posłużono się metodą NewtonaRaphsona powiązaną ze strategią korekcyjną parametru kontrolnego (tzw. kontrola stanu). Na
ogół, w przypadku analiz numerycznych deformacji zakrytycznych powłok, konieczne jest
stosowanie bardziej zaawansowanych strategii korekcyjnych, należących do grupy tzw. metod
kontroli długości łuku, do których zalicza się np. strategię Riksa-Ramma [17] oraz strategię
Crisfielda [4]. Jak jednak wykazuje praktyka obliczeniowa, w odniesieniu do powłok o
relatywnie dużych krzywiznach, w tym powłok walcowych, przy odpowiednim doborze
zestawu parametrów sterujących analizą nieliniową, podstawowe strategie korekcyjne
pozwalają uzyskać poprawne rozwiązania, przy znacznie krótszym czasie obliczeń.
Modele numeryczne badanych wariantów struktury oparto na tym samym schemacie
geometrycznym (rys. 10).
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Rys. 10 Model geometryczny struktury, schemat mocowania i obciążenia
Modele numeryczne oparto na strukturach powierzchniowych, wykorzystujących
cienkościenne oraz grubościenne (w przypadku odwzorowań wręg i podłużnic),
czterowęzłowe elementy powłokowe, o bilinearnych funkcjach kształtu. Przy zadanej gęstości
siatki otrzymano łącznie ok. 10400 węzłów i ok. 10500 elementów.
W wyniku nieliniowych analiz numerycznych otrzymano rozkłady wypadkowych
przemieszczeń (rys. 11).

a)

b)

Rys.11 Rozkłady wypadkowych przemieszczeń [mm] : a) model z ramką o grubości 3 mm, b)
model z ramką o grubości 6 mm
Uzyskane rozkłady deformacji odpowiadały wynikom eksperymentu zarówno pod względem
jakościowym, jak również ilościowym. Na podstawie wyników analiz numerycznych
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sporządzono reprezentatywne ścieżki równowagi, stanowiące relacje pomiędzy całkowitym
kątem skręcenia struktury oraz wartością momentu skręcającego. Dokonano porównania
charakterystyk odpowiadających eksperymentom oraz wynikom analiz numerycznych
(rys.12).
Należy podkreślić, że przedstawione charakterystyki sporządzone zostały w oparciu o
pomiary prowadzone dla stanów ustalonych. Podczas powstawania, a następnie pogłębiania
deformacji zakrytycznych, dochodzi do całego szeregu lokalnych bifurkacji, w wyniku
których zmianom ulega pewien podzbiór parametrów stanu. Zmiany te mogą skutkować
pojawianiem się uskoków na charakterystykach reprezentatywnych, jednakże z punktu
widzenia trwałości i niezawodności konstrukcji, ich szczegółowe odwzorowywanie nie
wydaje się celowe.
W przypadku obu wersji modelu zbieżność przedstawionych charakterystyk można uznać za
zadowalającą. W zakresie liniowym podobieństwo to uznać można za pełne, natomiast w
zakresie zakrytycznym, rozbieżności pomiędzy parametrami kontrolnymi dla obliczeń i
eksperymentu, dla określonych stanów struktury, nie przekracza 9 % (w przypadku ramki o
grubości 6 mm – 7%).
Można zatem stwierdzić, że zastosowane modele numeryczne są adekwatne i posiadają
właściwości zadowalająco zgodne z właściwościami obiektów rzeczywistych.
Jak wcześniej wspomniano, postać deformacji oraz wielkość związanych z nimi
przemieszczeń, wydaje się niekorzystna z punktu widzenia niezawodności konstrukcji.
Uzasadnione wydaje się zatem podjęcie próby wprowadzenia dodatkowych elementów
szkieletu, których zadaniem byłoby usztywnienie stref newralgicznych powłoki, przy
możliwie małym wzroście masy struktury.

Rys.12 Zestawienie reprezentatywnych ścieżek równowagi
Zweryfikowane modele numeryczne wykorzystano do określenia właściwości
zmodyfikowanych wariantów struktur. Wprowadzane modyfikacje ograniczały się do
zastosowania dodatkowych komponentów szkieletu struktury, zapewniających lokalną
poprawę sztywności, skutkującą zmianą postaci deformacji zakrytycznych. Miało to na celu
określenie rozwiązania możliwie najbardziej korzystnego z punktu widzenia trwałości i
niezawodności konstrukcji, przy jednoczesnym dążeniu do ograniczania przyrostu jej masy.
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Pierwsze z alternatywnych rozwiązań polegało na wzbogaceniu segmentów powłoki
sąsiadujących z wykrojem o dodatkowe komponenty szkieletu, w postaci szczątkowych wręg.
W kolejnej wersji struktury dodano również szczątkowe podłużnice (rys.13)

Rys.13 Zmodyfikowane modele badanych struktur: wersja ze szczątkowymi wręgami (po
lewej), wersja ze szczątkowymi wręgami i podłużnicami (po prawej).
Obliczenia numeryczne przeprowadzono w obu przypadkach przy użyciu tych samych
zestawów procedur, co dla wcześniejszych modeli. Rozmiary zadań nie uległy znaczącym
zmianom.
Otrzymane w wyniku analiz rozkłady przemieszczeń zakrytycznych charakteryzowały się
znacząco odmiennymi postaciami niż w przypadku struktur podstawowych (rys.14-15)

Rys.14 Rozkłady przemieszczeń w modelu ze szczątkowymi wręgami [mm] (po prawej –
fragment pokrycia tylnej części struktury)
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Rys.15 Rozkłady przemieszczeń w modelu ze szczątkowymi wręgami i podłużnicami [mm] (po
prawej – fragment pokrycia tylnej części struktury)
W obu przypadkach obecność dodatkowych elementów szkieletu znacząco zwiększyła
sztywność segmentów pokrycia sąsiadujących z wykrojem, jednocześnie wymuszając
pojawienie się deformacji zakrytycznych w segmentach tylnej części struktury (po stronie
przeciwnej w odniesieniu do otworu). Można zatem stwierdzić, że korekta rozwiązania
konstrukcyjnego spowodowała bardziej równomierną pracę konstrukcji, skutkując
zmniejszeniem maksymalnych wartości przemieszczeń zakrytycznych. Biorąc pod uwagę
porównanie ilościowe, bardziej korzystne wydaje się rozwiązanie zawierające szczątkowe
podłużnice, w przypadku którego maksymalne przemieszczenia są mniejsze o około 10% niż
w przypadku struktury zawierającej wyłącznie szczątkowe wręgi. Należy jednak podkreślić,
że prezentowane wyniki odpowiadają maksymalnym wartościom obciążeń zastosowanych
podczas eksperymentu. W warunkach eksploatacji, tak duże deformacje nie są na ogół
dopuszczane, co wynika z konieczności zachowania odpowiedniej sztywności całej
konstrukcji.
Podczas tworzenia modelu numerycznego, weryfikowanego eksperymentalnie, celowe jest
porównywanie wielkości i charakteru deformacji w szerokim zakresie obciążeń, ponieważ
pozwala to na adekwatną ocenę właściwości struktury wirtualnej i ich zgodności z
właściwościami struktury rzeczywistej. W realnych warunkach eksploatacyjnych zakłada się
obecność deformacji zakrytycznych odpowiadających relatywnie niewielkim przyrostom
reprezentatywnych parametrów stanu struktury w stosunku do wartości odpowiadającej
obciążeniom krytycznym.
Przy takim założeniu, dziesięcioprocentowa różnica pomiędzy maksymalnymi wartościami
przemieszczeń dla prezentowanych powyżej struktur nie wydaje się znacząca. Istotnym
czynnikiem, pozwalającym na miarodajną ocenę właściwości zaproponowanych rozwiązań
jest porównanie reprezentatywnych ścieżek równowagi oraz zestawienie ich z charakterystyką
odpowiadającą wersji podstawowej (rys.16).
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Rys.16 Zestawienie reprezentatywnych ścieżek równowagi dla modeli numerycznych z ramką
wzmacniającą wykrój o grubości 3mm
Z przedstawionych charakterystyk wynika, że zaproponowane modyfikacje zapewniają ok.
dwudziesto-trzydziestoprocentowy przyrost wartości obciążenia krytycznego, co przy
spodziewanym niewielkim przyroście masy wydaje się wartością zadowalającą. Jakkolwiek
wprowadzenie szczątkowych podłużnic powoduje przyrost sztywności struktury i zwiększa
wartość obciążenia krytycznego, wydaje się wskazane, by wybór rozwiązania docelowego
poprzedzała szczegółowa analiza przyrostu masy dla kompletnej konstrukcji zawierającej
proponowane modyfikacje. W przypadku materiału modelowego, użytego podczas badań
eksperymentalnych, szacunkowy przyrost masy w odniesieniu do masy struktury wyjściowej
wynosi około 0.5% dla rozwiązania zawierającego wręgi szczątkowe oraz około 1% dla
wersji ze szczątkowymi wręgami i podłużnicami. Jeżeli zatem rozpatrywana struktura
odpowiada fragmentowi konstrukcji lotniczej z pojedynczym otworem serwisowym,
uzasadnione jest zastosowanie rozwiązania zawierającego szczątkowe podłużnice.
4. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania eksperymentalne wykazały, że przyrost sztywności ramy
wzmacniającej obrzeże wykroju skutkuje relatywnie niewielkim przyrostem sztywności
analizowanej struktury. Celowość zastosowania tego rodzaju modyfikacji zależy od
umiejscowienia i liczby wykrojów w rzeczywistej konstrukcji lotniczej. W przypadku gdy
analizowany wykrój odpowiada strefie powtarzalnej, np. obrzeżu iluminatora, wpływ
przyrostu grubości ramy wzmacniającej, jak również związane z tym zwiększenie masy
konstrukcji, na jej trwałość eksploatacyjną i niezawodność, powinny być przedmiotem
odrębnych, szczegółowych analiz.
Celem prezentowanych rozważań było również wskazanie możliwości poszukiwania
alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych, pozwalających zwiększyć trwałość
eksploatacyjną konstrukcji. Zaproponowana metodyka polega na wykorzystaniu wyników
eksperymentu do opracowania adekwatnego wyjściowego modelu numerycznego w ujęciu
metody elementów skończonych oraz dokonywaniu stopniowych jego modyfikacji.
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W świetle przedstawionych wyników, metodyka ta wydaje się efektywna. Pozwala ona w
relatywnie prosty sposób wyeliminować ewentualne błędy konstrukcyjne, obniżające trwałość
eksploatacyjną ustroju poprzez szereg testów numerycznych, pozwalając ograniczyć do
minimum liczbę eksperymentów, a zatem minimalizując związane z nimi koszty.
Badania eksperymentalne rozwiązań początkowych umożliwiają opracowanie adekwatnych
modeli numerycznych, charakteryzujących się wysoką zgodnością właściwości
sztywnościowych ze strukturami rzeczywistymi, co pozwala przyjąć założenie o
wiarygodności wyników nieliniowych analiz numerycznych modeli zawierających
modyfikacje.
Należy jednak podkreślić, że poszukiwanie nowych, bardziej efektywnych wersji struktury
poprzez wprowadzanie kolejnych modyfikacji modeli numerycznych, powoduje coraz
bardziej znaczące odstępstwa od zweryfikowanego rozwiązania wyjściowego, a zatem
również zmniejszenie wiarygodności uzyskiwanych wyników. Konieczne wydaje się zatem
poddanie weryfikacji eksperymentalnej struktury w jej postaci docelowej, uznanej za
zadowalającą z punktu widzenia przyjętych kryteriów.
Zaprezentowane rozwiązania alternatywne w stosunku do ustroju wyjściowego stanowią
jedynie przykłady modyfikacji mających na celu zwiększenie trwałości eksploatacyjnej
konstrukcji. Celowe wydaje się przeprowadzenie szeregu kolejnych testów numerycznych,
pozwalających określić wady i zalety całego szeregu rozwiązań konstrukcyjnych.
Przykładowo, wskazane wydaje się określenie efektu obecności dodatkowych, szczątkowych
elementów szkieletu w tylnych segmentach pokrycia, które w przypadku usztywnienia
obszarów w sąsiedztwie otworu, ulegają dużym deformacjom zakrytycznym.
Przewidywane jest wykonanie badań eksperymentalnych rozwiązań uznanych za najbardziej
zadowalające oraz ewentualne uściślenie ostatecznych wersji modeli numerycznych.
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Dobór rozstawu krążników górnych przenośnika taśmowegoz uwzględnieniem
losowo zmiennej strugi urobku
Słowa kluczowe: przenośnik taśmowy, rozstaw krążników, obciążenia robocze, badania, zużycie
energii
Abstrakt: Przedstawiono studium optymalizacji konstrukcyjnej – właściwego doboru rozstawu krążników
górnych - górniczych przenośników taśmowych, pod kątem zmniejszenia zużycia jednostkowej energii
transportu z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków eksploatacyjnych. Analizowano przenośniki
nadkładowe dużej wydajności z kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i podziemne z kopalni rud miedzi.
Obliczenia wykonano w środowisku specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego wykorzystując
wyznaczone laboratoryjnie charakterystyki oporu obracania krążników w funkcji obciążenia oraz
zidentyfikowane rozkłady strugi urobku w odstawie głównej i oddziałowej. Stwierdzono celowość
zróżnicowania rozstawu zestawów krążników górnych w zależności od rzeczywistego obciążenia strugą urobku
– większego dla przenośników odstawy głównej (zbiorczych) i mniejszego dla przenośników oddziałowych.
Przedstawione wyniki obliczeń są przesłankami do analiz ekonomicznych, uwzględniających - oprócz kosztu
energii – również koszt zabudowy i wymian krążników.

1. Wprowadzenie
W przenośnikach taśmowych cięgno górne podpierane jest najczęściej trójkrążnikowymi
zestawami rozmieszczonymi w równych odległościach (od 0,8 do 2,5 m) na całej długości trasy
transportu Krążniki są zatem najliczniejszym elementem konstrukcji przenośnika decydującym
zarówno o jegoniezawodności jak i energochłonności. W kopalniach, gdzie transport taśmowy
odgrywa dominującą rolę,uwaga użytkowników i konstruktorów ogniskuje sięna głównych
elementach decydujących o kosztach transportu: taśmie przenośnikowej i krążnikach. Oszczędności
można szukać, podobnie jak w przypadku innych środków transportu, w precyzyjnym doborze
parametrów konstrukcyjnych przenośnika do konkretnych potrzeb transportowych.
Znanym sposobem ograniczania zużycia energii iredukcji kosztów inwestycyjnych i
eksploatacyjnych jest zwiększanie rozstawu zestawów krążników. W niektórych rozwiązaniach
przenośników dalekiego zasięgustosowane są rozstawy krążników górnych przekraczające nawet
3,0 m. Są to jednak specyficzne konstrukcje, eksploatowane ze stabilnym obciążeniem równomierną
strugą urobku, zapewniającą przewidywalne obciążenie krążników [9]. W kopalnianych systemach
transportowych występuje znacznie większy rozrzut strugi urobku, co długo było wystarczającym
powodem do powszechnego stosowania przewymiarowanych konstrukcji przenośników. Jednak
połączenie wyników badań krążników przenośników dużej wydajności z Zagłębia Nadreńskiego [1] z
danymi eksploatacyjnymi pozwoliło na weryfikację koncepcji zmiany rozstawu krążników górnych
[5]. Zebrane doświadczenia posłużyły do przeprowadzenia analiz doboru rozstawu zestawów górnych
przenośników stosowanych również w polskim górnictwie [6], uwzględniając przy tym
wyznaczonedoświadczalnie charakterystyki oporów obracania krążników w funkcji wydajności
chwilowej [14] oraz obliczoną przewidywaną trwałość krążników w rzeczywistych warunkach
eksploatacyjnych [3, 11, 12, 18]. W analizach dotyczących optymalnego rozstawu krążników górnych
niezbędna jest identyfikacja oporów ruchu pojedynczego zestawu krążnikowego [4, 21] oraz
znajomość oporów obracaniaposzczególnych krążników w powiązaniu z rozkładem zmienności strugi
transportowanego urobku [2, 10,13].Jako kryteria wyboru optymalnego rozstawu krążników w cięgnie

górnym przyjęto jednostkowe zużycie energii czyli energię przeliczoną na jednostkę długości trasy i
jednostkę wydajności[5] oraz prognozowaną roczną liczbę wymian zestawów krążnikowych. Drugie
kryterium to parametr eksploatacyjny definiowany jako iloraz całkowitej liczby zainstalowanych
zestawów i obliczeniowej trwałości zestawu krążnikowego oszacowanej na podstawie minimalnej
trwałości krążnika w zestawie [3].
Podstawowym narzędziem w analizach optymalizacyjnych jest autorski system komputerowy
QNK-TT [16], w którym zaimplementowano zaawansowane algorytmy wyznaczające składowe
oporów głównych przenośnika z uwzględnieniem parametrów taśmy i transportowanego materiału
oraz konstrukcyjnych i eksploatacyjnych parametrów przenośnika [4].Koncepcja dostosowania
rozstawu górnych zestawów krążnikowych do rzeczywistych obciążeń eksploatacyjnych wymaga
wielowariantowych obliczeń wykorzystujących znaczne ilości danych. Staje się to możliwe dzięki
implementacji systemów informatycznych, gromadzących kompleksowe dane (techniczne,
eksploatacyjne, diagnostyczne) o systemie transportowym kopalni [7, 8, 19, 22]. Zautomatyzowane
przetwarzanie tych danych prowadzi do uzyskania wiarygodnej oceny stanu elementów przenośnika
[17, 20] a dodatkowo wsparte wynikami obliczeń symulacyjnych [16], pozwalają na obniżenie
przyjmowanego dotychczas zapasu konstrukcyjnego bez szkody dla bezpieczeństwa i niezawodności
użytkowania przenośników taśmowych.
W niniejszym artykule dokonano podsumowania dotychczasowych prób doboru rozstawu
krążników górnych w kopalnianych przenośnikach taśmowych typowych dla największych
taśmowych systemów transportowych – odstawy nadkładu w odkrywkowej kopalni węgla brunatnego
oraz poziomego transportu rudy miedzi w podziemnej kopalni KGHM S.A.. Dla obu systemów
wybrano typowe przenośniki, wykorzystywane alternatywnie w zróżnicowanych zadaniach
transportowych, reprezentujących pracę z pełnym obciążeniem (odstawa główna – przenoszenie
zbiorczej strugi urobku z kilku oddziałów eksploatacyjnych) oraz z częściowym obciążeniem (odstawa
oddziałowa – transport urobku z jednego oddziału wydobywczego z charakterystycznymi, licznymi
okresami pracy bez obciążenia). Analizowano przenośniki z zainstalowanymi standardowymi
zestawami krążnikowymi (o normowych wielkościach oporów obracania) oraz z krążnikami
zmodernizowanymi(o zredukowanych oporach obracania). Dla tych konfiguracji konstrukcji trasy i
lokalizacji przenośnika w systemie transportowym sprawdzono warianty rozstawu zestawów
krążników górnych, których stosowanie nie wymagałoby zmian konstrukcji.
2. Badania symulacyjne dla przenośników stosowanych w kopalni odkrywkowej
Przedstawione rozważania dotyczące optymalnego podparcia cięgna górnego dedykowano
przenośnikom największym, stosowanym do transportu nadkładu, gdzie szerokość zainstalowanej
taśmy wynosi 2,25 m, a w cięgnie górnym stosowane są krążniki o średnicy 194 mm i długości
płaszcza 800 mm. Rozpatrywano krążniki dwóch typów – standardowe oraz zmodernizowane, dla
których laboratoryjnie wyznaczono charakterystyki oporu obracania w postaci funkcji kwadratowej
obciążenia promieniowego [11, 14] (rys.1). Zostały one wykorzystane jako metody wirtualne do
obliczania oporu ruchu w cyklu obliczeń symulacyjnych.
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Rys.1. Średni opór obracania krążników Ø194800mmWk stosowanych w przenośnikach nadkładowych,
w funkcji siły promieniowej Fr

W analizach optymalizacyjnych niezbędna jest identyfikacja wydajności eksploatacyjnej w danym
systemie transportowym[10]. Dla wytypowanych lokalizacji przenośnika w systemie transportowym
kopalni odkrywkowej:
 odstawa główna (zbiorcza) – przenośnika transportujący nadkład z kilku poziomów
wydobywczych,
 odstawa oddziałowa – przenośnik odbierający urobek z jednego poziomu (z pojedynczej
koparki)
utworzone zostały histogramy wydajności chwilowych strugi transportowanego nadkładu,
reprezentujące rzeczywisty rozkład obciążeń urobkiem zestawu krążników w cięgnie górnym
przenośnika (rys.2).
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Rys.2. Histogramy zarejestrowanych wydajności chwilowych strugi nadkładu:
a) pojedyńcza koparka, b) przenośnik zbiorczy (odstawy głównej)

Oprócz losowego charakteru strugi urobku w analizach uwzględniono sezonowy wpływ temperatury
otoczenia na opory ruchu przenośnika. Obliczenia wykonano zatem dla trzech wyróżnionych
poziomów temperatur sezonowych, uwzględniając średnie miesięczne temperatury dobowe na Niżu
Polskim i przedstawiając wyniki w postaci średniej ważonej dla obliczeniowej temperatury pracy
przenośnika (tab.1).

Tab.1. Główne parametry obliczeniowe przenośnika taśmowego dużej wydajności
Parametr
Transportowany urobek, gęstość,
kg/m3
Obliczeniowa temperatura pracy, ºC
Długość, m; wznios
Szerokość taśmy, mm
Taśma; okładki, mm
Prędkość taśmy, m/s
Rozstaw zestawów krążników
górnych, m
Opór obracania krążnika górnego, N
Wydajność obliczeniowa, t/h
Uwaga do obliczeń

Przenośnik odkrywkowy
Nadkład, 1700
0 (45%),11 (25%), 19 (30%)
1205; poziomy
2250
St3150; 14+7
5,98
Warianty: 1,2; 1,45; 2,0
według podanych charakterystyk
100-18000
Siła napinania ustalona dla maksymalnego obciążenia

Na rysunku 3 przedstawiono obliczony wskaźnik jednostkowego zużycia energii
(Specificenergyconsumption - SEC) w cięgnie górnym nadkładowego przenośnika w zależności od
chwilowej wartości wydajności, odpowiadającej obciążeniu promieniowemu krążników. W przypadku
krążników standardowych, w całym zakresie obciążenia wartość SEC dla rozstawu 1,45m jest nieco niższa
niż dla najczęściej stosowanego w polskich kopalniach węgla brunatnego rozstawu 1,2m, zaś dla rozstawu
2,0m niższa w zakresie niewielkich obciążeń (do ok.40% wydajności nominalnej) i nieco wyższa dla
większych obciążeń. W przypadku krążników zmodernizowanych, o mniejszych oporach obracania (rys.1),
wartości SECdla rozstawu 1,2m oraz 1,45m niemal się pokrywają, a dla rozstawu 2,0m są nieco wyższe.
Mniejsze zróżnicowanie SEC dla krążników zmodernizowanych jest spowodowane mniejszym udziałem
oporu obracaniaw łącznych oporach ruchu.

SEC - specific energy consumption
of top belt [W*s/kg*m]
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Rys.3. Jednostkowe zużycie energii w cięgnie górnym [W s/kg.m] w zależności od wydajności chwilowej
przenośnika dużej wydajności (dane przenośnika w tab.1)
Z punktu widzenia eksploatacji konkretnego systemu transportowego istotniejsze są uśrednione
wartości jednostkowego zużycia energii, odpowiadające typowemu dla danego obiektu obciążeniu strugą
urobku, opisanym rozkładem wydajności (rys.2). Wyniki średniego, jednostkowego zużycia energii w
cięgnie górnym, różnicujące alternatywne rozstawy zestawów górnych dla przenośnika odstawy głównej
(zbiorczego) oraz dla przenośnika odstawy oddziałowej (poziomowego – odbierającego urobek z jednej
koparki wielonaczyniowej) zebrano na rysunku 4.

.

Rys.4. Jednostkowe, uśrednione zużycie energii w cięgnie górnym [ W s/kg.m] przenośnika nadkładowego
odstawy głównej i oddziałowej w zależności od rozstawu zestawów krążników górnych

Przenośnik oddziałowy (odbierający urobek z pojedynczej koparki) pracuje ze znacznie
mniejszym średnim obciążeniem a ponadto ma znaczący udział pracy jałowej (rys.2), toteż nie dziwią
wyraźnie większe wartości jednostkowego zużycia energii w cięgnie górnym niż w przypadku
przenośnika zbiorczego. Można wnioskować, że zwiększenie rozstawu standardowych krążników
górnych z1,2m do 1,45 powinno przynieść oszczędności w zużyciu energii przenośników
oddziałowych i pozostanie praktycznie bez wpływu na zużycie energii przenośników zbiorczych.
Rozstaw 2,0m oznacza zwiększenie jednostkowego zużycia energii dla przenośnika zbiorczego zaś w
wypadku przenośnika odbierającego urobek z pojedynczej koparki wynik jest zależny od typu
krążników. Rozpatrywane zwiększenie rozstawu krążników górnych oznacza redukcję liczby
zainstalowanych krążników. Równocześnie zwiększenie obciążenia promieniowego (zróżnicowane
dla przenośników zbiorczych i oddziałowych) wpływa jednak na wzrost szacowanej liczby zestawów
corocznie wymienianych (tab.2).
Tab. 2. Oczekiwana liczba wymian krążników w kopalni odkrywkowej (na 1 km trasy)
Rozstaw zestawów
krążnikowych, m
1,2
1,45
2,0

Odstawa
główna
104
172
250

Odstawa
oddziałowa
52
86
167

Nie przedstawiono analizy ekonomicznej wyników obliczeń jednostkowego zużycia energii i
liczby wymian krążników, gdyż jest ona uzależniona od uwarunkowań kosztów eksploatacji danej
kopalni i może być wykonana na ich podstawie.
3. Badania symulacyjne dla przenośników stosowanych w kopalni podziemnej
Konieczność obniżania kosztów eksploatacji, rosnące długości dróg podziemnej odstawy
urobku w kopalniach rud miedzi oraz coraz częstsze stosowanie długich przenośników taśmowych do
głównej odstawy węgla w kopalniach węgla kamiennego w połączeniu z obserwowanym wzrostem
kultury technicznej obsługi przenośników [8, 22] wskazują na celowość zbadania możliwości
optymalizacji rozstawu zestawów górnych również w tych przenośnikach. Należy pamiętać, że
przenośniki w kopalniach podziemnych cechują zwykle większe rezerwy konstrukcyjne, których

stosowanie ma zapobiegać awariom spowodowanym obiektywnymi trudnościami eksploatacyjnymi w
ciasnych wyrobiskach.
Opublikowane wyniki szczegółowych badań oporów obracania krążników górnych
przenośników dedykowanych do zastosowania w kopalniach podziemnych [14, 15]w połączeniu z
analizami zmiennych strumieni urobku w tych kopalniach (rys.6) [13],umożliwiają wykonanie
studium doboru rozstawu zestawów krążników górnych dla podziemnej odstawy rudy miedzi. Wyniki
badań potwierdziły zależność wartości oporu obracania krążnika od siły promieniowej. W efekcie
prowadzonych badań laboratoryjnych wyznaczono indywidualne charakterystyki krążników nośnych
w postaci funkcji kwadratowej (rys.5), zastosowanenastępnie w module obliczeń oporów ruchu
przenośnika metodą oporów jednostkowych w programie QNK-TT.
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Rys. 5. Średni opór obracania krążników Ø133370mmWk w funkcji siły promieniowej Fr
uzyskany dla standardowych i zmodernizowanych krążników.

Jak wykazały długotrwałe pomiary wydajności chwilowej, wykonane w podziemnej kopalni rud
miedzi [13], przenośniki oddziałowe i główne cechują różne charakterystyki strumienia
transportowanego urobku (rys.6).
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Rys.6. Przykładowe histogram wydajności masowej przenośników eksploatowanych w podziemnej kopalni rud miedzi
KGHM PM.S.A.: a) przenośnik odstawy oddziałowej , b) przenośnik odstawy głównej

Stosowanie zbiorników oddziałowych umożliwia również zróżnicowanie czasu pracy
przenośników oddziałowych i głównych. Szacuje się, że przenośniki w odstawie głównej pracują ok. 6
tys. godzin rocznie, podczas gdy oddziałowe – ok. 4 tys. godzin. Ta różnica ma wpływ na szacowanie
trwałości zestawów krążników górnych.
Do analiz przyjęto wariantowo wielkości rozstawu zestawów krążników górnych z przedziału
od 0,83 do 1,66 m, których zastosowanie nie wymaga zmian konstrukcyjnych. Pozostałe parametry
przenośnika są standardowe (tab.3).

Tab.3. Wybrane parametry analizowanych podziemnych przenośników taśmowych
Przenośnik podziemny
Ruda miedzi, 1700
25
1500; poziomy
1000
Trudnopalna, EP2000/4 6+3;
2,8
Warianty: 0,83; 1,25; 1,66
według podanych charakterystyk
200-1400
Siła napinania ustalona dla maksymalnego obciążenia

Parametr
Transportowany urobek, gęstość, kg/m3
Obliczeniowa temperatura pracy, ºC
Długość, m; wznios
Szerokość taśmy, mm
Taśma; okładki, mm
Prędkość taśmy, m/s
Rozstaw zestawów krążników górnych, m
Opór obracania krążnika górnego, N
Wydajność obliczeniowa, t/h
Uwaga do obliczeń

0,40
idlers spacing = 0,83m, standard idlers
idlers spacing = 1,25m, standard idlers
idlers spacing = 1,66m, standard idlers

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

SEC - specific energy consumption of
top belt, [W*s/kg*m]

SEC - specific energy consumption of
top belt, [W*s/kg*m]

Przenośniki podziemne pracują praktycznie w stałej, wysokiej temperaturze, która sprzyja
uzyskaniu małych wartości oporu obracania krążników (rys.5). Na poniższych dwóch wykresach
(rys.7) przedstawiono obliczony wskaźnik jednostkowego zużycia energii (Specific energy
consumption - SEC) w cięgnie górnym podziemnego przenośnika w zależności od chwilowej wartości
wydajności, odpowiadającej obciążeniu promieniowemu krążników standardowych (rys.7a) i
zmodernizowanych, o zmniejszonej energochłonności (rys.7b). Charakterystyczne jest przecinanie się
wykresów jednostkowego zużycia energii. Dla niewielkiego obciążenia strumieniem urobku
korzystniejszy jest większy rozstaw krążników górnych zaś dla większego obciążenia – mniejszy. Z
tego względu nie sposób udzielić ogólnej odpowiedzi na pytanie, który rozstaw zestawów górnych
obniży koszty zużycia energii. Wyznaczenie uśrednionego jednostkowego zużycia energii, zgodnie z
rozpoznanym obciążeniem przenośników głównych i oddziałowych sugeruje raczej zachowanie
standardowego rozstawu (0,83m) dla przenośników odstawy głównej i ewentualne jego zwiększenie
(do 1,25m) dla mniej obciążonych przenośników oddziałowych (rys.8).
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Rys.7. Jednostkowe zużycie energii w cięgnie górnym [W s/kg.m] w zależności od wydajności chwilowej
przenośnika podziemnego do transportu rudy miedzi (dane przenośnika w tab.3):
a) krążniki standardowe, b) krążniki zmodernizowane

Rys.8. Jednostkowe, uśrednione zużycie energii w cięgnie górnym [Ws/kgm] przenośnika podziemnego
odstawy głównej i oddziałowej w zależności od rozstawu zestawów krążników górnych

Podobnie jak w przypadku przenośników pracujących w kopalni odkrywkowejzwiększenie
rozstawu krążników powoduje wzrost obciążenia promieniowego (zróżnicowane dla przenośników
odstawy głównej i oddziałowej), co wpływa na szacunkowy wzrost liczby zestawów wymienianych
corocznie (tab.4). Należy podkreślić, że w kopalni podziemnej przyczynami przedwczesnego zużycia
krążników są korozyjne zatarcia łożysk lub wytarcia płaszcza (rys. 9) [10] przez co nie osiągają one
zakładanej trwałości wynikającej z obciążeń eksploatacyjnych [3].
Tab.4. Oczekiwana liczba wymian krążników w kopalni podziemnej (na 1 km trasy)
Rozstaw
zestawów
krążnikowych
0.83
1.25
1.66

Odstawa
główna

Odstawa
oddziałowa

21
47
86

10
23
40

Rys.9. Przykłady przedwczesnego zużycia krążników [10]

4.

Wnioski

Wyniki rozważań dla typowych przenośników, pracujących w odkrywkowej kopalni węgla
brunatnego i podziemnej kopalni rud miedzi pokazują, że możliwe jest obniżenie energochłonności
transportu taśmowego rzędu 2-3% poprzez odpowiedni dobór rozstawu krążników górnych.
Poszukiwanie rozwiązań optymalnych w oparciu o kryteria jednostkowego zużycia energii i
prognozowanej rocznej liczby wymian zestawów krążnikowych wymaga oraz oprócz identyfikacji
oporów ruchu również uwzględnienia losowej zmienności strugi urobku na przenośniku
Nieliniowe charakterystyki oporu obracania krążników oraz zidentyfikowane, zróżnicowane
wielkości strugi urobku transportowane na przenośnikach odstawy głównej i oddziałowej wskazują
na konieczność indywidualnego podejścia do doboru rozstawu krążników w cięgnie górnym w
zależności od lokalizacji przenośnika w systemie transportowym i dostępnych podzespołów –
zestawów krążników standardowych lub zmodernizowanych.
Uzyskane wyniki obliczeń symulacyjnych wskazują, że dla przenośnika nadkładowego o
szerokości taśmy 2,25m celowe jest – szczególnie dla przenośników odbierających urobek z jednej
koparki - zwiększenie standardowego rozstawu z 1,2 m do 1,45 m a nawet do 2,0 m, zarówno dla
krążników standardowych oraz zmodernizowanych (o obniżonych oporach obracania).
W podziemnych przenośnikach o szerokości taśmy 1,0 m przeznaczonych do transportu rud
miedzi również można wprowadzić zwiększenie standardowego rozstawu z 0,83 m do 1,25 m.
W przypadku odstawy głównej przynosi to oszczędność jedynie w postaci zmniejszonej liczby
zainstalowanych krążników ale dla słabiej obciążonych przenośników oddziałowych należy
dodatkowo oczekiwać zmniejszenia zużycia energii.
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Poprawa efektywności i niezawodności lokomotyw spalinowych w wyniku
modernizacji układu sterowania obciążeniem zespołu napędowego
Słowa kluczowe: niezawodność, eksploatacja, modernizacja lokomotyw, analiza LCC
Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję modernizacji układu sterowania obciążeniem
zespołu napędowego lokomotywy spalinowej na przykładzie lokomotywy serii SM31. Proponowane
rozwiązanie polega na zastosowaniu elektronicznego regulatora obrotów i mocy silnika
wysokoprężnego a8C22W, opracowanego w wyniku wspólnych prac autorów z firmą Lokel (Czechy)
i Newag S.A. (Polska), realizującego na lokomotywie nową, optymalną charakterystykę
eksploatacyjną. Charakterystyka ta została wybrana w wyniku obliczeń optymalizacyjnych z
wykorzystaniem opracowanego modelu matematycznego odwzorowującego rzeczywiste warunki
pracy zespołu silnik-prądnica na lokomotywie spalinowej. Badania stanowiskowe oraz ponad
trzyletnia eksploatacja obserwowana lokomotywy z zamontowanym regulatorem elektronicznym
wykazały poprawne i niezawodne jego działanie. Bazując na danych zgromadzonych podczas
eksploatacji obserwowanej, przeprowadzono ocenę efektywności proponowanego rozwiązania w
oparciu o analizę LCC (Life Cycle Cost).

1. Wprowadzenie
Wśród przedsięwzięć zmierzających do podwyższenia efektywności transportu
kolejowego istotną rolę spełniają działania w zakresie obniżenia kosztów eksploatacji i
utrzymania pojazdów trakcyjnych. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest
modernizacja lokomotyw spalinowych, dodatkowo uwzględniająca uwarunkowania w
zakresie emisji spalin. Podstawowe założenia modernizacji lokomotyw spalinowych to:
− zmniejszenie kosztów zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych,
− dostępność nowych podzespołów i części zamiennych,
− zwiększenie gotowości technicznej,
− zwiększenie przebiegów międzynaprawczych,
− poprawa warunków pracy maszynisty,
− zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
W ostatnich latach ze strony przewoźników kolejowych obserwuje się duże
zainteresowanie modernizacją lokomotyw spalinowych. W Instytucie Pojazdów Szynowych
Politechniki Krakowskiej w latach 2006 ÷ 2014, przy współpracy z przewoźnikami
kolejowymi, powstały projekty modernizacji zarówno lokomotyw liniowych np.: serii ST44,
SU45, SU46, SP32 jak i lokomotyw manewrowych: serii SM48, SM42 i SM31 [54, 55].
Większość z tych projektów zakończyło się pełnym wdrożeniem.
W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję modernizacji układu sterowania
obciążeniem zespołu napędowego lokomotywy serii SM31 poprzez wdrożenie nowej
charakterystyki eksploatacyjnej silnika wysokoprężnego a8C22W, realizowanej przez
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nowoczesny elektroniczny regulator obrotów i mocy. Nowa charakterystyka eksploatacyjna
została wybrana na drodze obliczeń optymalizacyjnych z wykorzystaniem modelu
matematycznego odwzorowującego rzeczywiste warunki pracy lokomotywy w eksploatacji.
W celu oceny efektywności proponowanego rozwiązania przeprowadzono analizę LCC (Life
Cycle Cost) uwzględniającą własności niezawodnościowe pojazdu.
2. Charakterystyka obiektu badań
Lokomotywy spalinowe serii SM31 eksploatowane są w Polsce od ponad 35 lat.
Według danych na koniec 2014r. w eksploatacji czynnej znajdowało się około 150
lokomotyw tej serii. Lokomotywa SM31 przeznaczona jest przede wszystkim do
wykonywania ciężkiej pracy manewrowej na stacjach i górkach rozrządowych, ale także
wykorzystywana jest w pracy pociągowej. Pojazd ten wyposażony został w
wysokodoładowany silnik a8C22W produkcji zakładów HCP Poznań, który powstał na bazie
silnika a8C22. Podstawowe parametry techniczne ww. silników przedstawiono w tabeli 1b.
Tabela 1 a) Widok lokomotywy spalinowej serii SM31 b) Dane techniczne silników a8C22 i a8C22W

a)

b)
Parametr silnika
Średnica/skok tłoka [mm]
Ilość cylindrów w układzie V
Moc efektywna (znamionowa) [kW]
Obroty znam. / biegu jałowego [obr/min]

[zdj. http://woziarze.cal.pl]

a8C22
(lok. SM42)
220/270

a8C22W
(lok. SM31)
220/270

8

8

590

885

1000/500

1000/500

Średnie ciśnienie efektywne [MPa]

0,88

1,32

Stopień sprężania

13,5

12

Ciśnienie doładowania (absolutne) [MPa]

0,15

0,20

Maksymalne ciśnienie spalania [MPa]

10

11,5

Jednostkowe zużycie paliwa [g/kW h]

235

225

Temperatura spalin przed turbiną [K]

780

850

Obroty turbosprężarki [obr/min]
Chłodzenie powietrza doładowania

14500

17700

brak

chłodnica

Lokomotywy SM31 produkowane były w oparciu o technologię i rozwiązania
techniczne z początku lat 70-ch ubiegłego wieku. Od momentu ich produkcji konstrukcja
lokomotyw praktycznie nie uległa zmianom. Nie wykonywano także żadnych prac
modernizacyjnych. Analiza wskaźników eksploatacyjnych wraz z oceną niezawodności
lokomotyw SM31, przeprowadzona w Instytucie Pojazdów Szynowych PK, wykazała
konieczność przeprowadzenia ich modernizacji w zakresie najbardziej zawodnych zespołów i
układów lokomotywy [7].
3. Analiza uszkodzeń lokomotywy serii SM31
Niezawodność lokomotyw spalinowych serii SM31 w eksploatacji limitowana jest w
głównej mierze niezawodnością wysokodoładowanych silników spalinowych a8C22W. Z
analizy danych eksploatacyjnych pozyskanych z PKP Cargo S.A. dla próby 36 lokomotyw
SM31 zgromadzonych w latach 2010-2014 wynika, że około 56% wszystkich uszkodzeń
występujących na lokomotywach SM31 przypada na silnik spalinowy (rys. 1a).
Niezawodność silnika spalinowego a8C22W w największym stopniu limitowana jest przez
układ tłok-cylinder, a największa liczba uszkodzeń występuje w układzie paliwowym (rys.
1b) [4, 7]. Jest to wynikiem znacznego wzrostu naprężeń cieplnych, które dla układu tłok2

cylinder silnika wysokoprężnego a8C22W są w zasadzie kilkakrotnie większe od naprężeń
mechanicznych.
a)

b)
2,5%
3,1%
3,8%
4,7%

3,6% 2,8%

11,0%

5,2%

5,4%

11,5%
6,4%
1,0%
2,0%

55,8%

6,7%

6,4%
61,0%

7,2%
Silnik spalinowy
SHP, czuwak
Usprężynowanie
Wyposażenie elektryczne
inne

Rezystory silników trakcyjnych
Zestawy kołowe
Elementy podwozia
Układ pneumatyczny

Skrzynia korbowa
Tłok
Wał korbowy
Obieg paliwa
inne

Głowica
Korbowód
Rozrząd i napędy zębate
Obieg oleju

Rys. 1 a) Struktura uszkodzeń lokomotywy SM31; b) Struktura uszkodzeń silnika a8C22W

Wyniki badań dowodzą, że dla zwiększenia niezawodności kolejowych silników
spalinowych w eksploatacji konieczna jest poprawa jakości ich pracy w stanach
przejściowych, które dla lokomotyw manewrowych wynoszą do 50% ogólnego czasu pracy
silnika pod obciążeniem. Poprawę jakości pracy silników spalinowych na lokomotywie w
stanach przejściowych można osiągnąć poprzez wdrożenie optymalnej charakterystyki
eksploatacyjnej silnika wybranej na podstawie określonego kryterium.
4. Model matematyczny silnika wysokoprężnego lokomotywy spalinowej
Zwiększenie niezawodności wybranych układów i agregatów lokomotyw spalinowych
w eksploatacji dotyczy zadań optymalizacyjnych, które nie mogą być rozwiązane metodami
eksperymentalnymi. Wymaga to zastosowania modelowania matematycznego warunków
pracy zespołu napędowego: silnik - prądnica wraz z modelem symulacyjnym, pozwalającym
odwzorować warunki pracy lokomotywy w eksploatacji. Część składników, wchodzących w
koszty LCC pojazdu trakcyjnego, posiada charakter czasowy i zależy od warunków
eksploatacji. Autorzy zaproponowali, aby obliczenia tych składników przeprowadzać także z
wykorzystaniem modelu matematycznego procesów roboczych w zespole napędowym
lokomotywy w trakcie jej eksploatacji.
Podstawowymi wymaganiami zastosowania modelu matematycznego do obliczeń
optymalizacyjnych są: adekwatność do obiektów badań, zwartość i uniwersalność z punktu
widzenia opisania procesów dla różnego typu silników spalinowych i układów doładowania.
Potrzeba opracowania modeli matematycznych procesów roboczych silników spalinowych w
warunkach eksploatacji jest aktualna od wielu lat. Pojawiło się wiele prac podejmujących tę
tematykę. W dziedzinie samochodowych silników spalinowych większość prac dotyczy
sterowania w układach silników spalinowych z uwzględnieniem stanów dynamicznych [10,
14, 15, 25, 36, 61]. Interesującym jest model matematyczny procesów przejściowych silników
wysokoprężnych lokomotyw spalinowych przedstawiony w pracy [11], który opiera się na
rozwiązaniu układu składającego się z „n” równań różniczkowych części tłokowej silnika i 6
równań, opisujących procesy w kolektorze wylotowym w przypadku zastosowania
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pulsacyjnego układu doładowania. Na podobnych zasadach opracowano modele
matematyczne procesów przejściowych silników wysokoprężnych przedstawione w pracach
[60, 62]. Należy jednakże zaznaczyć, że użyteczność tych modeli jest ograniczona w
przypadku rozwiazywania zadań optymalizacyjnych. Wymaga bowiem przeprowadzenia
znacznej ilości operacji obliczeniowych, posiadania podprogramów, dokładność obliczeń
zależy od wyboru sposobu rozwiązania układu równań różniczkowych, co związane jest z
czasochłonnością obliczeń.
Opracowany przez autorów model matematyczny procesów roboczych w silnikach
spalinowych typu a8C22W w warunkach ustalonych i procesach przejściowych, uwzględnia
wspólną pracę silnika tłokowego z turbiną, sprężarką, układami wlotowym i wylotowym na
lokomotywie oraz właściwości pracy silników na manewrowych lokomotywach spalinowych.
Model matematyczny imituje powiązania funkcjonalne, stosowane w układach sterowania
prędkością obrotową wału korbowego i mocą silnika. Szczegółowe założenia, wymagania i
równania matematyczne związane z modelem zawarte są w pracach [3, 6, 31, 33]. Poniżej
przedstawiono najważniejsze z nich:
1. Człony wykonawcze układów sterowania pracują w ten sposób, że w każdym
momencie prędkość zmiany wielkości sterowanej A jest proporcjonalna do wielkości
rozbieżności i odwrotnie proporcjonalna do stałej czasowej
dA A* − A
≅
dt
TA
gdzie:

(1)

A*, A – zadane i faktyczne wartości wielkości sterowanej,
Т A - stała czasowa układu regulacji wielkości A.

2. W dowolnym momencie zachowany jest bilans mocy:
bT ⋅ H u ⋅ηi = PM + PB + PP + J Σ ⋅ ωg ⋅

dω g
dt

(2)

gdzie:
P P – wielkość mocy, przekazywana prądnicy trakcyjnej,
P M , P B – moc strat mechanicznych w silniku i urządzeń pomocniczych na lokomotywie,
𝐽𝐽Σ – suma momentów bezwładności silnika spalinowego i agregatów lokomotywy,
zredukowanych do wału korbowego silnika wysokoprężnego,
dω g /dt – przyspieszenie kątowe wału korbowego silnika spalinowego.
W obliczeniach, dla wyboru wielkości db T /dt, dω g /dt i dP P /dt równanie (2) wykorzystywane
jest w postaci różniczkowej:

 d 2ωg  dωg  2  db

∂η 
∂ηi dωg
dP dP 
 dP
+ 
J Σ  ωg
Hu −  M + B + P 
  = T H u ηi + i bT  + bT
2

∂ωg dt
∂bT 
dt
dt
dt 
 dt
 dt   dt



(3)
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Dla zespołu silnik-prądnica lokomotywy spalinowej serii SМ31 składowa dP P /dt przedstawia
sobą sumę dwóch składników:
dPP dPC dωG dPRM
=
+
+
dt
dωG
dt
dt
gdzie:

(4)

dP C /dω g – zmiana mocy silnika spalinowego w zależności od obrotów wału
korbowego przy stałej prędkości jazdy,
dP RM /dt – zadana zmiana mocy silnika spalinowego, sterowana przez regulator mocy
w zależności od położenia regulatora wzbudzenia (serwomotoru).

3. Początkowo do równania (3) podstawia się możliwą wartość przyrostu dawki paliwa
(db T /dt) obliczoną na podstawie ograniczeń parametrów obiegu cieplnego silnika
spalinowego i oblicza się wielkość przyspieszenia kątowego wału korbowego przy
stałej mocy P P przekazywanej prądnicy trakcyjnej. W momencie osiągnięcia
dopuszczalnego przyspieszenia kątowego wału korbowego (dω g /dt), zadanego na
podstawie ograniczeń lub innych warunków, w równanie (3) podstawia się wielkości
możliwej prędkości przyrostu dawki paliwa (db T /dt) oraz zadanego przyspieszenia
kątowego wału korbowego (dω* g /dt) i określana jest wielkość możliwego przyrostu
mocy prądnicy trakcyjnej (dP P /dt). Jeżeli otrzymana wielkość prędkości przyrostu
mocy jest mniejsza od dopuszczalnej (dP P /dt), to zmienne (db T /dt) i (dP P /dt) są
szukanymi wielkościami sterującymi. Jeżeli wielkość (dP P /dt) jest większa od
dopuszczalnej, to w równanie (3) podstawia się dopuszczalne wielkości (dω g /dt) i
(dP P /dt) a nastepnie obliczana jest prędkość zmiany dawki paliwa (db T /dt). Zmienne
(db T /dt) i (dP P /dt) są szukanymi wielkościami sterującymi.
Jeżeli wielkości (dω g /dt) i (dP P /dt) wyrazić w postaci składowych, funkcjonalnie
zależnych od czasu, prędkości obrotowej wału korbowego, ciśnienia doładowania itp., to
opracowaną metodę można wykorzystać w celach imitacji funkcji logicznych w istniejących
układach sterowania. Takie podejście pozwala wykluczyć wpływ jakości pracy układów
sterowania na wskaźniki procesów przejścia i opracować nowe zasady sterowania przy
zmianie wzajemnych powiązań zmiennych, występujących w równaniu (3).
Charakterystyczną cechą silników spalinowych typu a8C22W jest zastosowanie
pulsacyjnego układu doładowania. Przy opracowaniu modelu zakładano, że zmiana ciśnienia
spalin w kolektorze wydechowym silnika w funkcji czasu lub kąta obrotu wału korbowego ωg
przedstawia sobą funkcję okresową o okresie:

T = ωg ⋅ ϕ *

(5)

Faza zmiany ciśnienia spalin w kolektorze φ* będzie równa wielkości przesunięcia faz pracy
cylindrów. Załóżmy, że cykliczny proces w kolektorze można przedstawić w postaci
pewnego szeregu procesów o czasie trwania Δφ, związanych warunkami granicznymi. Takich
procesów szeregowych może być stosunkowo dużo, jednakże w powiązaniu z procesami w
kolektorze wlotowym istnieją dwa charakterystyczne okresy: faza wylotu spalin (kąt φ b , φ s ) i
faza przepłukania (kąt φ s , φ bе ) – rys. 2а.
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Rys. 2. Zmiana ciśnień w kolektorze wydechowym: a) model obliczeniowy silników wysokoprężnych
typu а8С22W z pulsacyjnym układem doładowania przy przepłukaniu b) i wylocie c) [4]

W silniku spalinowym z pulsacyjnym układem doładowania przymusowy wylot spalin
jest całkowicie oddzielony od procesów w kolektorze wlotowym i może być obliczony wg
znanych metodyk, jeżeli zadane są parametry czynnika roboczego w cylindrze. Proces
przepłukania związany jest bezpośrednio z procesami w kolektorze wlotowym. Obliczanie
procesu przepłukania odbywa się wspólnie z obliczeniami procesów w przewodach
wlotowych silnika, włączając urządzenia lokomotywy spalinowej - filtr powietrza 1,
sprężarkę 2, chłodnicę powietrza doładowania 3, część tłokową 4, turbinę 7 i elementy układu
wylotowego 8 (rys. 2b). Spadki ciśnień w fazach wlotu i przymusowego wylotu obliczano
niezależnie od siebie. Oba procesy opisane są układem nieliniowych równań algebraicznych,
odzwierciedlających quasiustalony przepływ czynnika roboczego w elementach układów
wlotowego i wylotowego. Obliczenia przepływu czynnika roboczego w fazach przepłukania i
wylotu odbywały się kolejno na podstawie średnich wartości ciśnień, temperatur i natężenia
przepływu czynnika roboczego w odpowiednich fazach z przyjętym czasem trwania Δφ (rys.
2а. Parametrami początkowymi do obliczeń procesów w układzie wylotowym, w przypadku
przymusowego wylotu, są wartości parametrów określone w trakcie obliczeń procesów w
układzie wylotowym przy przepłukaniu. Obliczenia gazodynamiczne turbiny turbosprężarki
w procesie przejścia prowadzone są z uwzględnieniem zmiany kątów napływu strumienia
spalin między łopatki wirnika [3, 5].
Obliczanie warunków pracy silnika spalinowego w stanach ustalonych i w procesie
przejścia odbywa się za pomocą jednego programu, którego schemat blokowy przedstawiono
na rys. 3. Na podstawie tego schematu blokowego opracowano program obliczeń wskaźników
pracy silników wysokoprężnych a8C22W w warunkach ustalonych i procesach przejścia [3].
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Rys. 3. Schemat blokowy algorytmu obliczeń procesu przejścia silnika spalinowego [3]

5. Optymalna charakterystyka eksploatacyjna zespołu napędowego lokomotywy SM31
Porównanie obliczonych i eksperymentalnych wskaźników pracy silników
spalinowych a8C22W dla charakterystyki eksploatacyjnej – rys. 4a i procesu przejścia w
funkcji czasu – rys. 4b, wykazało dostateczną zbieżność wyników [3].
a)

b)

Rys. 4. Wskaźniki pracy zespołu silnik-prądnica а8С22W: a) dla charakterystyki eksploatacyjnej,
b) w procesie przejścia [3]
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Objaśnienia z rys. 4a i 4b:
Т s , Т т – temperatura powietrza w kolektorze wlotowym i spalin przed turbiną; Р s , Р т –
ciśnienie doładowania i spalin przed turbiną (nadciśnienie); ω g , ω тк – prędkość kątowa wału
korbowego silnika spalinowego i wirnika turbosprężarki; G b – powietrza; g c – dawka paliwa
na cykl; N e – moc efektywna silnika spalinowego;
– wynik badań;
– wynik
obliczeń.
Dostateczna zgodność modeli matematycznych procesów roboczych w silnikach
spalinowych typu а8С22W z przebiegami rzeczywistymi pozwala sformułować strategię
wyboru optymalnej charakterystyki obciążeniowej zespołu silnik-prądnica, z uwzględnieniem
warunków eksploatacji lokomotywy spalinowej, na podstawie wybranego kryterium. Jako
kryterium zaproponowano zastosować minimum iloczynu:
WΣ = (K P + K NP + K NN ) ⋅ TL
gdzie:

(6)

K P - koszty zużytego paliwa za okres T L wykonania przez lokomotywę zadanej pracy
trakcyjnej A T ,
K NP - koszty planowych przeglądów i napraw silnika spalinowego w okresie jednego
cyklu naprawczego,
K NN - koszty napraw nieplanowych (np.: elementów układu tłok - cylinder) związane z
występowaniem uszkodzeń awaryjnych w eksploatacji.

Wskaźniki pracy silnika i lokomotywy za okres pracy T L pojazdu trakcyjnego obliczane
są w rezultacie modelowania pracy zespołu napędowego lokomotywy SM31 w warunkach
eksploatacji. Koszty napraw planowych K NP obliczane są w zależności od średniej
eksploatacyjnej prędkości kątowej wału korbowego silnika przy znanym sumarycznym
koszcie napraw i przeglądów w ciągu jednego cyklu naprawczego. Wielkość kosztów K NN
jest liniowo zależna od trwałości elementów układu tłok-cylinder, która to z kolei
uwarunkowana jest ilością uszkodzeń. Ilościowa ocena zmiany trwałości elementów układu
tłok-cylinder silnika a8C22W (głowic cylindrowych) odbywa się w przybliżeniu z
wykorzystaniem krzywej zmęczenia żeliwa szarego i liniowej hipotezy sumowania uszkodzeń
zmęczeniowych w zależności od maksymalnych obliczonych wartości temperatur spalin
przed turbiną [3].
Wykorzystując opracowane modele matematyczne, przeprowadzono obliczenia
optymalizacyjne, w wyniku których w oparciu o kryterium (6) wybrano optymalną
charakterystykę eksploatacyjną dla silników wysokoprężnych a8C22W lokomotyw
spalinowych SM31 (rys. 5).
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Rys. 5. Charakterystyki silnika a8C22W lokomotywy SM31 [3]

1 – charakterystyka graniczna - dopuszczalna temperatura spalin przed turbiną [T T ] = 850 K; 2, 3 –
charakterystyki eksploatacyjne – aktualna, zgodna z dokumentacja techniczno-ruchową lokomotywy i
proponowana w oparciu o minimum kryteria kosztów; 4, 5 – charakterystyki selektywne - aktualna i
proponowana dla charakterystyki 3.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że wdrożenie optymalnej charakterystyki
eksploatacyjnej silnika a8C22W pozwala uzyskać następujące efekty:
− znaczne zmniejszenie naprężeń cieplnych w elementach układu tłok-cylinder silnika,
co prowadzi do 3-krotnego zmniejszenia ilości uszkodzeń głowic cylindrowych i
tłoków, tj. zmniejszenia kosztów napraw nieplanowych,
− zmniejszenie zużycia paliwa w granicach 3%.
6. Badania zmodernizowanego układu sterowania obciążeniem zespołu napędowego
Wdrożenie wybranej optymalnej charakterystyki na lokomotywie SM31 wymaga
przeprowadzenia prac modernizacyjnych w układach regulacji obciążenia i dawkowania
paliwa. Aktualnie stosowany na lokomotywach spalinowych serii SM31 układ sterowania
zespołem napędowym składa się z nastawnika maszynisty, regulatora obrotów wału
korbowego i układu wzbudzenia prądnicy głównej. Stosowane na tych lokomotywach
regulatory elektrohydrauliczne dysponują bardzo ograniczonymi możliwościami zadawania
charakterystyk. Regulatory tego typu realizują praktycznie liniową zależność zadanego
położenia listwy paliwowej pompy wtryskowej (mocy efektywnej silnika P e ) od prędkości
obrotowej wału korbowego – krzywa 2 na rysunku 5. Wybrana optymalna charakterystyka
eksploatacyjna poz. 3 posiada charakter nieliniowy. Wdrożenie tej charakterystyki na
lokomotywie SM31 wymaga zastosowania nowoczesnego elektronicznego regulatora
obrotów i mocy silnika a8C22W wykorzystującego technikę mikroprocesorową. Przy tym
sposobie regulacji wszystkie powiązania logiczne pomiędzy stanem wejść i wyjść układów
sterowania utworzone są w postaci programu sterującego. Przy tym, dowolna zmiana lub
korekta wprowadzane do realizowanych funkcji nie wymaga żadnych zmian w układzie
sterowania lokomotywą. Przy opracowaniu elektronicznego regulatora obrotów i mocy dla
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silników wysokoprężnych typu a8C22W lokomotyw spalinowych serii SM31 postawiono
następujące wymagania:
− zapewnić adaptację istniejących na lokomotywach urządzeń elektromechanicznych i
aparatów układu regulacji mocy prądnicy głównej ze sterownikiem regulatora
elektronicznego;
− zapewnić współpracę organu wykonawczego regulatora elektronicznego – siłownika,
z istniejącym na silniku spalinowym układem dźwigni sterujących dawkowaniem
paliwa pomp wtryskowych;
− wykorzystać do budowy regulatora elektronicznego sprawdzone i niezawodne w
eksploatacji na lokomotywach elementy takich firm jak Woodward lub Heinzmann.
W wyniku wspólnych prac autorów z firmą Lokel (Czechy) i Newag S.A. (Polska)
został opracowany elektroniczny regulator obrotów i mocy dla silników wysokoprężnych
a8C22 i a8C22W, składający się z [7]:
− siłownika elektrycznego ProAct III Woodward;
− modułu sterującego siłownikiem ProAct Driver Woodward;
− sterownika mikroprocesorowego INTELO 144 Lokel;
− przetworników napięcia 110V/24V, czujników prądu i napięcia obwodu głównego
oraz czujników obrotów wału korbowego, ciśnienia oleju i temperatury czynnika
chłodzącego.
Zabudowa regulatora elektronicznego na silniku wysokoprężnym a8C22W (rys. 6)
pozwala realizować w układzie regulacji mocy (obciążenia) lokomotywy SM31 wybraną
optymalną charakterystykę eksploatacyjną. Montaż kompletnego regulatora na lokomotywie
może odbywać się w trakcie obsługi utrzymania profilaktycznego: poszerzonego przeglądu
okresowego (poziom P3) lub naprawy rewizyjnej (poziom P4).
a)

b)

4
2
4
1

3

5

Rys. 6. Regulator elektroniczny obrotów i mocy silników wysokoprężnych typu a8C22, a8C22W
а) 1 – siłownik elektryczny; b) 2 – sterownik mikroprocesorowy; 3 – moduł sterowania siłownikiem
elektrycznym; 4 – przetworniki napięcia; 5 – czujniki prądu i napięcia [7]

Badania stanowiskowe oraz ponad trzyletnia eksploatacja obserwowana lokomotywy z
zamontowanym regulatorem elektronicznym wykazały poprawne i niezawodne jego
działanie. Układ regulacji obrotów i mocy na lokomotywie działa stabilnie zarówno w stanach
ustalonych jak i w procesach przejściowych. Wyniki próbnej eksploatacji wykazały, że
główne korzyści z modernizacji układu regulacji mocy lokomotywy dotyczą [3, 32]:
− zmniejszenia kosztów utrzymania lokomotyw związanych z naprawą i regulacją
zużytych w ponad 35 letniej eksploatacji regulatorów elektrohydraulicznych;
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− zmniejszenia kosztów obsługi lokomotyw w związku z wyeliminowaniem
konieczności wykonywania czasochłonnej regulacji i nastawy charakterystyki
eksploatacyjnej na oporniku w ciągu całego okresu eksploatacji lokomotywy;
− poprawy dokładności i stabilności regulacji mocy co wpływa na zmniejszenie zużycia
paliwa w granicach do 5%.
7. Ocena efektywności modernizacji układu regulacji mocy z zastosowaniem analizy
LCC
W celu oceny efektywności w ujęciu kosztowym proponowanego rozwiązania,
przeprowadzono analizę LCC (Life Cycle Cost). Life Cycle Cost to termin będący w użyciu
od ponad 50 lat, a mimo tego w literaturze polskiej trudno jest znaleźć jednoznaczny
odpowiednik tego wyrażenia. Life Cycle Cost rozpowszechniło się w dosłownym
tłumaczeniu na język polski jako „koszt cyklu życia”. W literaturze przedmiotu stosuje się
zamiennie i inne określenia tego angielskiego terminu jak: koszt cyklu trwałości, koszt cyklu
eksploatacji czy koszt okresu używalności. W pracy [13] prof. Z. Chłopek przedstawił
przekonywujące uzasadnienie i propozycję tłumaczenia terminu „life” w odniesieniu do
obiektów innych niż organizmów jako „istnienie”. Stąd w celu ujednolicenia i standaryzacji
polskiego określenia, w pracy jako tłumaczenie Life Cycle Cost przyjęto koszt cyklu
istnienia. Początki analizy LCC sięgają lat 60-tych ubiegłego wieku. Informacje o jej
zastosowaniu można znaleźć w kilku programach prowadzonych przez Ministerstwo Obrony
USA (U.S. Department of Defense), które wprowadziło kalkulację LCC do różnych obszarów
działalności amerykańskich sił zbrojnych [39-41]. LCC stosowano między innymi w ocenie
kosztów użytkowania i utrzymania sprzętu wojskowego, uzbrojenia i systemów obronnych.
Przeprowadzone analizy wykazały, że we wielu przypadkach koszty użytkowania i
utrzymania stanowią co najmniej 75% kosztów całkowitych, a w okresie 10÷15 lat
eksploatacji wielokrotnie przewyższają początkowe koszty nabycia [1, 8, 34, 42]. Po tym
okresie zastosowanie analizy LCC rozpowszechniono w innych gałęziach przemysłu m.in. w
przemyśle lotniczym [2], w energetyce [17, 49], w przemyśle naftowym i chemicznym [30,
46], w budownictwie [16, 18] oraz w transporcie [12, 43, 52].
W literaturze i normach proponowanych jest wiele metod wykonania kalkulacji LCC
[9, 21, 23, 24, 28, 30, 35, 47, 49, 53, 56, 63]. Na przykład w pracy [15] autor dokonuje
porównania 9 modeli kalkulacji LCC. Wybór właściwego modelu jest uzależniony od
dostępnych zasobów, posiadanych danych wejściowych, horyzontu czasowego jaki obejmuje
analiza oraz od obiektu będącego przedmiotem analizy. W odniesieniu do modernizacji
lokomotywy SM31, będącej przedmiotem rozważań w niniejszej pracy, zaproponowano
kalkulację LCC opartą na zaleceniach europejskiej normy PN-EN 60300-3-3 Zarządzanie
niezawodnością. Przewodnik zastosowań – Szacowanie Kosztu Cyklu Życia. Metoda ta składa
się z sześciu etapów [58]:
1. Założenia i cel analizy;
2. Analiza niezawodności RAM;
3. Opracowanie modelu LCC;
4. Analiza modelu LCC;
5. Prezentacja wyników;
6. Weryfikacja analizy.
Jako miarę efektywności przyjęto koszt cyklu trwałości (LCC) w 25-letnim okresie
eksploatacji lokomotywy.
7.1. Założenia i cel analizy
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Przyjęto założenie, że analiza ma charakter porównawczy. Celem analizy jest
porównanie efektów ekonomicznych uzyskiwanych przy eksploatacji lokomotywy
zmodernizowanej do efektów uzyskiwanych przed jej modernizacją. W analizie przyjęto
zatem dwa warianty:
1. SM31 wariant 0: niezmodernizowana lokomotywa serii SM31 z silnikiem a8C22W,
2. SM31 wariant 1: zmodernizowana lokomotywa SM31 z silnikiem a8C22W,
wyposażona w regulator elektroniczny realizujący wybraną optymalną
charakterystyką eksploatacyjną zespołu napędowego.
W pierwszym etapie analizy opracowano zbiór danych wyjściowych dla obu
wariantów. Dane dotyczące lokomotywy niezmodernizowanej obejmowały:
− określenie rozkładu obciążenia lokomotywy dla rzeczywistych warunków
eksploatacji,
− pomiar rzeczywistego zużycia paliwa i oleju silnikowego,
− obliczenie średniego czasu pracy, przebiegu, pracy przewozowa w ciągu roku,
− określenie okresowości, pracochłonność i koszty obsług profilaktycznych
wynikających z cyklu utrzymania,
− przygotowanie danych eksploatacyjnych związanych z czasami poprawnej pracy i
czasami odnów, niezbędnych do analizy niezawodności.
Dane dotyczące lokomotywy zmodernizowanej:
− zakres, okresowość obsług technicznych dla nowych układów i podzespołów,
− nowy plan utrzymania dla lokomotywy wyposażonej w regulator elektroniczny.
Dane wyjściowe do wykonania oceny efektywności modernizacji dotyczą warunków
pracy lokomotywy. Dla niezmodernizowanej lokomotywy SM31 pozyskano je na podstawie
eksploatacji serii lokomotyw w przedsiębiorstwie PKP Cargo S.A. W analizie przyjęto
następujące wskaźniki eksploatacyjne:
− średni czas pracy lokomotywy w roku kalendarzowym: TZ = 5771,7 [mth/rok],
− średni przebieg: P = 50000,0 [km/rok],
− średnia praca przewozowa: PP = 9564,5 [tys. btkm/rok].
7.1.1. Czas realizacji przedsięwzięcia
W analizie LCC przyjęto 25-letni okres eksploatacji lokomotywy: 01.2015 ÷ 12.2039,
co odpowiada 144292,0 godzinom pracy układu napędowego.
7.2. Analiza niezawodności RAM
Niezawodność lokomotywy SM31 jest traktowana jaka właściwość kompleksowa
obejmująca takie cechy pojazdu jak: nieuszkadzalność, gotowość i podatność utrzymaniową
(z ang. Realibility, Avalability and Maintainbility w skrócie RAM). Ogólne wytyczne
dotyczące analizy RAM ujęte są w normie PN-EN 50126 Railway applications. The
specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety
(RAMS) [22]. W literaturze dotyczącej tego zagadnienia dostępny jest szczegółowy opis,
definicje oraz formuły obliczeniowe różnych wskaźników wykorzystywanych do oceny [29,
44, 53]. Analiza nieuszkadzalności, gotowości i podatności utrzymaniowej była przedmiotem
wielu badań naukowych w ostatnich dekadach. Obecnie jest stosowana w różnych sektorach
przemysłu, włączając przemysł lotniczy, zbrojeniowy, energetyczny, przetwórczy i
transportowy [14, 19, 29, 38, 50, 55, 59].
7.2.1. Dane niezawodnościowe
Podstawą do oceny niezawodności lokomotywy niezmodernizowanej były dane
eksploatacyjne dotyczące 36 pojazdów. Dane zostały zebrane przy współpracy z PKP Cargo
S.A. w rzeczywistych warunkach eksploatacji na przełomie lat 2013 ÷ 2014. Umożliwiło to
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obserwację przebiegu eksploatacji w różnorodnych warunkach, a tym samym pozyskanie
wiarygodnych i obszernych danych do analizy niezawodnościowej. Dla lokomotywy
zmodernizowanej wykorzystano dane zgromadzone podczas trzyletniej eksploatacji
obserwowanej.
7.2.2. Wskaźniki nieuszkadzalności, gotowości i podatności utrzymaniowej
Lokomotywę SM31 można analizować na różnych poziomach złożoności przypisując
im odpowiednie wskaźniki niezawodnościowe związane z nieuszkadzalnością, gotowością i
podatnością utrzymaniową. Ze względu na szeroki zakres przeprowadzonej analizy
niezawodnościowej,
poniżej
przedstawiono
obliczenia
wyłącznie
wybranych,
najistotniejszych z punktu widzenia wykonywanej oceny efektywności, wskaźników RAM:
− Średni czas pracy między uszkodzeniami MTBF,
Wskaźnik gotowości operacyjnej A o ,
−
− Średni czas trwania naprawy MTTR.
Definicje i oznaczenia zastosowanych wskaźników przyjęto zgodnie z normami PNEN 50126 oraz PN-EN 61703 [22, 48], a w obliczeniach wykorzystano możliwości pakietów:
Statistica, MiniTab i BlockSim.
Uszkodzenia lokomotywy SM31 dzielą się na uszkodzenia lekkie, dla których czas
naprawy nie przekracza 3 godzin i nie wymagają wyłączenia pojazdu z eksploatacji oraz
uszkodzenia ciężkie wymagające wyłączenia pojazdu z eksploatacji w celu przekazania do
zakładu utrzymania taboru. W przeprowadzonej analizie za istotne uznano wyłącznie
uszkodzenia ciężkie. W oparciu o zgromadzone dane eksploatacyjne określono modele
niezawodnościowe dla czasów poprawnej pracy analizowanych przypadków. W analizie
zastosowano dwuparametrowy rozkład Weibulla, dla którego funkcja gęstości
prawdopodobieństwa czasu poprawnej pracy wyraża się wzorem:
a -1

a

at
 t
f(t) =   exp  -  , dla t ≥ 0
b b
 b
gdzie:

(7)

a – parametr kształtu,
b – parametr skali.

Parametry zastosowanych rozkładów przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Parametry rozkładu Weibulla dla analizowanych przypadków
L.p.

Wariant

1
2

SM31 wariant 0
SM31 wariant 1

Parametr kształtu
a
1,2313
1,2025

Parametr skali
b
348,788
847,734

Uwzględniając zgromadzone dane eksploatacyjne, obliczono średnie czasy między
uszkodzeniami MTBF dla analizowanych wariantów [26, 37]. Wyniki zestawiono w tabeli 3.
N( 0 )

MTBF =

∑ TTF
i =1

N( 0 )

i

(8)

gdzie:
TTF i – łączny czas pracy lokomotywy „i” podczas eksploatacji obserwowanej w [godz.],
N(0) – ogólna liczba lokomotyw.
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W ocenie podatności utrzymaniowej analizowanych wariantów, wyznaczono
dystrybuanty czasu usuwania uszkodzenia (tzw. napraw bieżących) oraz oczekiwane czasy
usuwania uszkodzenia MTTR. W obliczeniach zastosowano rozkład lognormalny, dla którego
funkcja gęstości prawdopodobieństwa czasu odnowy wyrażona jest wzorem [37]:
 (ln t − a )2 
1
⋅ exp  −
g(t) =
 , dla t > 0
2d 2 
t ⋅ d 2Π

gdzie:

(9)

a – parametr kształtu,
δ – parametr skali.
Tabela 3. Parametry rozkładu lognormalnego dla analizowanych przypadków
L.p.

Wariant

1
2

SM31 wariant 0
SM31 wariant 1

Parametr kształtu
a
4,0392
4,0428

Parametr skali
Δ
0,9688
0,9261

Oszacowanie statystyczne MTTR wyznaczono z zależności [26, 37]:
N(0 )

∑ TTR

i

MTTR =
gdzie:

i =1

(10)

N( 0 )

TTR i – łączny czas napraw lokomotywy „i” podczas eksploatacji obserwowanej,
N(0) – ogólna liczba lokomotyw.

Podstawą do wyznaczenia średnich czasów usuwania uszkodzenia były dane
pozyskane z 503 napraw bieżących, wykonanych w latach 2013 ÷ 2014 w zakładach
utrzymania taboru PKP Cargo S.A. Wyniki zestawiono w tabeli 3.
Do porównania gotowości technicznej zastosowano wskaźnik gotowości operacyjnej
definiowany jako średni udział czasu w okresie jednego roku, w którym lokomotywa
przebywa w stanie zdatności. W odniesieniu do pojedynczego pojazdu wskaźnik ten
wyrażono następującą formułą [56]:
N(0)

AO =

∑ TZ
i =1

N(0)

(11)

N(0)

∑ TZ + ∑ TN
i =1

gdzie:

i

i

i =1

i

TZ i – czas przebywania lokomotywy „i” w stanie zdatności w [godz.],
TN i – czas przebywania lokomotywy „i” w stanie niezdatności w [godz.]:
TN i = MNFi ⋅ MTTR

(12)

gdzie:
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MNF i – średnia liczba uszkodzeń lokomotywy „i” w roku eksploatacji,
N(0), MTTR – j.w.
W tabeli 4 zestawiono wyniki obliczeń dla wybranych wskaźników RAM
rozpatrywanych wariantów.
Tabela 4. Zestawienie wyników obliczeń z analizy RAM dla analizowanych wariantów
L.p.

Wariant

1
2

SM31 wariant 0
SM31 wariant 1

MNF
[uszk./rok]
13,9
6,6

MTBF
[godz.]
416,5
874,5

MTTR
[godz.]
90,8
87,5

Ao
0,8223
0,9097

7.3. Model kosztów LCC
Model kosztów LCC wyrażono jako sumę kosztów nabycia i kosztów posiadania:
LCC = KN + KE

gdzie:

(13)

LCC – koszt cyklu trwałości,
KN – koszty nabycia,
KE – koszty eksploatacji.

Koszty nabycia (KN) to suma nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją
lokomotywy i ponoszone są wyłącznie w wariancie zakładającym modernizację lokomotywy.
Koszty eksploatacji (KE) to koszty związane z użytkowaniem i utrzymaniem lokomotywy. Ze
względu na porównawczy charakter analizy, w kalkulacji uwzględniono tylko te kategorie
kosztów, które są różne dla ocenianych wariantów. Struktura kosztów w zastosowanym
modelu przedstawia się następująco:
1. Koszty nabycia (KN)
 Koszty modernizacji (KM)
2. Koszty eksploatacji (KE)
 Koszty utrzymania (KUT):
− Koszty utrzymania profilaktycznego (KUP),
− Koszty utrzymania bieżącego (KUB),
− Koszty braku gotowości (KBG).
 Koszty użytkowania (KUZ):
− Koszty zużycia oleju napędowego (KZP),
− Koszty zużycia oleju silnikowego (KZO),
− Koszty opłat środowiskowych (KOS).
Wycenę elementów kosztów przeprowadzono z zastosowaniem inżynierskiej metody
szacowania kosztu i oparto o ceny stałe (netto) z poziomu 2015 roku. Analizę LCC wykonano
na niezdyskontowanych wartościach kosztów. W punktach 7.3.1 ÷ 7.3.5 przedstawiono
założenia wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń.
7.3.1. Koszty modernizacji (KM)
Koszty modernizacji stanowią łączne wydatki związane z modernizacją lokomotywy.
Uwzględniają m.in.: koszty dokumentacji, koszty zakupu niezbędnych podzespołów i
elementów, koszty dopuszczenia do eksploatacji oraz koszty robocizny. Założono, że
modernizacja lokomotywy SM31 będzie przeprowadzona w ramach obsługi utrzymania
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profilaktycznego: przeglądu okresowego (poziom P3) lub naprawy rewizyjnej (poziom P4).
Koszty modernizacji wynoszą: KM=75000,0 [zł].
7.3.2. Koszty utrzymania profilaktycznego (KUP)
Koszty utrzymania profilaktycznego (KUP) stanowią wydatki na naprawy i przeglądy
okresowe lokomotywy, wynikające z planu utrzymania określonego w dokumentacji systemu
utrzymania (tabela 5).
Tabela 5. Poziomy utrzymania lokomotywy SM31 [20]
Lp.

Poziom utrzymania

1

P1

2
3
4
5
6
7

P2/1
P2/2
P2/3
P3
P4
P5

Miara odstępu
max.1300 km / max.102 h pracy /
max. 14 dni kalendarzowych
23 dni ±3 dni
46 dni ±6 dni
138 dni ±18 dni
2 lata ± 2 miesiące
200 000 km lub 4 lata
1 200 000 km lub 24 lata

Koszty utrzymania profilaktycznego uwzględniają koszty robocizny (KUPR) oraz
materiałów i części zamiennych (KUPM). KUP w ujęciu rocznym wyrażono następującą
zależnością:
n

KUP = ∑ KUPi

(14)

i =1

gdzie:
KUP i - koszty utrzymania profilaktycznego dla poziomu utrzymania „i”:

KUPi = KUPRi + KUPM i = NPMAi (t) ⋅ [(MMH i ⋅ CPH P ) + ACM i ] [zł/rok]
gdzie:

(15)

NPMA i (t) – liczba obsług profilaktycznych poziomu utrzymania „i” w danym roku
eksploatacji,
MMH i – średnia pracochłonność obsługi profilaktycznej poziomu utrzymania „i”,
CPH P – koszt roboczogodziny przy obsłudze profilaktycznej: CPH P = 53,8 [zł/rbh],
ACM i – średni koszt zużycia materiałów w obsłudze profilaktycznej poziomu
utrzymania „i”.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że poprzez zastosowanie nowych podzespołów
oraz wyeliminowanie konieczności wykonywania czasochłonnej regulacji i nastawy
charakterystyki eksploatacyjnej na oporniku, modernizacja lokomotywy SM31 umożliwia
uzyskanie oszczędności w kosztach utrzymania profilaktycznego na poziomie 9,6 [tys. zł/rok]
w porównaniu do lokomotywy niezmodernizowanej.
7.3.3. Koszty utrzymania bieżącego (KUB)
Koszty utrzymania bieżącego (KUB) związane są z naprawami bieżącymi
lokomotywy. Uwzględniają zarówno koszty robocizny (KUBR) jak również koszty
materiałów i części zamiennych (KUBM). Koszty utrzymania bieżącego w ujęciu rocznym
dla pojedynczego pojazdu wyrażono następującą formułą:
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KUB = KUBP + KUBM = MNF [(MMH B ⋅ CPH B ) + ACM B ] [zł/rok]
gdzie:

MMH B – średnia pracochłonność naprawy bieżącej: MMH B =10,9 [rbh/naprawę],
CPH B – koszt roboczogodziny przy naprawie bieżącej: CPH B = 53,8 [zł/rbh],
ACM B – koszt zużycia materiałów w naprawie bieżącej: ACM B = 2324,3
[zł/naprawę],
MNF – średnia liczba uszkodzeń lokomotywy w roku eksploatacji:
MNF =

gdzie:

(16)

TZ
MTBF

[uszk rok ]

(17)

TZ – średni czas pracy lokomotywy w roku kalendarzowym w [godz./rok],
MTBF – średni czas między uszkodzeniami w [godz.].
Tabela 6. Koszty utrzymania bieżącego dla analizowanych wariantów

L.p.
1
2

Wariant
SM31 wariant 0
SM31 wariant 1

Średni czas pracy
TZ [godz./rok]
5771,7

Średni czas między
uszkodzeniami
MTBF [godz.]
416,5
874,5

Koszty utrzymania
bieżącego
[zł/rok]
40 353,5
19 210,8

Przeprowadzone
obliczenia
z
wykorzystaniem
opracowanego
modelu
matematycznego pracy silnika spalinowego wykazały, że modernizacja układu sterowania
obciążeniem zespołu napędowego lokomotywy SM31 umożliwia uzyskanie oszczędności w
kosztach utrzymania bieżącego na poziomie 21,1 [tys. zł/rok], w porównaniu do lokomotywy
niezmodernizowanej.
7.3.4. Koszty zużycia paliwa (KZP)
Koszty zużycia paliwa (KZP) dla lokomotywy niezmodernizowanej obliczono w
oparciu o rzeczywiste dane eksploatacyjne zgromadzone w latach 2013 ÷ 2014 przez PKP
Cargo S.A. Dla lokomotywy zmodernizowanej w rezultacie modelowania pracy trakcyjnej
pojazdu i procesów w zespole napędowym, realizującym wybraną optymalną charakterystykę
eksploatacyjną, otrzymujemy chwilowe wielkości zużycia paliwa b Pi w okresie τ j
pojedynczego reżimu pracy silnika spalinowego lokomotywy. Za okres wykonania przez
zmodernizowaną lokomotywę SM31 zadanej pracy trakcyjnej koszty zużycia paliwa KZP
wyrażono następującą zależnością:
tj

KZP = ∫ cP bPi dt [zł/mth]

(18)

t0

gdzie:

b Pi – chwilowe wielkości zużycia paliwa w okresie τ j [kg/s],
c P – cena oleju napędowego: 4,43 [zł/kg].

Na podstawie uzyskanych danych i przeprowadzonych obliczeń ustalono średnie
zużycie paliwa:
− SM31 wariant 0: 17,74 [kg/mth];
− SM31 wariant 1: 16,85 [kg/mth].
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W tabeli 7 zestawiono roczne koszty zużycia paliwa dla analizowanych wariantów.
Wykonane obliczenia wykazują, że modernizacja lokomotywy SM31 w proponowanym
wariancie pozwala na oszczędności w zużyciu paliwa na poziomie 5,0%, tj. 22,7 [tys. zł/rok].
Tabela 7. Koszty zużycia paliwa dla analizowanych wariantów
L.p.
1
2

Wariant
SM31 wariant 0
SM31 wariant 1

Czas pracy
[mth/rok]
5 771,7

Zużycie oleju
napędowego
[kg/rok]
10 2360,8
97 242,7

Koszt zużycia oleju
napędowego
[zł/rok]
453 458,3
430 785,3

7.3.5. Koszty zużycia oleju silnikowego (KZO)
Dla niezmodernizowanej lokomotywy SM31 średnie zużycie oleju silnikowego wg
danych eksploatacyjnych wynosi 0,92% zużycia paliwa. Dla lokomotywy zmodernizowanej
uwzględniając efekty uzyskane z wdrożenia wybranej optymalnej charakterystyki
eksploatacyjnej zespołu napędowego zużycie to kształtuje się na poziomie 0,60%. W tabeli 8
zestawiono roczne koszty zużycia oleju silnikowego dla obu wariantów. Do obliczeń przyjęto
cenę oleju silnikowego stosowanego w silniku a8C22W na poziomie 10,88 [zł/kg].
Tabela 8. Koszty zużycia oleju silnikowego dla analizowanych wariantów
L.p.
1
2

Wariant
SM31 wariant 0
SM31 wariant 1

Zużycie oleju
napędowego
[kg/rok]
102 360,8
97 242,7

Zużycie oleju
silnikowego
[kg/rok]
941,7
583,5

Koszt zużycia oleju
silnikowego
[zł/rok]
10 245,9
6 348,0

W ujęciu wartościowym oszczędności w zużyciu oleju silnikowego dla lokomotywy
zmodernizowanej wynoszą 38,1% tj. 3,9 [tys. zł/rok].
7.3.6. Koszty braku gotowości (KBG)
Koszty braku gotowości (KBG) to suma kosztów będących konsekwencją
znajdowania się lokomotywy w stanie uniemożliwiającym wykonanie przewidzianych do
realizacji zadań. Zalicza się do nich m.in.: koszty kar umownych, koszty gwarancji, koszty
utraconych możliwości, koszty zapewnienia rezerwowych pojazdów i inne. Do porównania
kosztów braku gotowości zastosowano zależność:

KBG = [8760 ⋅ (1 - A)]⋅ KPS
gdzie:

(19)

KBG – koszty braku gotowości w [zł/rok],
A – wskaźnik gotowości operacyjnej, obliczony w ramach analizy RAM (pkt. 7.2.2),
KPS – koszty przestoju lokomotywy w [zł/godz.]

Zakładając oszacowane koszty przestoju lokomotywy KPS=35,5 [zł/mth], roczne
koszty braku gotowości zestawiono w tabeli 9.
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Tabela 9. Koszty braku gotowości dla analizowanych wariantów
L.p.

Wariant

Koszty przestoju
lokomotywy KPS
[zł/godz.]

Gotowość operacyjna
Ao

Koszty braku gotowości
[zł/rok]

1
2

SM31 wariant 0
SM31 wariant 1

35,5

0,8223
0,9097

55 261,2
28 081,5

Z analizy wynika, że proponowany wariant modernizacji pozwala na uzyskanie
oszczędności w kosztach braku gotowości na poziomie 49,2% czyli 27,2 [tys. zł/rok] w
stosunku do lokomotywy niezmodernizowanej.
7.3.7. Koszty opłat środowiskowych (KOS)
Koszty opłat środowiskowych (KOS) związane są z opłatami za korzystanie ze
środowiska ustalonymi przez Ministerstwo Środowiska za emisję szkodliwych substancji
zawartych w spalinach. Wysokość tych opłat zależy od wskaźników publikowanych przez
Ministerstwo i jest proporcjonalna do zużycia paliwa przez lokomotywę. W tabeli 10
zestawiono jednostkowe stawki opłat obowiązujące w 2015 roku.
Tabela 10. Jednostkowe stawki opłat za gazy i pyły wyprowadzane do powietrza [45]

1
2
3
4
5
6

Opłata
jednostkowa
[zł/kg]
0,53
0,53
0,11
0,11
1,44
0,35

Składnik emisji

L.p.

Dwutlenek siarki
Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO 2 )
Tlenek węgla
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
Pyły ze spalania paliw

Wskaźnik
obliczeniowy
[g/kg]
0,028
50
20
2,5
5,5
4,0

Uwzględniając wielkości zużytego paliwa, zgodnie z obliczeniami zamieszczonymi w
punkcie 7.3.4, w tabeli 11 podano koszty opłat środowiskowych dla analizowanych
wariantów.
Tabela 11. Koszty opłat środowiskowych dla analizowanych wariantów
L.p.

Wariant

Zużycie oleju napędowego
[kg/rok]

1
2

SM31 wariant 0
SM31 wariant 1

102 360,8
97 242,7

Koszt opłat
środowiskowych
[zł/rok]
3 391,1
3 221,6

Z analizy wynika, że proponowany wariant modernizacji pozwala na uzyskanie 5,0%
oszczędności w kosztach opłat środowiskowych w stosunku do lokomotywy
niezmodernizowanej.
7.4. Analiza modelu LCC i prezentacja wyników
Przeprowadzona analiza z zastosowaniem oprogramowania CATLOC wykazała, że
modernizacja lokomotywy SM31 w proponowanej wersji jest w pełni uzasadniona
ekonomicznie. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że zastosowanie nowego regulatora
elektronicznego i wdrożenie nowej charakterystyki eksploatacyjnej zapewnia oszczędności w
kosztach całkowitych na poziomie ponad 2,0 [mln zł] w 25-letnim okresie eksploatacji, czyli
10,97% mniej w porównaniu do lokomotywy niezmodernizowanej. Porównanie kosztów
całkowitych LCC dla analizowanych wariantów w 25-letnim okresie eksploatacji
przedstawiono na rysunku 7.
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Rys. 7. Porównanie kosztów całkowitych (LCC) w 25-letnim okresie eksploatacji

Dla niezmodernizowanej lokomotywy SM31 kosztami dominującymi w LCC są
koszty zużycia paliwa KZP – 61,2% oraz koszty utrzymania profilaktycznego KUP – 24,1%.
Koszty napraw bieżących KUB oraz koszty braku gotowości KBG stanowią ponad 12,9%
kosztów całkowitych lokomotywy (rys. 8a).
a)

b)
7,5%

5,4%

1,4% 0,5%

4,3%

2,9% 1,0%0,5%0,5%

25,6%

24,1%
61,2%

KZP

KUP

KBG

KUB

KZO

KOS

65,3%

KZP

KUP

KBG

KUB

KZO

KOS

KN

Rys. 8. Koszty dominujące w LCC analizowanych przypadków: a) wariant 0, b) wariant 1

KZP – koszty zużycia paliwa, KUP – koszty utrzymania profilaktycznego, KUB – koszty utrzymania bieżącego,
KBG – koszty braku gotowości, KOS – koszty opłat środowiskowych, KZO – koszty zużycia oleju silnikowego,
KN – koszty nabycia

Dla zmodernizowanej lokomotywy SM31 koszty nabycia (KN) związane z nakładami
poniesionymi na modernizację stanowią poniżej 0,5% całkowitych LCC (rys. 8b).
Największy udział w LCC mają koszty zużycia paliwa (KZP) – 65,3%. Koszty utrzymania
profilaktycznego (KUP) stanowią około 25,6% kosztów ogółem, a utrzymania bieżącego
(KUB) niewiele ponad 2,9%. Największe oszczędności w stosunku do pojazdu
niezmodernizowanego dotyczą kosztów zużycia paliwa – 566,8 [tys. zł]. Znaczące obniżenie
kosztów otrzymano dzięki zwiększeniu niezawodności i gotowości pojazdu. Przekłada się to
na redukcję nakładów na utrzymanie bieżące, niższe koszty obsług profilaktycznych oraz
niższe koszty braku gotowości pojazdu. Łączne oszczędności dla tych kategorii kosztów
wynoszą 1437,6 [tys. zł] w 25 letnim okresie eksploatacji (tabela 12).
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Tabela 12. Porównanie kosztów dominujących dla analizowanych wariantów
L.p.
1
2

Koszty
zużycia paliwa
[tys. zł]
SM31 wariant 0
11336,5
SM31 wariant 1
10769,6
Wariant

Koszty utrzymania
profilaktycznego
[zł]
4454,7
4224,7

Koszty utrzymania
bieżącego
[zł]
1008,4
480,3

Koszty
braku gotowości
[zł]
1381,5
702,0

8. Podsumowanie
Poprawa efektywności i niezawodności lokomotywy spalinowej SM31 poprzez
wdrożenie optymalnej charakterystyki eksploatacyjnej przy istniejącym układzie sterowania
wymaga zastosowania regulatora elektronicznego. W wyniku wspólnych prac autorów z firmą
Lokel i Newag S.A. opracowano i wdrożono nowy elektroniczny regulator obrotów i mocy
silnika a8C22W. Ocenę efektywności proponowanego rozwiązania w aplikacji na
lokomotywie serii SM31 przeprowadzono w oparciu o rzeczywiste dane eksploatacyjne. Do
oceny zastosowano opracowaną w Instytucie Pojazdów Szynowych PK metodykę kalkulacji
kosztów LCC. Przeprowadzone obliczenia dla 25-letniego okresu eksploatacji wykazały, że
modernizacja układu regulacji mocy na lokomotywach SM31 jest ekonomicznie uzasadniona
i pozwala osiągnąć wymierne efekty ekonomiczne przy niewielkich nakładach finansowych.
Przeprowadzone badania i analizy stanowią podstawę decyzyjną o modernizacji lokomotywy.
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Technika diagnostyki oparta na addytywnych modelach regresyjnych w
zadaniach bieżącej eksploatacji sieci gazowej
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, addytywny model regresji, identyfikacja,
eksploatacja, sieci przesyłowe gazu
Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę oszacowania wartości ciśnienia w określonych
punktach węzłowych sieci przesyłowej gazu ziemnego dla potrzeb przewidywania zmiany stanu
procesu w trakcie jego eksploatacji. W tym celu wykorzystano addytywny model regresji wraz z
nieparametrycznymi technikami estymacji, który posłużył zarówno do monitorowania pracy sieci
gazowej, jak i do konstrukcji układu detekcji uszkodzeń, a następnie do oceny wrażliwości na
występowanie poszczególnych uszkodzeń. Badania przeprowadzono na podstawie danych z modelu
analitycznego symulatora sieci, który dostrojony jest do rzeczywistej sieci przesyłowej gazu.

1. Wstęp
W rozległych instalacjach wykorzystywanych do transportowania dużych ilości gazu
pod wysokim ciśnieniem na znaczne odległości istotnym problemem jest monitorowanie
stanu instalacji zarówno w zakresie prawidłowego działania urządzeń pomiarowych jak i
występowania ewentualnych wycieków. Eksploatacja sieci gazowej wymaga okresowej
kontroli szczelności sieci oraz usuwania uszkodzeń i nieszczelności. W przypadku
stwierdzenia nieszczelności w gazociągu, podlega on pracom remontowym. Wykonywane są
one po wyłączeniu danego odcinka sieci z ruchu poprzez albo armaturę zaporową, albo
doraźne zamknięcia. Prace wykonywane na czynnych gazociągach zaliczane są do prac
niebezpiecznych i muszą wykonywane być przez wykwalifikowane ekipy.
Trudne warunki eksploatacji stawiają coraz większe wymagania dotyczące
długotrwałości i wysokiego stopnia bezawaryjności systemów sterowania. Ze względu na
łatwopalność, awarie powodujące rozszczelnienie instalacji i uchodzenie gazu stwarzają silne
zagrożenie wystąpienia wybuchu i skażenia środowiska. Zagrożenia te wyeliminować można
poprzez bieżącą detekcję, pozwalającą przewidzieć ewentualną konieczność wyłączenia
tłoczenia lub odcięcia nieszczelnego odcinka rurociągu.
W bieżącej eksploatacji sieci gazowych wykorzystuje się szereg rozwiązań
pozwalających na monitorowanie i diagnostykę, ze szczególnym uwzględnieniem detekcji
wycieków. Metody detekcji sieci przesyłowych można podzielić na dwie ogólne kategorie

[2,11,21]: bezpośrednie (zewnętrzne), kiedy dokonuje się detekcji od zewnątrz rury poprzez
zastosowanie wyspecjalizowanych urządzeń lub obserwacji wizualnej oraz pośrednie
(wewnętrzne), kiedy detekcja jest oparta na pomiarach i analizie parametrów procesu
przepływu (ciśnienia, strumienia, temperatury). Wśród metod bezpośrednich wyróżnić można
metody akustyczne [12], które opierają się na detekcji szumów generowanych przez wyciek i
wymagają zainstalowania wzdłuż rurociągu czujników akustycznych. Metody pośrednie
dzielą się na metody oparte na detekcji fal akustycznych spowodowanych uchodzeniem,
metody oparte na bilansowaniu medium wpływającego do i wypływającego z rurociągu oraz
metody analityczne, oparte na modelu matematycznym i danych pomiarowych z obiektu
otrzymanych z systemu telemetrii [7,8,17,22].
Gaz ziemny jest gazem lepkim i ściśliwym, którego wszystkie parametry
fizykochemiczne silnie zależą od warunków ciśnieniowo-temperaturowych. Dla opisu takiego
medium konieczne jest zastosowanie skomplikowanych równań stanu, na przykład wirialnych
lub kubicznych równań stanu gazu [5,23]. Dynamikę elementarnego odcinka rurociągu gazu
można wyrazić również za pomocą układu różniczkowych równań cząstkowych [7,17], które
można wyprowadzić z zasady zachowania masy oraz zasady zachowania pędu i rozwiązywać
metodami jawnymi oraz uwikłanymi.
Do analizy pracy fragmentów systemu przesyłowego mogą być również stosowane
algorytmy optymalizacyjne oparte o sztuczne sieci neuronowe [1,9,16] lub inteligencję roju.
Jest to technika sztucznej inteligencji oparta o obserwację zachowań społecznych w
zorganizowanych populacjach. Do identyfikacji, czy jest wyciek czy nie, można zastosować
tzw. maszynę wektorów wspierających (ang. Support Vector Machine), jest to algorytm
identyfikujący zależności między elementami (w tym przypadku wynikami pomiarów) na
podstawie przykładów – zbiorów danych treningowych, obejmujących przypadki z
wyciekiem i bez [3].
Metody bezpośrednie wymagają dużego doświadczenia od operatora urządzenia, w
związku z czym usługi wykrywania nieprawidłowości zwykle są każdorazowo zlecane
wyspecjalizowanym firmom. Z kolei metody pośrednie, w których ekspert (pracownik firmy)
obserwuje parametry sieci i stwierdza anomalie posiadają szereg wad, znacząco obniżających
ich wartość. Przede wszystkim system nie sygnalizuje uszkodzeń automatycznie, wymagając
nieprzerwanej uwagi eksperta. Z drugiej strony, rozwiązania najbardziej zaawansowane
technologicznie bazują na modelu symulacyjnym sieci przesyłowej gazu i są jednocześnie
najbardziej złożone.
2. Metodyka badań
Dla obiektu jakim jest sieć gazowa opracowanie modelu na podstawie równań
fizycznych jest bardzo trudne, a identyfikacja jego parametrów dostarcza dodatkowych
trudności. Dla starych rurociągów, które są trudne do zidentyfikowania i zlokalizowania nie
zawsze można dokładnie odtworzyć wymiary geometryczne ani chropowatości. Ponadto,
gazociągi są obiektami o bardzo zróżnicowanych w skali doby i roku wartościach strumienia
objętości, co bardzo utrudnia zastosowanie wszystkich opisanych powyżej metod. Z drugiej
strony, zwiększenie liczby wejść procesu gwałtownie zwiększa nakłady obliczeniowe w
modelowaniu neuronowym.
W pracy przedstawiono wykorzystanie alternatywnej techniki, która przezwycięża
ograniczenia związane z nieliniowym modelowaniem wielowymiarowym. Są to addytywne
modele regresyjne (ang. Additive Models) [4]. Metoda identyfikacji oparta na addytywnym
modelu regresji jest nowym podejściem w diagnostyce procesów przemysłowych i została
przedstawiona w pracach autora, opublikowanych m.in. w pozycjach [13,15,20] spisu
literatury.

Celem niniejszej pracy jest opracowanie efektywnych metod modelowania sygnału
ciśnienia w określonych punktach węzłowych sieci przesyłowej gazu dla potrzeb detekcji
uszkodzeń. Model ma zapewnić odtwarzanie sygnałów pomiarowych oraz służyć do
obliczania residuum. Głównym założeniem jest możliwość opracowania algorytmów detekcji
uszkodzeń z wykorzystaniem modelu addytywnego, szacowanego na podstawie archiwalnych
danych procesowych.
Podczas pracy sformułowano następujące problemy badawcze związane z wybranym
procesem detekcji uszkodzeń:


Niepewność i niepełność wiedzy o obiekcie diagnozowania. Metody detekcji
bazujące na modelach obiektu wymagają konieczności posiadania archiwalnych lub
symulacyjnych zbiorów sygnałów pomiarowych, związanych z praca diagnozowanego
obiektu. Zbiory te często obarczone są niedokładnościami, błędami, brakami i
zakłóceniami. W celu budowy poprawnego modelu bazując na niepewnych danych
pomiarowych, w badaniach wykorzystano metody eksploracyjnej analizy danych (ang.
Data Mining), w postaci wstępnej obróbki danych w formie czyszczenia i
przekształcania danych.



Duża złożoność obiektu diagnozowania. Ze względu na dynamiczny charakter
zjawisk zachodzących w rurociągach gazu, wybór odpowiedniej struktury modelu
obiektu diagnozowania znacząco wpływa na dokładność identyfikacji. Przyjęcie zbyt
uproszczonego lub zbyt skomplikowanego modelu może wpływać niekorzystnie na
niezawodność systemu diagnostycznego. Konieczne jest porównanie modeli o różnej
strukturze i złożoności. Na ogół model o większej liczbie predyktorów daje
dokładniejsze przewidywania, jednak ma też większą skłonność do przeuczenia. W
celu porównania jakości dwóch lub więcej modeli wykorzystano wiedzę ekspercką
oraz test końcowego błędu prognozy FPE (ang. Final Prediction Error) i kryterium
informacyjne AIC (ang. Akaike Information Criteria), które uwzględniając liczbę
parametrów modelu oceniają dopasowanie modeli do danych pomiarowych.



Dokładność a zdolności generalizacyjne modelu. Realizacja układu detekcji
uszkodzeń wymaga poprawnego modelu obiektu diagnozowania. Model taki powinien
być z jednej strony modelem dokładnym, pozwalającym dobrze estymować wyjście
procesu, a z drugiej strony pozwalającym na predykcję odporną na zakłócenia i szumy
pomiarowe. W pracy zbadano wykorzystanie nieparametrycznych technik estymacji estymatorów lokalnie wielomianowych (ang. Locally Polynomial Smoothers) i
naturalnych kubicznych funkcji sklejanych (ang. Natural Cubic Spline). Metody te
posiadają pojedyncze parametry wygładzające, które kontrolują „gładkość”
estymatora funkcji regresji i zwykle ich wartości wybierane są poprzez optymalizację
kryterium uogólnionej kroswalidacji (ang. Generalized Cross-Validation), liczbę
stopni swobody (df), która jest równa liczbie funkcji bazowych funkcji wygładzającej
lub poprzez określenie szerokości pasma (span), które stanowi proporcję danych
użytych do każdego lokalnego dopasowania. Wybór odpowiedniej techniki i
parametru wygładzania pozwala na zmniejszenie problemu nadmiernego dopasowania
modelu do danych uczących, zwiększając tym samym jego zdolności generalizacyjne
dla danych testowych.



Niepewność związana z niedokładnością modelu, wpływem niemierzalnych
zakłóceń i szumów. Bez względu na zastosowaną technikę identyfikacji, zawsze
istnieje problem niepewności modelu, tzn. różnicy pomiędzy zachowaniem modelu, a

systemu. Prowadzi to do konieczności konstruowania układów detekcji uszkodzeń,
które są odporne na niedokładność modelu, wpływ niemierzalnych zakłóceń i
szumów. Jakość układu detekcji uszkodzeń zależy w dużym stopniu od jego części
decyzyjnej. W badaniach wykorzystano stałe progi nakładane na sygnał residuum.
Odporność była realizowana z wykorzystaniem statystycznych charakterystyk
przebiegu residuów.
Poniżej omówiono
przeprowadzonych badań.
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3. Addytywny model regresji
Rozważając strukturę MISO (ang. Multiple Input Single Output), dla p  1 sygnałów
wejściowych X 1 , X 2 ,..., X p oraz jednego sygnału wyjściowego Y , zdefiniujmy model
addytywny w postaci:
p

Y     j ( X j )   ,

(1)

j 1

gdzie  jest pewną stałą, błąd  jest niezależny od ( X 1 , X 2 ,..., X p ) , E( ) =0, Var( )   2
oraz  j są jednowymiarowymi funkcjami zmiennej X j niekoniecznie liniowymi. Nie
zakładamy monotoniczności funkcji  j , ani tym bardziej znajomości analitycznych postaci
tych funkcji. Modele prognozy mogą być nieliniowe względem sygnałów X j , ale nadal są
liniowe względem sygnałów  j ( X j ) . Podkreślmy, że nie zakładamy, że sygnały X j są
niezależne [6]. Stąd użycie linii opóźniających sygnały X j zapewnia dynamiczne własności
modelu (1) oraz prowadzi do zwiększenia odporności modelu (i tym samym zwiększenia
odporności układu detekcji uszkodzeń) na wpływ impulsowych zakłóceń oddziałujących na
sygnały pomiarowe.
Dla danych pomiarowych {( xi , y i )}in1 , gdzie x i  {x ij } pj1 , formalnie, zadanie
wyznaczenia modelu addytywnego na podstawie danych pomiarowych, rejestrowanych w
trakcie eksploatacji obiektu, możemy zapisać jako zadanie minimalizacji sumy kwadratów
błędów
n

p

arg min { , j }  ( y i      j ( xij )) 2 ,
i 1

j 1

(2)

które oznacza znalezienie stałej  , równej ̂ oraz p funkcji jednej zmiennej ˆ j () ,
określonych na prostej, a nie na oryginalnej przestrzeni p-wymiarowej. Tym sposobem
unikamy konieczności rozwiązywania zadania estymacji w przestrzeni wielowymiarowej.
Aby osiągnąć większa elastyczność, relacje  j miedzy sygnałem wyjściowym a
sygnałami wejściowymi są szacowane na podstawie danych pomiarowych przez zastosowanie
nieparametrycznych technik wygładzania, takich jak estymatory lokalnie liniowe lub
naturalne kubiczne funkcje sklejane [6,13]. W celu estymacji modelu addytywnego w pracy
wykorzystano iteracyjny algorytm dopasowania wstecznego (ang. Backfitting Algorithm),

który przy spełnieniu pewnych założeń zbiega do jednoznacznego rozwiązania, startując z
dowolnych wartości początkowych [6].

3.1. Ocena modelu procesu i zasady weryfikacji
Weryfikacja modelu stanowi procedurę mającą na celu sprawdzenie jakości
oszacowanego modelu, co sprowadza się do określenia z jakim błędem model naśladuje
zachowanie się rzeczywistego procesu. Obiektywną oceną modelu procesu jest wykorzystanie
wyznaczonego modelu do symulacji wyjścia dla zbioru danych testowych.
Zastosowanie addytywnego modelu rozkładu ciśnienia w sieci gazowej wymaga jego
kalibracji, które odbywa się off-line na podstawie danych archiwalnych przy założeniu, że
dane zostały zarejestrowane w okresie, gdy nie występowały uszkodzenia w sieci. Poprawnie
skalibrowany model posiada zdolności prognostyczne pozwalające uzyskać dostatecznie
zbliżone odwzorowanie zachowania rzeczywistego systemu w zmiennych warunkach
prowadzenia procesu. W celu sprawdzenia jakości oszacowanego modelu, wyznaczono
wartości miar dopasowania takich jak: średni kwadrat błędów (MSE), średni moduł błędów
(MADE), średni bezwzględny błąd procentowy wyrażony w zakresie pomiarowym wyjścia
(MAPE), wariancja błędów (VAR).

4. Diagnostyka uszkodzeń
Istotnym problemem każdego operatora rurociągu jest bezpieczna eksploatacja. W
miarę upływu czasu, zachodzące w konstrukcji procesy przebiegające w różnych jej
fragmentach z różnym natężeniem, powodują, że parametry eksploatacyjne rurociągu ulegają
zmianie. Podejmowanie stosownych decyzji wymaga monitorowania stanu technicznego
rurociągu. Wiele informacji może dostarczyć okresowe wykonywanie inspekcji, niezależnie
od rzeczywistego stanu technicznego rurociągu. Na ich podstawie operator może podjąć
decyzję o ewentualnej naprawie lub remoncie rurociągu, bądź w ekstremalnych przypadkach
o wymianie fragmentu lub całości rurociągu. W większości przypadków obsługa jest
niepotrzebna, gdyż stan techniczny rurociągu jest dobry.
Współczesne systemy sterowania i monitorowania procesów przemysłowych coraz
częściej realizują bardziej zaawansowane funkcje, związane z diagnostyką urządzeń
automatyki i procesu. Taki nadzór nad obiektem polega na wykorzystaniu modelu jako źródła
informacji o wzorcowym przebiegu procesów, co pozwala zauważyć wczesne objawy
niekorzystnych zmian w obiekcie oraz wspomóc operatorów procesu w zakresie
zabezpieczenia obiektu.
Diagnostyka obiektu technicznego polega na przeprowadzeniu szeregu operacji, które
w rezultacie doprowadzą do wykrycia, lokalizacji i identyfikacji możliwych uszkodzeń.
Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie pierwszego etapu postępowania diagnostycznego,
mianowicie detekcji uszkodzeń, czyli wykrywania nieprawidłowych stanów procesów oraz
uszkodzeń urządzeń technologicznych, wykonawczych i pomiarowych [10]. Kontynuacją
tych badań będzie opracowanie algorytmów lokalizacji uszkodzeń.

4.1. Układ detekcji uszkodzeń
Detekcja uszkodzeń ma na celu zauważenie powstania uszkodzenia w obiekcie i
określenie chwili detekcji, poprzez realizacje testów diagnostycznych. Zbiór testów

wykonywany jest automatycznie przez komputer i powinien być tak dobrany, aby umożliwić
wykrycie wszystkich uszkodzeń, które mogą wystąpić podczas eksploatacji obiektu
przemysłowego. Negatywny wynik testu jest symptomem stanu nieprawidłowego, np.
wystąpienia uszkodzenia.
W oparciu o skonstruowany addytywny model regresji możemy obliczyć rozkład
ciśnień w sieci na podstawie znanych, zmierzonych w rzeczywistej sieci wartości dostępnych
zmiennych pomiarowych, a następnie możemy monitorować różnice (tzw. residua r) między
wartościami ciśnienia zmierzonymi w rzeczywistej sieci, a wartościami ciśnienia
estymowanymi za pomocą modelu addytywnego. Schemat przedstawiający generowanie
residuów za pomocą modelu addytywnego przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Schemat generowania residuów z wykorzystaniem modelu addytywnego.

Dla większości prawidłowych stanów pracy sieci gazowej, przy założeniu
prawdziwości modelu, residua powinny być bliskie zero, a po pojawieniu się uszkodzenia ich
wartości powinny różnić się od zera. Dysponując wygenerowanymi za pomocą modelu
addytywnego residuami należy zaprojektować algorytm decyzyjny, na podstawie którego
następować będzie ocena wartości residuów oraz podejmowana będzie decyzja o wykryciu
symptomu uszkodzenia.
W badaniach wykorzystano najprostszy algorytm decyzyjny, który porównuje
wartości residuum z wartościami progowymi. Symptom uszkodzenia w chwili t zostaje
wykryty, jeśli sygnał diagnostyczny przyjmuje wartość 1, to znaczy kiedy wartość progowa
została przekroczona przez residuum. Wartości progowe są wyliczane z wykorzystaniem
danych statystycznych charakteryzujących przebieg wartości residuum w stanie normalnej
eksploatacji. Należy zaznaczyć, że możliwość generacji fałszywych symptomów zależy w
dużym stopniu od wartości przyjętych ograniczeń za dopuszczalne wartości residuów i
przedziału czasu, na podstawie którego podejmowana jest decyzja. W przypadku zbyt małych
limitów algorytmy generują wiele fałszywych alarmów, zaś w przypadku gdy limity są zbyt
duże detekcja jest bardzo opóźniona.

4.2. Wskaźniki jakości detekcji
Powyższy schemat detekcji uszkodzeń opiera swoje działanie na wyidealizowanych
założeniach, że model jest wierną repliką systemu i idealnie reprezentuje jego dynamikę oraz,
że szumy, zakłócenia występujące w systemie są znane. Założenia te nie mogą być ze
względów oczywistych spełnione w praktyce. Odporność w kontekście detekcji uszkodzeń
można zdefiniować jako maksymalizację wykrywalności uszkodzeń przy jednoczesnej
minimalizacji niepożądanych efektów takich jak zakłócenia, szumy pomiarowe, zmiany w
sygnałach wejściowych i stanach systemu.
W celu sprawdzenia jakości proponowanego algorytmu detekcji w badaniach
wykorzystano następujące wskaźniki jakości diagnozowania:





t dt - czas detekcji, który jest czasem mierzonym od czasu rozpoczęcia symulowania
uszkodzenia do czasu wystąpienia jego symptomu
 fd - stopień fałszywej detekcji, którego wartość informuje o tym jak wiele wystąpiło
fałszywych alarmów
 td - stopień prawdziwej detekcji, którego wartość informuje o efektywności detekcji
uszkodzeń.

Należy mieć na uwadze, ze wartości wskaźników jakości detekcji ściśle zależą od
zbioru zmiennych procesowych w pełni odzwierciedlających funkcjonowanie obiektu oraz
doboru wartości progowych algorytmu.
5. Obiekt diagnozowania – fragment gazociągu Warszawa-Białystok.
Ze względu na brak możliwości realizacji rzeczywistych uszkodzeń, badania
przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z symulatora sieci gazowej,
dostrojonego do rzeczywistej sieci gazowej znajdującej się na dużym obszarze Polski.
Symulator został opracowany na podstawie modeli analitycznych, w systemie
zaawansowanego monitorowania i diagnostyki AMandD [18,19] w Instytucie Automatyki i
Robotyki Politechniki Warszawskiej.
Niniejsza praca została częściowo zrealizowana w ramach projektu badawczego
rozwojowego „Badania nad systemami detekcji i lokalizacji nieszczelności rurociągów”, nr O
R00 0013 06 [14,20,22]. Badania weryfikacyjne przeprowadzono przy użyciu programu Rproject, przeznaczonego do zaawansowanych obliczeń statystycznych [4].
5.1. Opis analizowanego fragmentu gazociągu.
Odcinek sieci gazowej wykorzystywany podczas badań obejmuje fragment
rzeczywistego gazociągu Warszawa - Białystok, od stacji wejściowej w Wólce Radzymińskiej
do wszystkich punktów poboru zasilanych z tej stacji, tzn. żaden z odcinków nie wyprowadza
gazu poza monitorowany obszar (rys. 2). Gazociąg ten jest stosunkowo dobrze opomiarowany
i jest bardzo charakterystyczny dla krajowej sieci – zawiera wiele odgałęzień i punktów
odbioru wyposażonych w stacje redukcyjno – pomiarowe.
W ramach badań wybrano fragmenty sieci, dla których zbudowane zostały addytywne
modele cząstkowe, określono wzorcowe uszkodzenia, wykorzystane następnie do testowania
algorytmów detekcji, przygotowano zbiory danych uczących oraz testowych
uwzględniających symulację wybranych uszkodzeń.
5.2. Wykorzystanie modeli addytywnych
Diagnostyka procesu z użyciem addytywnych cząstkowych modeli wymaga
opracowania modeli niewielkich fragmentów sieci, reagujących lokalnie na uszkodzenia i
pokrywających w sumie zasięgiem cały modelowany obiekt. W przeprowadzonych badaniach
analizowano możliwość wykorzystania modeli addytywnych ADDNazwa_wezla_sieci o różnej
strukturze, odtwarzających wartości ciśnień w poszczególnych punktach węzłowych sieci
przesyłowej gazu. Ze względu na brak pomiaru strumienia (dostępne są jedynie pomiary
strumieni poborów w poszczególnych węzłach sieci) zdecydowano się na wykorzystanie
wartości ciśnień w sąsiednich punktach poboru oraz szacowanego strumienia przepływu gazu.
Szacowany strumień wyliczany jest na podstawie skumulowanej sumy poborów z punktów

znajdujących się za analizowanym odcinkiem z uwzględnieniem dynamiki zmiany objętości
gazu skumulowanego w gazociągu [18]. Aby ocenić przydatność modeli addytywnych w
detekcji uszkodzeń gazociągu zostały zasymulowane uszkodzenia typu wyciek i niesprawność
czujnika pomiaru ciśnienia w dwóch wybranych lokalizacjach gazociągu (rys. 2).

Rys. 2. Schemat gazociągu. Krzyżykami oznaczono miejsca zasymulowanych wycieków.

Aby osiągnąć większa elastyczność przy szacowaniu modeli addytywnych, dokonano
analizy porównawczej dwóch alternatywnych metod wygładzania - naturalnej kubicznej
funkcji sklejanej i estymatora lokalnie wielomianowego. Przeprowadzone badania pokazały,
ze najbardziej korzystne wyniki identyfikacji otrzymano stosując naturalną kubiczną funkcję
sklejaną z parametrem df=4 lub alternatywnie estymator lokalnie liniowy z parametrem
wygładzania span=0.55. Należy zaznaczyć, że wybór techniki i parametru wygładzania
wpływa również na jakość detekcji uszkodzeń. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki
dla naturalnej kubicznej funkcji sklejanej z parametrem określającym liczbę stopni swobody
funkcji wygładzającej.
Wykorzystując algorytm dopasowania wstecznego
oszacowano
modele
poszczególnych węzłów sieci. Na podstawie danych uczących, pochodzących ze stanu
zdatności procesu, otrzymano estymowane wartości ciśnienia gazu (predykcja Pwe) wraz z
rzeczywistymi wartościami ciśnienia gazu danymi z procesu (Pwe), a także odpowiadające im
przebiegi residuów. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki modelowania dla węzła
Ostrołęka. Na rys. 3 i 4 przedstawiono odtwarzanie sygnału oraz przebieg i histogram
residuów znormalizowanych do przedziału [−1, 1].

Rys. 3. Odtwarzanie sygnału Pwe_Ostroleka na podstawie próby uczącej dla modelu ADDOstr.

Rys. 4. Przebieg i histogram residuów na podstawie próby uczącej dla modelu ADDOstr.

W celu sprawdzenia jakości oszacowanych modeli, obliczono wartości różnych miar
dopasowania dla poszczególnych modeli. Wyniki dla przykładowych modeli addytywnych
ADDTroj, ADDNieg. oraz ADDOstr przedstawiono w tab. 1.
Tab. 1. Wskaźniki jakości dopasowania modeli addytywnych.
Model
MSE
MADE
MAPE
VAR
ADDTroj

3e-06

2e-05

0.0423%

2e-06

ADDNieg

2e-06

1.4e-05

0.0254%

1e-06

ADDOstr

2e-06

3e-05

0.0513%

1e-06

Otrzymane wyniki dopasowania są zadowalające. Skonstruowane cząstkowe modele
dobrze odzwierciedlają dynamikę procesu, dzięki użyciu wejść opóźnionych o jeden i dwa
takty próbkowania. Przebiegi wyniku modelowania niemalże idealnie nadążają za
zasymulowanym procesem, co potwierdza brak istotnych odchyłek od wartości zerowej, poza
pojedynczymi obserwacjami odstającymi Błędy MADE i MAPE modelowania dla
poszczególnych modeli nie przekraczają odpowiednio wartości 3e-05 i 0.06% zakresu
zmienności wyjścia procesu.
Do weryfikacji algorytmów detekcji wykorzystano dwie nieszczelności oraz dwa
uszkodzenia czujników ciśnienia, przy czym wykorzystano kilka poziomów "wielkości
uszkodzenia", tak aby sprawdzić ogólną zmianę wrażliwości modeli. Opis uszkodzeń
przedstawiono w tab. 2.

Tab. 2. Wybrane scenariusze symulacji uszkodzeń.
Nazwa
uszkodzenia

Opis uszkodzenia

Ozn.

Wyciek 1

W połowie pomiędzy stacjami
Trojany a Niegów

Wyciek 2

(przepływ nominalny około 6000
W połowie pomiędzy stacjami
Ostrołęka a Otok
(przepływ nominalny około 600

Ciśnienie 1

Ciśnienie 2

Stacja Niegów
(wartości aktualnej)

Stacja Otok
(wartości aktualnej)

3
m /h

3
m /h

)

)

Wartość
3
m /h

f1

500

f2
f3

1000
150

3
m /h

f4
f5

300

3
m /h

f6

-5%

f7

-10%

f8

+2%

f9

+5%

f 10

+10%

3
m /h

-2%

Szczegółowe wykresy wybranych scenariuszy symulujących odpowiednio nominalne
warunki pracy f 0 i poszczególne uszkodzenia oraz odpowiadające im wykresy przebiegu
wartości residuów zostały przedstawione na rys. 5 - 9.

Rys. 5. Przebiegi rozkładu ciśnienia w sieci (Pwe_Trojany) i residuów w warunkach nominalnych oraz
wystąpienia uszkodzeń f 1 i f 2 .

Rys. 6. Przebiegi rozkładu ciśnienia w sieci (Pwe_Niegow) i residuów w warunkach nominalnych oraz
wystąpienia uszkodzeń f 1 i f 2 .

Rys. 7. Przebiegi rozkładu ciśnienia w sieci (Pwe_Niegow) i residuów w warunkach nominalnych oraz
wystąpienia uszkodzeń f 3 i f 4 .

Rys. 8. Przebiegi rozkładu ciśnienia w sieci (Pwe_Niegow) i residuów w warunkach nominalnych oraz
wystąpienia uszkodzeń f 5 , f 6 i f 7 .

Rys. 9. Przebiegi rozkładu ciśnienia w sieci (Pwe_Ostroleka) i residuów w warunkach nominalnych
oraz wystąpienia uszkodzeń f 8 , f 9 i f 10 .

Na podstawie powyższych przebiegów residuów można stwierdzić, że uzyskano
bardzo dobrą detekcję uszkodzeń torów pomiarowych - najwyższe bezwzględne wartości
residuum otrzymano dla uszkodzenia typu skok ciśnienia w stacji rurociągu. Wszystkie
modele lokalne bardzo dobrze wykrywają uszkodzenia tego typu we wszystkich badanych

lokalizacjach. W przypadku symulacji wycieku reakcja residuum (przy tak wysokim poziomie
wycieku) jest zauważalna, ale dużo mniejsza. Przykładowo wrażliwość modelu ADDTroj na
wyciek f1 jest rzędu 0.96% zakresu zmienności wielkości mierzonej, zaś modelu ADDNieg.
jest rzędu 0.37% - właściwie na poziomie ok. 25% błędów obliczeniowych modelu dla próby
testowej.
Wartości wskaźnika prawdziwej detekcji  td dla algorytmu decyzyjnego opartego na
poszczególnych modelach addytywnych zestawiono w tab. 3 i 4.
Tab. 3. Wskaźnik  td jakości detekcji uszkodzeń f 1 - f 4 .
Model

f1

Uszkodzenia
f2
f3

f4

ADDTroj

0.9972

1

0.0112

0.7878

ADDNieg

1e-05

0.0083

0.0153

0.8641

ADDOstr

1e-05

0.0069

0.0014

0.0194

Tab. 4 Wskaźnik  td jakości detekcji uszkodzeń f 5 - f 10 .
Model

Uszkodzenia
f7
f8

f5

f6

f9

f 10

ADDTroj

1e-04

0.0083

0.0014

0.0014

0.0111

0.028

ADDNieg

1

1

0.9958

1e-05

0.0027

1e-05

ADDOstr

1e-05

0.0083

1e-05

1

1

0.9958

W powyższych tabelach zaznaczono kolorem czerwonym te wartości wskaźników
prawdziwej detekcji, które były najwyższe wśród poszczególnych modeli. Wartości
wskaźnika  td były bardzo wysokie, zaś współczynnik czasu detekcji t dt wynosił ok. 1-2 min.
Ponadto najwyższe wartości wskaźnika fałszywej detekcji  fd w poszczególnych próbach
testowych zanotowano na poziomie 0.5%. Wynika to głównie z pewnej wady metody
progowania. Analizując sygnał residuum zarejestrowany podczas pracy sieci gazowej w
warunkach nominalnych (rys. 5 i 6) można zaobserwować, że w niektórych przedziałach
czasu występują znaczne odchyłki sygnału residuum od wartości zero (chwilowe symptomy
uszkodzeń). Takie odchyłki, spowodowane przez zakłócenia czy błędy modelowania, mogą
powodować powstanie fałszywych alarmów.
6. Podsumowanie
W pracy zaprezentowano efektywne rozwiązanie umożliwiające modelowanie i
przewidywanie rozkładu ciśnienia w ściśle określonym węźle sieci gazowej za pomocą
addytywnego modelu regresji dla potrzeb detekcji uszkodzeń. Jest to nowe podejście w
diagnostyce procesów przemysłowych, które rozszerza możliwości w dziedzinie
aproksymacji dynamicznych i wielowymiarowych obiektów nieliniowych. Podstawowym
celem opracowanych algorytmów detekcji uszkodzeń było możliwe spełnienie wymagań
wynikających ze specyfiki diagnostyki procesów, przedstawionych w rozdziale 2.
Zaproponowane modele addytywne są korzystnym podejściem w zagadnieniach
identyfikacji procesów. Omijają problemy wymiarowości, gdyż funkcja regresji jest
modelowana przez sumę funkcji poszczególnych sygnałów wejściowych. Pozwalają na

budowę nieliniowych modeli procesu na podstawie wiedzy eksperta i z wykorzystaniem
danych pomiarowych, dostępnych ze współczesnych systemów automatyki. Jednocześnie
należy zaznaczyć, że dokładność modelu opisującego rozkład ciśnienia gazu w sieci oraz
jakość wprowadzanych danych (dane uczące, obejmujące pełny zakres zmienności sygnałów
z pracy gazociągu) były ważnymi czynnikami wpływającymi na jakość identyfikacji procesu i
tym samym na jakość wykrywania uszkodzeń. Ponadto, modele addytywne posiadają prostą
strukturę oraz niski rząd, co znacznie skraca czas ich uczenia. Nie wymagają w żadnym
miejscu przyjmowania założeń dotyczących postaci funkcji wiążących sygnały wejściowe i
wyjściowe, stąd zastosowanie nieparametrycznych metod estymacji umożliwia identyfikację
procesów nieliniowych w sytuacji gdy informacja wstępna o nich jest tak mała, że metody
parametryczne nie mogą być efektywnie zastosowane.
Dokładność modeli addytywnych uzyskanych w fazie identyfikacji była wysoka i
wystarczająca do wykorzystania w algorytmach detekcji. Większość zweryfikowanych
modeli cechuje się dużą wrażliwością wobec uszkodzeń toru pomiarowego ciśnienia.
Uszkodzenia rzędu 2% wielkości mierzonej mogą być skutecznie wykrywane. Przydatność
cząstkowych modeli do detekcji wycieków jest dużo mniejsza niż wobec uszkodzeń torów
pomiarowych ciśnienia. Możliwa jest detekcja nieszczelności stosunkowo dużego rozmiaru za
modelowanym odcinkiem. Jednocześnie, zbudowane modele są mało wrażliwe na
uszkodzenia w postaci wycieków małego rzędu. Ogólnie można powiedzieć, że wrażliwość
residuów na wycieki gazu jest znacznie wyższa z wykorzystaniem modeli tych węzłów sieci,
które znajdują się w ”okolicy wycieku” (tuz przed).
Ze względu na dużą ściśliwość gazu, która sprawia że ciśnienia w gazociągu są dużo
mniej wrażliwe na wycieki gazu (zmienność ciśnień w sytuacji nieszczelności jest niewielka)
oraz zmienny strumień gazu, który jest funkcją zapotrzebowania na gaz, na który dostawca
nie ma wpływu, wartości residuów wyznaczone z modeli rozkładu ciśnienia w sieci
nieznacznie będą się zmieniać. Stąd znacznie trudniejszym zadaniem jest diagnostyka sieci
przesyłu gazu ziemnego, niż diagnostyka rurociągów cieczy.
Podsumowując można stwierdzić, że modele addytywne są korzystnym podejściem w
zagadnieniach detekcji uszkodzeń. Omijają problemy związane z nieliniowym modelowaniem
dynamicznym oraz nie wymagają dużych nakładów obliczeniowych, co stwarza dobre
perspektywy przyszłych aplikacji tych modeli w zagadnieniu lokalizacji uszkodzeń. Należy
jednak zaznaczyć, ze model addytywny jest prawie zawsze aproksymacją prawdziwej
powierzchni regresji, ale pomimo tego zachowuje dużą użyteczność prognostyczną.
Literatura

1. Ahmad A, Abd. Hamid M. K. Pipeline Leak Detection System in a Palm Oil
Fractionation Plant Using Artificial Neural Network. Proceedings of the International
Conference on Chemical and Bioprocess Engineering 2003, Kota Kanibalu.
2. Bilman L, Isermann R. Leak detection methods for pipelines. Automatica 1987;
23(3): 381-385.
3. Chen H, Ye H, Su H. Application of support vector machine learning to leak detection
and location in pipelines. Proceedings of the 21st IEEE Instrumentation and
Measurement Technology Conference 2004; 3.
4. Good P I. Introduction to statistics through reasampling methods and R/S-PLUS.
Wiley, 2005.

5. Gregorowicz J, Warowny W. Równania stanu w przemyśle naftowym i gazowniczym.
Nafta – Gaz 1998; 54: 15-23.
6. Hastie T, Tibshirani R. Generalized additive models. Chapman and Hall, 1990.
7. Hauge E, Aamo O M, Godhavn J M (2009): Model based pipeline monitoring with
leak detection, SPE Projects, Facilities & Construction 2009; 4(3): 53-60.
8. Jin H, Hang L, Liang W, Ding Q. Integrated leakage detection and localization model
for gas pipelines based on the acoustic wave metod. Journal of Loss Prevention in the
Process Industries 2014; 27(1): 74–88.
9. Kogut K. Możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w analizie pracy
sieci przesyłowej gazu ziemnego. Nowoczesne Gazownictwo 2004; 3: 1-4.
10. Kościelny J M. Diagnostyka zautomatyzowanych procesów przemysłowych.
Warszawa: Akadem. Oficyna Wyd. EXIT, 2001.
11. Kowalczuk Z, Gunawickrama K. Detekcja i lokalizacja wycieków w rurociągach
Przemysłowych; rozdział 21 pracy zbiorowej pod red. J. Korbicza i J. Kościelnego.
Warszawa: WNT, 2002.
12. Liang W, Hang L, Xu Q, Yan C. Gas pipeline leakage detection based on acoustic
technology. Engineering Failure Analysis 2013; 31: 1–7.
13. Łabęda-Grudziak Z M. Identification of dynamic system additive models by KDD
methods. Pomiary Automatyka Kontrola 2010; 57(3): 249-252.
14. Łabęda-Grudziak Z M. Identyfikacja i symulacja rozkładu ciśnienia w sieciach
gazowych z wykorzystaniem addytywnego modelu regresji. Pomiary Automatyka
Robotyka 2010; 11: 60-64.
15. Łabęda-Grudziak Z M. Smoothing parameters selection in the additive regression
models approach for the fault detection scheme. Pomiary Automatyka Kontrola 2010;
57(2): 197-200.
16. Neuroth M, MacConnell P, Stronach F, Vampllew P. Improved modeling and control
of oil and gas transport facility operations using artificial intelligence. KnowledgeBased Systems 2000; 13: 81-92.
17. Osiadacz A J. Simulation and Analysis of Gas Networks. Gulf Publishing Company,
1987.
18. Stachura M, Syfert M. Model sieci gazowej w systemie monitorowania i diagnostyki
AMandD. Pomiary Automatyka Robotyka 2010; 11: 110-115.
19. Syfert M, Wnuk P, Kościelny J M. System zaawansowanego monitorowania i
diagnostyki AMandD. Pomiary Automatyka Kontrola 2005; 9: 157-159.

20. Syfert M, Jankowska A, Łabęda-Grudziak Z, Tabor Ł. Porównanie cząstkowych
modeli parametrycznych w zadaniu detekcji uszkodzeń sieci gazowej Pomiary
Automatyka Kontrola 2012; 58(1): 3-9.
21. Turkowski M, Bratek A, Słowikowski M. Methods and system of leak detection in
long range pipelines. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems
2007; 1(3): 39-46.
22. Turkowski M, Bratek A, Słowikowski M, Bogucki A. Postępy i problemy realizacji
systemów detekcji i lokalizacji nieszczelności rurociągów. Pomiary Automatyka
Robotyka 2009; 1: 5-9.
23. Warowny W. Kubiczne równania stanu i ich wykorzystanie w gazownictwie
ziemnym. Nafta – Gaz 2007; 10: 613-623.

Mariusz ZIEJA
Mariusz WAŻNY
Sławomir STĘPIEŃ

WYZNACZENIE ROZKŁADU CZASU PRZEKRACZANIA STANU GRANICZNEGO
I JEGO ZASTOSOWANIE DO OKREŚLANIA TRWAŁOŚCI WYBRANYCH
URZĄDZEŃ LOTNICZYCH

Streszczenie
Praca dotyczy modelowania zmian narastających odchyłek parametrów
diagnostycznych charakteryzujących stan techniczny jednego z systemów statku powietrznego,
tj. systemu celowniczego. Jednym z głównych zadań systemu celowniczego jest wyznaczenie
kątów celowania i wyprzedzenia niezbędnych do zwalczania celów przeciwnika.
Oddziaływanie w czasie eksploatacji statku powietrznego czynników destrukcyjnych m.in.
procesów starzeniowych, powoduje, że kąty te ulegają zmianie i ich rzeczywiste wartości
różnią się od wartości kątów obliczeniowych. Wystąpienie takiej sytuacji powoduje
wprowadzenie dość istotnego błędu do procesu celowania i obniża wartość wskaźników
charakteryzujących jakość jego przebiegu. Z tego też względu system celowniczy wymaga
określonej kontroli i w oparciu o uzyskane wyniki, potencjalnej regulacji mającej na celu
usunięcie ujemnych skutków procesów starzeniowych celownika. Podstawowym elementem
pracy umożliwiającym dalsze analizy było wyznaczenie funkcji gęstości odchyłki
z wykorzystaniem równań różnicowych oraz równania Fokkera-Plancka. Do nowatorskich
elementów pracy należy zaliczyć:
 wyznaczenie rozkładu czasu przekroczenia stanu dopuszczalnego (granicznego)
z wykorzystaniem funkcji gęstości odchyłki,
 zastosowanie rozkładu czasu osiągania stanu granicznego do modyfikacji systemów
eksploatacji urządzeń lotniczych.
Praca podsumowana jest przykładem obliczeniowym przedstawiającym aplikacyjny
charakter poruszanej tematyki, odwzorowanej na przykładzie oceny trwałości układów
określających kąt celowania i wyprzedzenia (ε i β). Przedstawiona metoda oceny trwałości
w niniejszym artykule może być zastosowania do innych urządzeń. Ma ona ogólny charakter
i stanowi wkład do metod utrzymania systemów technicznych.

Słowa kluczowe: niezawodność, trwałość, stan dopuszczalny, kąt wyprzedzenia, kąt
celowania, celownik lotniczy.
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1.

Wstęp

Problematyka
utrzymania
systemów
technicznych
wymaga
podejścia
wieloaspektowego ze względu na różne obszary ich funkcjonowania oraz czynniki mające
istotny wpływ na kształtowanie procesów utrzymania systemów technicznych
[1,21,32,35,36,42]. W dostępnej literaturze z zakresu projektowania strategii utrzymania
obiektów technicznych można wyróżnić wiele klasyfikacji danych modeli [2,4,5,19,26,29].
Wśród nich niezwykle ważną rolę spełniają modele, w których odnowa systemu jest oparta na
kontroli określonych parametrów diagnostycznych, tzw. modele obsługiwania według stanu
(ang. Condition-based maintenance) [7,8,12,17,22]. Ponadto, w literaturze pojawiło się wiele
opracowań, w których przyjęto założenie, że uszkodzenie systemu nie jest zdarzeniem
nagłym. W latach 70. XX wieku została opracowana koncepcja zwana analizą opóźnień
czasowych DTA (ang. Delay-time Analysis). Do chwili obecnej zostało wydanych wiele
publikacji zajmujących się modelowaniem i wdrażaniem koncepcji DTA [20,25,40]. Analiza
literatury z obszaru utrzymania pokazuje, że rośnie nie tylko znaczenie samego utrzymania
urządzeń w sprawności eksploatacyjnej, ale rosną koszty utrzymania tej sprawności
[9,15,16,18,23,34]. Jednocześnie warto podkreślić, że w dostępnej literaturze można znaleźć
szereg prac, które pokazują problem wpływu środowiska zewnętrznego, procesów starzenia
i zużywania na funkcjonowanie systemu technicznego [14,31,33,37].
Ze względu z na zaawansowanie techniczne i duży stopień integracji urządzeń
wykorzystywanych na pokładzie wojskowych statków powietrznych opracowanie
optymalnych modeli eksploatacji jest zadaniem skomplikowanym. Niezwykle użyteczne
w tym obszarze są metody oceny niezawodności i trwałości urządzeń lotniczych bazujące na
zmianie parametrów diagnostycznych [24,38,39,41]. Głównym zadaniem wojskowego statku
powietrznego jest realizacja określonej misji w trakcie której niejednokrotnie dochodzi do
użycia lotniczych środków bojowych. Skuteczność ich zastosowania uwarunkowana jest
wieloma czynnikami do których można zaliczyć m.in.:
1) stan techniczny pokładowego systemu uzbrojenia lotniczego;
2) warunki realizacji zadania bojowego;
3) rodzaj atakowanego celu;
4) umiejętności pilota, itp.
Z uwagi na szeroki zakres tematyczny poruszanego zagadnienia w niniejszym
opracowaniu skupiono się na analizie stanu technicznego wybranego podsystemu
pokładowego systemu uzbrojenia lotniczego, tj. systemu celowniczego, w trakcie trwania jego
procesu eksploatacyjnego.
Stan techniczny systemu celowniczego określany jest jako zdatny do użycia,
w sytuacji gdy jego parametry kontrolne mieszczą się w przedziale przyjętej tolerancji.
W sytuacji odwrotnej system powinien zostać poddany pracom obsługowym mającym na celu
przywrócenie nominalnych wartości jego parametrów użytkowych. Zatem, istota procesu
eksploatacji systemu celowniczego, z uwagi na jego jak najlepsze wykorzystanie, sprowadza
się do niedopuszczenia do przekroczenia przez parametry diagnostyczne ustalonego poziomu
błędu. Oddziaływanie procesów destrukcyjnych jest nieuniknione. Skutkiem ich
występowania jest utrata nominalnych wartości parametrów diagnostycznych. Zatem istotne
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jest określenie momentu w którym wartości parametrów diagnostycznych osiągną poziom
dopuszczalny (graniczny). Zaistnienie takiej sytuacji wymusza ingerencję w strukturę
systemu celem niwelacji negatywnych skutków oddziaływania czynników destrukcyjnych.
Podstawowym parametrem użytkowym systemu celowniczego jest znacznik
celowniczy wyświetlany na reflektorze głowicy celowniczej. W trakcie realizacji procesu
celowania zadaniem pilota (operatora) jest pokrycie znacznika celowniczego z celem. Jego
położenie określają dwa kąty: celowania i wyprzedzenia. Zatem m.in. dokładność
wyznaczenia wartości obu tych kątów warunkuje wartość uzyskanego efektu końcowego.
Przyjmijmy, że wartość odchyłki kątów od wartości teoretycznej można określić
następująco:

x0  X  W0  X  X   X  X 1   X 1  W0  ,

(1)

gdzie:
– teoretyczna wartość kąta wyprzedzenia na koniec celowania;
– rzeczywiście (obliczona) wartość kąta celowania lub wyprzedzenia

X
W0

otrzymana na koniec celowania;
– błąd modelu obliczenia kąta wyprzedzenia lub kąta celowania;

X  X 
X  X  –
X  W  –
1

1

0

przeniesiony błąd danych do obliczenia kąta;
błąd wytworzony przez algorytm obliczenia funkcji X 1 .

W wyniku działania procesów destrukcyjnych następuje zmiana wartości W0 . Stąd
odchyłkę spowodowaną działaniem tych procesów można określić:

Zt   Wt   W0 ,

(2)

gdzie:
Wt  – wartość kąta uwarunkowana działaniem procesów destrukcyjnych;
Z t  – odchyłki opisane jako proces losowy narastający.

Narastające wartości odchyłki następują w wyniku pogarszania się stanu technicznego
układów i zespołów urządzenia na skutek działania procesów destrukcyjnych typu
starzeniowego, zużyciowego i zmęczenia układów. Nie zawsze pogarszający się stan
techniczny układów urządzenia jest wprost sygnalizowany, co stwarza trudności w jego
ocenie. Stąd powstaje pomysł wykorzystania narastających odchyłek parametrów
diagnostycznych lub parametrów roboczych urządzenia do szacowania prawdopodobieństwa
powstania uszkodzenia w przedziale (0, t) przy pomocy funkcji niezawodności określonej na
podstawie rozkładu czasu przekroczenia stanu dopuszczalnego (granicznego).
Zabudowa celownika na statku powietrznym wymaga odpowiedniego ustawienia
(justacji względem jego osi) tak aby linia optyczna celownika wskazywała stan zerowy.
Destrukcyjne działanie procesów starzeniowych powoduje odchylenie linii optycznej
celownika od stanu zerowego. Stąd zależność (2) można napisać w postaci:
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z  Z  Z0 ,

(3)

gdzie:
z
Z

Z0

2.

– odchyłka od położenia zerowego linii wizowania traktowana jako parametr
diagnostyczny;
– wartość położenia linii wizowania z uwzględnieniem działania procesów
destrukcyjnych;
– wartość wymagana położenia zerowego linii wizowania.

Wyznaczanie funkcji gęstości położenia zerowego linii wizowania

W proponowanym modelu oceny trwałości położenia zerowego kierunków celowania
i wyprzedzenia przyjmuje się następujące założenia:
1) Stan techniczny urządzenia określa się jednym parametrem diagnostycznym „z”
w postaci odchyłki od wartości początkowej (zerowej)
z  Z  Z nom ,

(4)

gdzie: Z nom – wartość nominalna (zerowe położenie) parametru diagnostycznego.
2) Zmiana wartości odchyłki parametru diagnostycznego następuje w całym okresie
eksploatacji statku (pracy i postoju).
3) Parametr „z” jest niemalejący.
4) Prędkość zmian parametru diagnostycznego można opisać następującą zależnością
dz
(5)
c,
dt
gdzie:
c - zmienna losowa charakteryzująca zmiany zależne od cech elementów
i warunków pracy;
t - czas kalendarzowy.
Dynamikę zmian wartości odchyłki „z” w ujęciu losowym scharakteryzujemy
następującym równaniem różnicowym:
U z ,t  t  1  P U z ,t  PU z  z ,t ,
(6)
gdzie: U z , t – prawdopodobieństwo tego, że w chwili t wartość parametru diagnostycznego
P
z

przyjmuje wartość z;
– prawdopodobieństwo tego, że w przedziale czasu o długości t wartość
odchyłki wzrośnie o wartość  z ;
- przyrost odchyłki.

Dla prawdopodobieństwa równego P=1, równania (6) w zapisie funkcyjnym
przyjmuje postać
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gdzie: u z, t 

uz, t  t   uz  z, t  ,

(7)

– funkcja gęstości wartości odchyłek parametru diagnostycznego zależna od
czasu.

Równanie (7) ma następujący sens. Prawdopodobieństwo tego, że w chwili t wartość
odchyłki była równa z  z i w przedziale czasu o długości t wzrosło o wartość  z .
Równanie (7) przekształcamy w równanie różniczkowe cząstkowe. W tym celu przyjmujemy
następujące przybliżenia [10,13,28,30]:
u  z , t 
u  z , t  t   u  z , t  
t ,
t
(8)
u  z , t 
1  2u  z , t 
2
z  .
u  z  z , t   u  z , t  
z 
z
2 z 2
Wykorzystując (8) równanie (7) przyjmie następującą postać:

uz, t 
uz, t  1  2uz, t 
,
 b
 a
t
z
2
z 2
gdzie:

(9)

b  Ec – średni przyrost wartości odchyłki parametru diagnostycznego na jedną

 

a  E c2

jednostkę czasu;
– średni kwadrat przyrostu wartości odchyłki parametru diagnostycznego na
jedną jednostkę czasu.

Szukamy rozwiązania szczególnego równania (9) takiego, które przy t  0 jest
zbieżne do tzw. funkcji Diraca, tj. u z, t   0 dla z  0 i u 0, t    , ale w ten sposób, że
całka funkcji u jest równa „1” dla wszystkich t>0.
Rozwiązanie równania (9) dla wyżej określonego warunku przyjmuje postać
[10,13,28,30]:

1
u z, t  
e
2At 

 z  B t   2
2 A t 

,

(10)

gdzie:
t

Bt    bdt  bt  c t ,
0

(11)

t

At    adt  at  c t.
2

0

Funkcja gęstości narastania wartości odchyłki parametru diagnostycznego można
wprost wykorzystać do oceny niezawodności układu urządzenia.
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3.

Wyznaczanie rozkładu czasu przekraczania stanu dopuszczalnego (granicznego)

Prawdopodobieństwo przekroczenia wartości dopuszczalnej (granicznej) przez parametr
diagnostyczny z wykorzystaniem funkcji gęstości zmian odchyłki parametru diagnostycznego
(10) można przedstawić w postaci [3]:


Qt ; z g  


1
e
2at



zg

 z bt 2

dz ,

2 at

(12)

Funkcję gęstości rozkładu czasu pierwszego przejścia poza wartość dopuszczalną zg
przyjmuje postać:

f t  


Qt; z g  .
t

(13)

Uwzględniając zależność (10) otrzymujemy:


f t  
t





zg


1
e
2at

 z bt 2
2 at

dz .

(14)

Zatem,
 z bt 2  
   1


f t     
e 2 at  dz .
t 2at
zg 
 
 


(15)

Przyjmując określenie (10) otrzymujemy:




f t     u z, t dz .
t

zg 

(16)

Ponadto pochodna po czasie funkcji (10) przyjmuje następującą postać
2
2 2

u z, t   u z, t  z  b t 2  at  .
t
2at



(17)

Zależność (17) podstawiono do (16)

f t zg


 z 2  b 2t 2  at 
dz .
  uz, t 
2at 2


zg 


(18)

Szukamy teraz funkcji pierwotnej dla funkcji podcałkowej w zależności (18).
Przewidujemy, że funkcja postaci:

 z  bt 
wz, t   u z, t  
,
2t 

jest funkcją pierwotną dla funkcji podcałkowej zależności (14).
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Dokonujemy sprawdzenia:
 
 z  bt 
 z  bt  z  bt 
 1
u  z , t  
  u  z , t  
 
  u  z , t    

z 
2t 
at 
2t 


 2t 
 z 2  b 2t 2  at 
  z  bt  z  bt  1 


 u  z , t 


u
z
,
t

.
2
2at 2
2t 
2
at




(19)

Stąd wniosek, że funkcja pierwotna względem funkcji podcałkowej zależnością (18) ma
postać:

 z  bt  
wz, t   u z, t  
.
2t 


(20)

Zatem obliczając całkę (18) otrzymujemy

f t zg



z g  bt
 z  bt 
 u z, t  
 
2t  zg
2t



1
e
2at

z g bt 2
2 at

.

(21)

Zależność (21) określa funkcję gęstości czasu pierwszego przejścia stanu granicznego
(dopuszczalnego) przez odchyłkę parametru diagnostycznego.

4.

Ocena trwałości wybranych układów konstrukcyjnych celownika
Wzór na niezawodność układu urządzenia statku powietrznego przyjmuje postać [11]:
t

R t   1   f t z g dt ,

(22)

0

gdzie funkcja gęstości f t z g określona jest wzorem (21).
Natomiast, zawodność układu urządzenia statku powietrznego można wyznaczyć
z zależności.
t

Qt   
0

z g  bt
2t


1

e
2at

zg bt 2
2 at

dt .

(23)

Całkę (23) należy sprowadzić do prostszej postaci. Można zauważyć, że funkcja
podcałkowa daje się zapisać w postaci:

z g  bt
2t


1

e
2at

zg bt 2
2a t



z g  bt
2t


1

e
2at

i problem sprowadzić do rozwiązania całki nieoznaczonej:
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bt  zg 2
2a t

,

(24)



z

g

 bt 
2t

Po podstawieniu


1

e
2at

bt  zg 2
2a t

bt  z 

dt .

(25)

2

g

u,

2at

całka (25) przyjmuje postać:



z g  bt
2t



1
2 at

e u 

2at 2
1
du 
(bt  z g )(bt  z g )
2 



1 u
e du .
u

(26)

Następnie należy dokonać kolejnego podstawienia:
u  w,
du  2w dw .

Uwzględniając powyższe zależności całkę (23) możemy zapisać w następującej
postaci:
 w2
1
1  w2
1
(27)
e
2
w
dw

e
dw .
2  w
 
Po podstawieniu:

y2
,
2
y
,
dw 
2
w2 

otrzymano całkę postaci:

1
2

e



y2
2

dy .

(28)

gdzie:
y

bt  z g
at

.

Wprowadzając otrzymane wyniki do wzoru (22) i pamiętając o odpowiednim zapisie
granic całkowania otrzymujemy wzór na niezawodność:
bt  z g

1
Rt   1 
2
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at

e





y2
2

dy .

(29)

Dystrybuanta rozkładu normalnego standaryzowanego przyjmuje postać [27]:
x

1
2

x  



e

y2
2

dy .

(30)



Uwzględniając zależność (29), ostatecznie wzór na niezawodność elementu
konstrukcji statku powietrznego można wyrazić zależnością:
 b *t  z g 
,
R * t   1  
(31)
 a *t 


gdzie b* i a* – są współczynnikami po oszacowaniu na podstawie danych otrzymanych
z procesu eksploatacji statków powietrznych.
A zatem prowdopodobieństwo uszkodzenia urządzenia można wyznaczyć z poniższej
zależności
Q*  1  R* t     ,

(32)

gdzie:

 

b t  z g
a *t

.

(33)

Równanie (33) mnożymy przez „-1”. W ten sposób przechodzimy z półosi ujemnej na
półoś dodatnią i zamiast zawodnością operujemy niezawodnością.

* 

z g  b t

.
(34)
a*t
Ustalając poziom zawodności określamy z tablic rozkładu normalnego wartość *.
Następnie mając * określamy z zależności (34) trwałość układu zerowego:

2b z
T

g

 2b z

  * a * 
2

*

2b*

g



  * a *  4b* z g2
2

*

2

2

2

.

(35)

Aby można było skorzystać z wzoru (35) należy wyznaczyć (oszacować) wartości
występujących tam stałych. W tym celu przyjmujemy, że z obserwacji badanego urządzenia
w procesie eksploatacji posiadamy dane o narastaniu wartości odchyłki parametru
diagnostycznego w postaci:

z0 , t0 , z1 , t1 , z2 , t 2 ,..., zn , t n .

(36)

Najlepszą metodą do wyznaczania wartości „ b ” i „ a ” dla posiadanych danych jest
metoda wykorzystująca funkcję wiarogodności. Jej postać w ogólnym przypadku możemy
przedstawić jako zależność [6,27]:
-9-

n 1

L   g t k , z k , 1 ,  2 ,...,  m  ,

(37)

k 0

gdzie:

g tk , zk ,1 , 2 ,...,  m  –

1 ,  2 ,...,  m 
zk

–
–

funkcja gęstości prawdopodobieństwa całkowitego zmiennej
z;
parametry funkcji gęstości;
pomierzone wartości zużycia parametru z odpowiednio
w chwilach czasu t1 , t 2 ,..., t k  .

Znalezienie oszacowań 1* ,  2* ,...,  m* nieznanych parametrów 1 ,  2 ,...,  m metodą
największej wiarogodności sprowadza się do rozwiązania równań postaci:
 ln L
0,
 j

(38)

gdzie:
j  1,2,...,m ;
m - liczba parametrów charakteryzujących dany obiekt techniczny.

W tym przypadku oszacowanie b * i a * nieznanych parametrów b i a metodą
największej wiarogodności sprowadza się do rozwiązania układu równań [6,27]:
  ln L
 b  0
.

  ln L  0
 a

(39)

Rozwiązując układ (39) znajdujemy b * i a *
b* 



zn
,
tn

(40)



1 n 1  z k 1  z k   b * t k 1  t k 
a  
.
t k 1  t k 
n k 0
*

5.

2

(41)

Przykład liczbowy oraz uwagi końcowe

Jednym z głównych elementów systemu celowniczego, na którym wyświetlany jest
znacznik celowniczy, jest głowica celownicza. Na etapie produkcji elementy systemu są ze
sobą „strojone” w celu nadania im wartości nominalnych zapewniających realizacje zadania
bojowego z jak najmniejszym błędem. W trakcie eksploatacji kontrolę wzajemnego zgrania
elementów systemu przeprowadza się poprzez analizę wartości dwóch parametrów  i 
- 10 -

charakteryzujących współrzędne położenia znacznika celowniczego dla ustalonych warunków
pracy systemu. Na podstawie danych eksploatacyjnych dotyczących ww. współrzędnych
potwierdzono, że wraz z upływem czasu eksploatacji wartości tych parametrów ulegają
zmianie (rys. 1).

Rys. 1. Graficzne zobrazowanie zmian wartości parametrów diagnostycznych głowicy celowniczej w funkcji
czasu eksploatacji

Przystępując do weryfikacji liczbowej przedstawionej metody, w oparciu o dane
przedstawione na rys. 1, wyznaczono wartości współczynników funkcji gęstości „a” i „b” dla
obu parametrów diagnostycznych, które odpowiednio wyniosły:
a*  0,009 ,

b*  0,0076 ,

a*  0,0001 ,

Przyjmując poziom niezawodności

R* t   0,98

b*  0,0001 .

(42)

odczytano z tablic rozkładu

normalnego wartość parametru  *  2,32 . Z kolei parametr z g określono posiłkując się
dokumentacją techniczną wykorzystywaną do realizacji prac obsługowych, w której
zamieszczono informację o wartości dopuszczalnych odchyłek ww. parametrów
diagnostycznych.
Wykorzystując wyprowadzone zależności i wyznaczone wartości obliczono czas po
upływnie którego wartości odchyłki przywołanych parametrów diagnostycznych przekroczą
stan graniczny. Dla analizowanego przypadku czas ten wynosi odpowiednio:
t *  108 [miesięcy].

t*  93 [miesiące],

(43)

Ponadto, dysponując powyższymi danymi wyznaczono graficzną postać funkcji
gęstości czasu narastania odchyłki do wartości granicznej (rys. 2) oraz funkcję niezawodności
R(t) dla analizowanych parametrów (rys. 3).
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Rys. 2. Graficzne postać funkcji gęstości czasu narastania odchyłki do wartości granicznej

Rys. 3. Graficzne postać funkcji niezawodności głowicy celowniczej z uwagi na analizowane parametry
diagnostyczne

Przedstawiona metoda oceny skutków działania procesów destrukcyjnych na
możliwość utraty stanu gotowości do użycia lotniczych systemów celowniczych wydaje się
być poprawna i słuszna. Przedstawiony przykład obliczeniowy pozwolił na przeprowadzenie
weryfikacji opracowanego modelu oraz uwypuklił aplikacyjne walory opracowanej metody.
Otrzymane w ten sposób wyniki pozwalają na:
1) ocenę trwałości resztkowej systemu celowniczego przy zachowaniu wymaganego
poziomu niezawodności;
2) oszacowanie niezawodności systemu na podstawie grupy parametrów
zarejestrowanych w trakcie trwania procesu eksploatacyjnego;
- 12 -

3) oszacowanie niezawodności systemu na podstawie wybranego parametru
diagnostycznego;
4) przeprowadzenie weryfikacji procesu eksploatacyjnego systemu celowniczego
(dokonanie korekty) celem utrzymania należytego poziomu niezawodności
pomiędzy poszczególnymi sprawdzeniami.
Przedstawiona w niniejszej pracy metoda może być przydatna w dalszych pracach nad
usprawnieniem zarówno procesu eksploatacyjnego jak i sposobu wykorzystania statków
powietrznych z użyciem systemów celowniczych.
Ponadto z uwagi na swój uniwersalny charakter przedstawiona metoda, może
z powodzeniem być zastosowana do określania trwałości resztkowej dowolnego obiektu
technicznego, którego stan techniczny określany jest na podstawie analizy wartości
parametrów diagnostycznych.
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Analiza stanu powierzchni usuniętych implantów kostnych
Słowa kluczowe: implant, analiza powierzchni, zużycie eksploatacyjne, zużycie
tribologiczne
Abstract: Wymagania stawiane materiałom na implanty są wysokie i bardzo zróżnicowane. Mają
one wspomagać lub zastępować chore lub uszkodzone części układu kostno-mięśniowego, gdzie
często pojawiają się obciążenia i różnorodny stan naprężeń. Muszą zatem charakteryzować się
odpowiednimi własnościami wytrzymałościowymi i odpornością na różne rodzaje korozji, powiązaną
z biotolerancją oznaczającą neutralność materiału wobec organizmu podczas użytkowania. W pracy
przedstawiono wyniki badań trzech grup implantów: zestawu do stabilizacji kości długich,
wykonanego ze stali austenitycznej 316L, zestawu do gwoździowania śródszpikowego do zespoleń
złamań kości udowej, wykonanego ze stopu tytanu Ti6Al4V oraz płytki rekonstrukcyjnej prostej,
wykonanej ze stopu tytanu Ti6Al4V pokrytego warstwą tlenków. Implanty te wszczepione były do
organizmu ludzkiego, a następnie usunięte, wraz z zakończeniem procesu leczenia lub wskutek
uszkodzenia implantu podczas jego eksploatacji. Następnie poddano je badaniom w celu określenia
stopnia zużycia. Badania realizowano z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego Hitachi S-3000N.
Wyniki badań wskazują na szereg zmian, które zaszły na powierzchni implantów i potwierdziły
istnienie typowych mechanizmów zużycia implantów prezentowanych w doniesieniach
literaturowych. Na powierzchni badanych implantów zauważono ślady korozji, pęknięcia
zmęczeniowe, zużycie tribologiczne oraz ślady frettingu. Badania zużycia implantów, określenie ich
charakteru oraz ocena intensywności zachodzenia procesów niszczenia mogą w przyszłości znacznie
wpłynąć na poprawę zarówno właściwości mechanicznych tych implantów, jak również na próbę
zmiany ich kształtu tak, by nowoczesne implanty kostne spełniały swoją rolę bez ryzyka zniszczenia
w trakcie ich eksploatacji.

1. Wstęp
Obserwowany obecnie rozwój techniki, a w głównej mierze motoryzacji oraz aktywny
tryb życia współczesnego człowieka, przyczyniają się w znaczący sposób do wzrostu liczby
różnego rodzaju urazów narządów ruchu [1]. Fakt ten stawia duże wyzwanie przed chirurgią
rekonstrukcyjną układu kostnego, a efektywne poszukiwanie rozwiązań z zakresu doboru
materiałów na implanty i instrumentarium chirurgiczne wymaga bezpośredniej współpracy
lekarzy oraz inżynierów [14].
Dzięki temu współdziałaniu, w przeciągu kilkunastu ostatnich lat, dokonał się znaczący
postęp w dziedzinie implantologii. Rozwój różnorodnych technik z zakresu inżynierii
materiałowej do zastosowań medycznych, w tym w szczególności materiałów i inżynierii
powierzchni, wpłynął na rozszerzenie możliwości przywrócenia całkowitej lub częściowej
sprawności narządów ruchu [7,10-11]. Wszczepy kostne pozwalają na odbudowę
zniszczonych układów oraz poprawę stanu zdrowia i funkcjonalności człowieka [15-17].
Implantami nazywamy ciała obce, wykonywane z jednego lub więcej biomateriałów,
które mogą być umieszczone wewnątrz organizmu, jak również częściowo lub całkowicie pod

powierzchnią nabłonka, mogące pozostać przez dłuższy okres w organizmie [1,21]. Taki
długotrwały kontakt wszczepu ze środowiskiem tkankowym stawia materiałom stosowanym
na implanty kostne wiele wymagań. Muszą one posiadać specyficzne właściwości
fizykochemiczne i funkcjonalne, które będą determinować ich przydatność
w przypadku zastosowania połączenia kość-implant [12,13].
Materiały te muszą mieć odpowiednie właściwości mechaniczne i trwałość
w środowisku biologicznym w stosunku do funkcji jaką mają spełniać w organizmie [5].
Dotyczy to w szczególności materiałów używanych do produkcji endoprotez stawów
i zespoleń kości, które są w trakcie eksploatacji poddawane dużym obciążeniom zarówno
statycznym, jak i dynamicznym [4,22,23]. Biomateriały pracują w zmiennym stanie naprężeń
i przemieszczeń oraz reaktywnym środowisku tkanek i płynów ustrojowych. Fakt ten może
prowadzić do nieodwracalnych zmian w takich materiałach, a w konsekwencji do utraty ich
funkcjonalności [2,3,18-20].
W trakcie użytkowania materiałów inżynierskich stosowanych na implanty kostne,
w ich strukturze i na ich powierzchni występują istotne zmiany, spowodowane warunkami
i samym faktem eksploatacji [2,3,19]. Właściwości materiałów ulegają zmianom w miarę
upływu czasu eksploatacji, nierzadko ulegając znacznej degradacji [6,24]. Owe procesy
niszczenia implantów kostnych, występujące podczas użytkowania w warunkach klinicznych,
są bardzo interesujące i ważne.
Ciekawy obszar badań materiałowych stanowią dociekania na temat tego, w jaki sposób
ulegają zniszczeniu metalowe implanty kostne poddane działaniu organizmu żywego podczas
ich eksploatacji [8,9,18]. Analizując bowiem zmiany powstałe na ich powierzchni, można
wnioskować, jakie czynniki mają decydujący wpływ na powstanie danej destrukcji. Tego typu
analiza jest głównym elementem prezentowanej publikacji. Problemem badawczym, który
stanowi osnowę pracy jest określenie jakie procesy niszczenia powierzchni zachodzą
w implantach metalicznych przebywających w środowisku organizmu ludzkiego.
2. Materiały i metody
Badaniom poddano trzy grupy metalicznych implantów ortopedycznych służących do
zespoleń kostnych (rys.1) przebywających w organizmie przez okres ok. 6 miesięcy. Badania
zmian powierzchniowych wykonano na następujących elementach:
 zestaw do stabilizacji kości długich użyty do osteosyntezy wewnętrznej trzonu kości
udowej, składający się z płyty nośnej, płytki klamrującej oraz śrub łączących i wkrętów
korowych (stal austenityczna 316L),
 zestaw do gwoździowania śródszpikowego do zespoleń złamań kości udowej (stop tytanu
Ti6Al4V),
 płytka rekonstrukcyjna prosta użyta do zespolenia kości przedramienia (stop tytanu Ti6Al4V
anodowany).
Część badawcza pracy polegała na ocenie zmian na powierzchni implantów kostnych,
które zostały usunięte wraz z zakończeniem procesu leczenia lub wskutek uszkodzenia
implantu podczas jego eksploatacji w organizmie. W tym celu przeprowadzono wstępną
ocenę makroskopową, a następnie szczegółowe badania mikroskopowe.
Obserwacje mikroskopowe zrealizowano w Katedrze Inżynierii Materiałowej
i Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej z wykorzystaniem
mikroskopu skaningowego Hitachi S-3000N (z przystawką do mikroanalizy rentgenowskiej
- EDS firmy THERMO NORAN typ NSS oraz z przystawką do badań preparatów
biologicznych), stanowiącego wyposażenie Laboratorium Badań Strukturalnych
Materiałów.

a)

b)

c)

Rys. 1. Materiały użyte do badań: a) zestaw do stabilizacji kości długich, b) zestaw do
stabilizacji śródkostnej, c) płytka rekonstrukcyjna prosta
3. Wyniki badań i dyskusja
3.1. Stabilizator POLFIX
Obserwacja mikroskopowa powierzchni płytki ujawniła widoczne wżery korozyjne,
powstałe na skutek oddziaływania płynów ustrojowych na materiał, z którego wykonany jest
implant. Ponadto zaobserwowano obecność produktów degradacji na powierzchni płytki.
Produkty te powstały wskutek wzajemnego oddziaływania powierzchni gniazda płytki z łbem
śruby w trakcie przebywania implantu w organizmie. Przywieranie do powierzchni implantu
produktów zużycia wynika z oddziaływań adhezyjnych (rys.2).
a)

b)

Rys. 2. Zdjęcie powierzchni płytki POLFIX, a) pow. x70, b) x300. Na zdjęciach
zaznaczono obszary, w których cząstki metalu, powstałe w procesie zużycia, przywarły do
powierzchni implantu
W implantach do stabilizacji złamań kostnych, jakimi są płytki, miejscami szczególnie
narażonymi na zniszczenia są otwory służące do mocowania wkrętów. W przypadku
ocenianej płytki są to otwory zarówno gwintowane jak i otwory stożkowe. W obrębie gwintu,
co widoczne jest na poniższych zdjęciach (rys.3), zaobserwowano zjawisko frettingu.
Świadczą o tym charakterystyczne wżery oraz obszary drobnych mikropęknięć.

a)

b)

Rys. 3. Zdjęcie powierzchni otworu gwintowanego płytki, pow. x40, pow. x150
W obrębie otworów nastąpił rozwój korozji, w wyniku oddziaływania agresywnego
środowiska organizmu na implantowany metal. Na powierzchni widoczne są liczne wżery
korozyjne (rys.4a) i przebarwienia będące początkowym stadium rozwoju korozji (rys.4b).
W obrębie otworów odnaleźć można również ślady zużycia ściernego. Dodatkowo nastąpiła
niewielka deformacja kształtu otworów. Oba procesy powstają najczęściej wskutek zużycia
mechanicznego, zachodzącego podczas wkręcania wkrętów oraz dalszej eksploatacji
implantu.
a)

b)

Ryc. 4. Widok powierzchni otworu stożkowego płytki: a) wżery korozyjne (pow. x90),
b) przebarwienia (pow. x180)
Wkręt korowy z zestawu do stabilizacji kości długich jest elementem, który po
wkręceniu go w kość ustala ułożenie płytek. Z tego powodu wkręt ten jest poddawany dużym
obciążeniom. Punktem, gdzie działają na niego największe siły, jest miejsce styku wkrętu
i płytki.
Procesy zużyciowe w obrębie łba wkrętu są inicjowane już w czasie zabiegu
operacyjnego podczas montażu stabilizatora. Przy wkręcaniu śruby, jej łeb jest dociskany do
stożkowego otworu, a ponieważ są duże rzeczywiste naciski jednostkowe, przy obrocie śruby
może dochodzić do zatarcia. Po wstępnym zmontowaniu stabilizatora, następuje ostateczny
docisk wkrętów kostnych. Schemat rozkładu sił w połączeniu stożkowym: łeb wkrętu
kostnego – płytka przedstawiony został na rysunku 5.

Rys. 5. Rozkład sił w połączeniu stożkowym: łeb wkrętu kostnego – płytka: Q – siła montażu
połączenia stożkowego, R – nacisk promieniowy na powierzchni styku, p – nacisk jednostkowy
na powierzchni styku, t – elementarna siła tarcia, Rw – siła wcisku Rw=Rtg() [16]
Podczas obserwacji mikroskopowej wkrętu korowego na jego powierzchni,
zaobserwowano ślady korozji szczelinowej. Rozwinęła się ona w miejscach, gdzie implant
został zarysowany podczas wkręcania go w płytkę. Zarysowania powstały na skutek
wzmożonego tarcia pomiędzy tymi elementami. Podczas montażu implantu, nastąpiło
uszkodzenie warstwy pasywnej materiału, z którego wkręt został wykonany, co dało początek
rozwoju korozji szczelinowej. Na poniższym zdjęciu mikroskopowym (rys.6) uwidoczniony
został postęp rozszerzania się tego typu zniszczenia.

1

2

3

4

Rys. 6. Widok powierzchni wkrętu korowego z rozwojem kolejnych stadiów korozji
szczelinowej, pow. x100
Innym rodzajem zużycia jaki zaobserwowano na wkrętach jest fretting. Na skutek
mikroruchów z udziałem odkształceń sprężystych występujących pomiędzy elementami
stabilizatora, na powierzchni wkrętu powstały ubytki. Są to charakterystyczne wżery. Te
zniszczenia materiału widoczne są na rysunku 7b.
Dodatkowo, w miejscach, gdzie występował intensywny kontakt metalowego wszczepu
z tkanką kostną, na powierzchni wkrętu, powstały przebarwienia oraz został zapoczątkowany
proces korozji wżerowej (rys.7a). Czynnikiem inicjującym rozwój wżerów było działanie

otaczającego środowiska o obniżonym pH w stosunku właściwej równowagi kwasowozasadowej organizmu.

Rys. 7. Widok powierzchni wkrętu długiego PLOFIX, a) pow. x100, b) pow. x200,
c) pow. x30
Obrazy mikroskopowe obserwowanych wkrętów pokazały, jak rozległe jest zniszczenie
ich warstwy wierzchniej. Na skutek mechanicznego oddziaływania głowy wkrętu korowego
z płytką, początkowo w miejscach styku, powstawały ślady zużycia ciernego. W miarę
upływu czasu eksploatacji i występujących mikroruchów powodowanych zmiennymi
obciążeniami, nastąpiło zwiększenie chropowatości powierzchni. W późniejszym okresie
zużycia frettingowego rozwinęły się wgłębienia w materiale, z którego wykonane zostały
wkręty. Te charakterystyczne dla frettingu zmiany przedstawione są na rysunku 8.
W przeprowadzonych badaniach zauważono również zmiany w obszarach, gdzie
oddziaływanie z płytką było mniejsze (rys.9). Zaobserwowano tam przebarwienia oraz
naruszenie ciągłości warstwy wierzchniej implantu w postaci niewielkich wżerów
korozyjnych. Ubytki te powstały najprawdopodobniej z powodu naruszenia warstwy
pasywnej metalu, być może już podczas implantacji wszczepu. W wyniku oddziaływania
środowiska tkankowego o odczynie kwaśnym niższym niż pH 6,8 na metal, rozpoczął się
proces korozyjny. Otoczenie wżeru jest katodą i zachodzi tam redukcja tlenu. W pierwszym
etapie dochodzi do przebarwień, a następnie wewnątrz wżeru następuje wzrost stężenia jonów
agresywnych i znaczne obniżenie pH. Na dnie wżeru tworzy się warstwa produktów korozji.
Wymiana elektrolitu między wżerem i otoczeniem zachodzi przez otworki i pory warstwy
pasywnej. Skład tej warstwy, jej grubość i porowatość wpływają na ilość i wielkość wżerów
oraz na szybkość ich rozrostu.

Rys. 8. Widok powierzchnia łba wkrętu mocującego POLFIX: a) pow. x30, b) pow. x50

Rys. 9. Widok powierzchni śruby łączącej, pow. x250 (na czarno zaznaczono obszar
widocznych wżerów korozyjnych, na biało – przebarwienia)
W wyniku obserwacji makro- i mikroskopowych wyodrębniono dwa podstawowe typy
uszkodzeń:
 uszkodzenia pierwszego typu – mają postać charakterystyczną dla zużycia tribologicznego;
makroskopowo są to ślady tarcia (rys. 6) występującego zarówno na powierzchniach
otworów stożkowych w płytkach klamrujących i gniazdach łączników oraz
współpracujących z nimi łbach wkrętów kostnych;
 uszkodzenia drugiego typu – mają postać charakterystyczną dla zużycia korozyjnego
(rys. 4); makroskopowo są to miejsca matowe, gdzieniegdzie wżery widoczne gołym
okiem, występujące na powierzchniach otworów stożkowych w płytkach klamrujących
i gniazdach łączników oraz współpracujących z nimi łbach wkrętów kostnych.
3.2. Gwóźdź śródszpikowy
W skład zestawu do gwoździowania śródszpikowego złamań kości udowej wchodzą:
gwóźdź śródszpikowy oraz trzy rodzaje wkrętów – blokujący, rekonstrukcyjny oraz
zaślepiający. Szczegółowym ocenom mikroskopowym poddane zostały dwa elementy
zestawu: gwóźdź śródszpikowy oraz wkręt rekonstrukcyjny.
Gwóźdź śródszpikowy jest implantem, który podczas spełniania swojej stabilizującej
roli, jest poddawany ogromnym obciążeniom powstającym podczas lokomocji człowieka.
Badany gwóźdź podczas eksploatacji został uszkodzony – nastąpiło jego złamanie w wyniku
zmęczenia materiału.
Już obserwacja makroskopowa dała możliwość zaobserwowania zmian, jakie zaszły
w obrębie implantu, gdy przebywał on w otoczeniu środowiska tkankowego. Zauważyć

można ślady zniszczenia ściernego oraz rozwoju procesów korozyjnych w miejscu przełomu
gwoździa śródszpikowego (rys.10a).
Zarysowania na wewnętrznej powierzchni gwoździa, które są widoczne na obrazie
mikroskopowym (rys.10b), są rezultatem oddziaływania, do którego doszło podczas
mocowania wkrętu rekonstrukcyjnego. Rysy te powstały w wyniku tarcia powierzchni wkrętu
o powierzchnię gwoździa. Ponadto widoczne jest też odkształcenie plastyczne otworu na
skutek cyklicznie zmiennych obciążeń występujących pomiędzy tymi elementami. Powodem
takiej deformacji był luz pomiędzy wkrętem a gwoździem, prowadzący do występowania
mikroruchów.

Rys. 10. Wkręt blokujący, a) przełom, zdjęcia mikroskopowe pokazujące charakterystyczne
zniszczenia: b) pow. x30, c), pow. x300
Na rysunku 10c widoczne jest miejsce niszczenia poprzez korozję powierzchni
przełomu. Powierzchnia ta ma zwiększoną chropowatość i widoczne ślady wżerów
korozyjnych.
Uszkodzenia wkrętu rekonstrukcyjnego mają charakter zużycia ściernego. Zarysowania
powstałe na jego powierzchni można było dostrzec makroskopowo (rys.11).
Bruzdy, które są widoczne na powierzchni powstały na skutek obracania wkrętu przy
jednoczesnym jego docisku do powierzchni gniazda gwoździa. Widoczny jest też nieznaczny
ubytek materiału (rys.11).
Wkręt rekonstrukcyjny uległ także uszkodzeniu mechanicznemu. W trakcie jego
montażu nastąpiła deformacja powierzchni, która podczas dalszej eksploatacji uległa
pogłębieniu, co widoczne jest na poniższym rysunku (rys.12).

Rys. 11. Zdjęcie powierzchni wkrętu rekonstrukcyjnego przedstawiające zarysowania
powierzchni, pow. x100

Rys. 12. Widok uszkodzonej powierzchni wkrętu rekonstrukcyjnego, pow. x50.
3.3. Płytka rekonstrukcyjna prosta
Płytka rekonstrukcyjna prosta (rys. 1c) została wykonana z implantacyjnego stopu tytanu
Ti6Al4V. Dodatkowo jej powierzchnię poddano anodowaniu w celu antykorozyjnego
zabezpieczenia powierzchni. W wyniku działania zmiennych obciążeń i środowiska
organicznego na implant, uległ on uszkodzeniu. Pęknięcie płytki nastąpiło na skutek
zmęczenia materiału. Obserwacjom mikroskopowym poddano zarówno powierzchnię płytki
oraz otworów w niej występujących, jak również przełom płytki.
Wyniki przeprowadzonych obserwacji mikroskopowych wykazały, że pomimo
zastosowania dodatkowej ochrony przed zniszczeniami, jej powierzchnia i tak uległa
znacznym zmianom. Zaobserwowano wystąpienie przebarwień na znacznym obszarze oraz
zapoczątkowanie rozwoju wżerów korozyjnych w miejscach, gdzie przebarwienia były
największe (rys. 13). Najprawdopodobniej wymienione procesy zaszły na skutek wzrostu
stężenia jonów Cl¯ warstwy wierzchniej materiału implantacyjnego, będącego w kontakcie
z elektrolitami znajdującymi się w płynach ustrojowych go otaczających. Stężenie jonów Cl¯
ma wpływ na czas inkubacji korozji wżerowej. Im wyższe to stężenie i im wyższy potencjał
krytyczny zarodkowania wżerów, tym okres inkubacji jest krótszy.

Rys. 13. Uszkodzenia korozyjne powierzchni płytki rekonstrukcyjnej
Dodatkowo, przy większym powiększeniu, dostrzeżono zwiększoną chropowatość
warstwy wierzchniej płytki. Jej powierzchnia pomimo oczyszczania w płuczce
ultradzwiękowej, zawierała zanieczyszczenia w postaci nieregularnych cząstek. Na
niektórych powierzchniach implantów wszczepianych do organizmu żywego, czasami
pozostają wyraźne zanieczyszczenie. Niekiedy są one ciężkie lub nawet niemożliwe do
usunięcia ze względu na wystąpienie silnych oddziaływań adhezyjnych. W tym przypadku
przylegającymi cząstkami mogą być pozostałości tkanki okołowszczepowej (rys.14).

Ryc. 14. Widok powierzchni płytki z widocznymi nieregularnymi cząstkami, pow. x300
Obserwacja gniazda płytki wykazała uszkodzenia jej warstwy wierzchniej w postaci
zużycia ściernego. Świadczą o tym widoczne na zdjęciu zarysowania oraz bruzdy (rys.15).
Zaobserwowane odkształcenie plastyczne powstało najprawdopodobniej podczas zabiegu
montażu, gdy w celu umocowania płytki, wkręcano w jej otwór śrubę.

Rys. 15. Zdjęcie powierzchni otworu w płytce anodowanej, pow. x70. Na zdjęciu
zaznaczono zarysowania powstałe podczas implantacji elementu
Na poniższym rysunku widoczne są ślady zużycia zmęczeniowego gniazda płytki
rekonstrukcyjnej (rys. 16). Widoczne bruzdy powstały na skutek cyklicznie zmiennych
obciążeń działających na elementy stabilizatora oraz wzajemnych oddziaływań pomiędzy
łbem wkrętu a powierzchnią otworu w płytce. Powodem takiej deformacji może być luz
pomiędzy śrubą a płytką, który prowadzi do występowania mikroruchów obu detali.
W wyniku przenoszenia znacznych obciążeń, luz ten może się zwiększać, przez co cały układ
staje się bardziej podatny na uszkodzenia.

Rys. 16. Zdjęcie powierzchni gniazda płytki anodowanej, pow. x500.
Oba opisane powyżej uszkodzenia powierzchni otworów w płytce anodowanej
prowadzą do zmiany ich kształtu. Deformacje gniazd płytki zachodzą na skutek wzajemnego
oddziaływania między łbem wkrętu a płytką. Zniekształcenie otworu może powstać już na
początku kontaktu płytki z organizmem, czyli podczas jej montażu, na skutek obracania
wkrętów przy jednoczesnym docisku ich łbów do gniazd w płytkach. Dodatkowo na
deformacje może też wpływać złe umieszczenie wkrętu . W takiej sytuacji, występujące
podczas eksploatacji implantu mikroruchy w wyniku działania zmiennych obciążeń, nasilają
się. A to z kolei wzmaga zniekształcenia otworów. Należy zaznaczyć, że deformacja gniazd
płytki jest procesem niekorzystnym, ponieważ może doprowadzić do niestabilności całego
implantowanego układu stabilizatora.

4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania makro- i mikroskopowe ujawniły szereg zmian zachodzących
na powierzchniach implantów oraz potwierdziły istnienie typowych mechanizmów zużycia
implantów, jakie prezentują doniesienia literaturowe.
Największe obszary zużycia widoczne są na współpracujących powierzchniach gniazd
płytki oraz łbów wkrętów kostnych. Obserwuje się tu wiele uszkodzeń charakterystycznych
dla procesów niszczenia korozyjnego oraz zużycia trybologicznego, głównie ściernego oraz
frettingu. Ślady zużycia ściernego występują w miejscach styku współpracujących części.
Procesy zużyciowe są inicjowane już w czasie zabiegu operacyjnego - podczas montażu
i rozwijają się szczególnie intensywnie w obszarach mikrokontaktów elementów
zespalających.
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz można wyciągnąć następujące wnioski:
 typowe mechanizmy zużycia implantów powstałe na ich powierzchni to: korozja
wżerowa, miejscowy ubytek materiału na skutek frettingu, zużycie tribologiczne,
uszkodzenia mechaniczne w wyniku interwencji chirurga oraz pęknięcia w wyniku
zmęczenia materiału,
 najczęściej procesy zużyciowe są inicjowane już w czasie zabiegu operacyjnego podczas wprowadzania implanu do organizmu i rozwijają się szczególnie intensywnie
w obszarach mikrokontaktów elementów zespalających,
 procesy tribologiczne i produkty ich zużycia inicjują reakcje tkankowe w efekcie
niebezpieczne dla organizmu zachwianie równowagi kwasowo-zasadowej (mniejsze
pH niż 6,8), a tym samym zwiększenie stężenia jonów Cl¯ będących inkubatorami
korozji wżerowej.
 technologiczna zmiana stanu warstwy wierzchniej elementów powinna zdecydowanie
ograniczyć uszkodzenia podczas implantacji oraz zużycie tribologiczne i korozyjne.
Acknowledgement: Praca zrealizowana przy wsparciu finansowym Wydziału
Mechanicznego Politechniki Białostockiej w ramach projektu „Rozwój młodych naukowców
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Analiza fragmentacji wiórów podczas frezowania stopu AZ91HP w aspekcie
zmniejszenia ryzyka zapłonu
Słowa kluczowe: frezowanie na sucho, stopy magnezu, bezpieczeństwo, niezawodność,
eksploatacja maszyn
Streszczenie: Stopy magnezu są wykorzystywane jako nowoczesne materiały konstrukcyjne
na elementy maszyn wytwarzane m.in. na potrzeby przemysłu lotniczego czy
motoryzacyjnego. Obróbka skrawaniem tych elementów wiąże się z ryzykiem
niekontrolowanego zapłonu podczas wykonywania operacji obróbkowych oraz
powstawaniem drobnoziarnistych frakcji wiórów powodujących przyspieszone zużycie
węzłów kinematycznych maszyn technologicznych. Zaproponowanie oceny ryzyka
związanego z wyborem zakresu, uznawanego za bezpieczny, parametrów technologicznych
frezowania, wydaje się celowe ze względów eksploatacyjnych maszyn obróbkowych. W
artykule przedstawiono wyniki badań fragmentacji wiórów, ich masy oraz wymiarów
charakterystycznych wiórów. Istotnym wydaje się określenie (na podstawie wymienionych
wskaźników) obszarów uznawanych ze efektywne a zarazem bezpieczne z punktu widzenia
eksploatacji maszyn obróbkowych. Do badań wytypowano często stosowany stop magnezu, z
grupy odlewniczych, AZ91HP.
1. Wprowadzenie
Wzrastające zapotrzebowanie rynku na narzędzia, pojazdy czy urządzenia o coraz
mniejszej masie przyczynia się do popularyzacji stopów magnezu, które mogą z
powodzeniem stanowić alternatywę dla innych materiałów konstrukcyjnych. Z punktu
widzenia obróbki skrawaniem stopy magnezu odznaczają się bardzo dobrą skrawalnością.
Należy tutaj wymienić niski opór właściwy skrawania, niewielkie wartości sił skrawania oraz
niskie temperatury w strefie skrawania. Stopy magnezu charakteryzują się także wysoką
wytrzymałością, dobrymi właściwościami odlewniczymi, zdolnością tłumienia drgań, czy
dobrym ekranowaniem promieniowania o źródle elektromagnetycznym [23]. Powyższe
właściwości sprzyjają rozpowszechnianiu stopów magnezu w takich dziedzinach jak przemysł
motoryzacyjny oraz budowa samolotów czy maszyn. Do wzrostu zastosowania stopów
magnezu w różnych dziedzinach życia przyczynił się także postęp w zakresie technologii
stopów i metod wytwarzania wyrobów magnezowych, między innymi intensyfikacja prac nad
specjalnymi obrabiarkami, czy narzędziami.
Przy założeniu, że eksploatacja to m.in. ogół zdarzeń i zjawisk jakim podlega dany
obiekt techniczny (od procesu wytworzenia do likwidacji) możliwa jest próba określenia
obszarów pracy określanych jako bezpieczne z punktu widzenia kryterium niezawodnej,
bezawaryjnej eksploatacji. Ze względu na złożoność urządzeń obróbkowych powinno się w
przypadku próby oceny niezawodności eksploatacyjnej posługiwać raczej pojęciem
eksploatyki w ujęciu syntezy i analizy użyteczności, niezawodności i trwałości maszyn ze
względu na optymalny osiągany efekt obróbki oraz użytkowanie maszyn i urządzeń
zapewniające jak najdłuższe utrzymanie ich w ruchu. W przypadku opisu nowoczesnych



maszyn technologicznych (przypadki złożone) celowe wydaje się korzystanie z modeli
posiadających strukturę szeregową, gdyż każdy element maszyny musi pozostać w stanie
zdatności [13]. Również sposób utrzymania ruchu określonych urządzeń i maszyn zależy od
ich charakterystyki konstrukcyjnej i roli, jaką spełniają w procesie produkcyjnym. Strategię
eksploatacyjną należy więc dostosować do konkretnych (rys. 1) urządzeń i maszyn oraz
warunków ich eksploatacji [12].

Rys.1. Przykład struktury niezawodnościowej obiektu technicznego (maszyny technologicznej) w
układzie szeregowym (R1÷Rn – niezawodność wszystkich elementów szeregu) [13]

W naukach technicznych spotkać możemy odniesienie bezpieczeństwa tyko do
człowieka (zagrożenie zdrowia lub życia), przy czym wszystkie sprawy ekonomiczne odnoszą
się do niezawodności. Termin ten należałoby rozszerzyć o bezpieczeństwo eksploatacji
maszyn obróbkowych. Bezpieczna eksploatacja to taka, która nie powoduje ryzyka
uszkodzenia elementów maszyny obróbkowej ze względu na występujące zagrożenia.
Dlatego też, przyjmuje się jako miarę bezpieczeństwa, tzw. ryzyko, ustalając
prawdopodobieństwo wystąpienia w rozważanym systemie określonych strat w ustalonym
przedziale czasu. Istnieje wiele metod określania ryzyka. W ocenie bezpieczeństwa można
wykorzystać miary zagrożeń lub intensywność występowania uszkodzeń [18].

Rys.2. Czynniki wpływające na niezawodność w procesie eksploatacji maszyn
technologicznych jako złożonego obiektu technicznego




Maszyna technologiczna jest złożonym obiektem technicznym. Jej niezawodność w
procesie eksploatacji zależy od wielu czynników. Ważniejsze z nich przedstawiono na rys. 2.
Jak można zauważyć „funkcja wyjścia” określona została przy pomocy trzech głównych grup
czynników opisujących niezawodność maszyn technologicznych. Są to czynniki:
technologiczne, konstrukcyjne oraz czynniki kultury eksploatacji.
W ostatnich latach optymalizacja procesu skrawania jest obiektem szczegółowych
badań. Szczególną uwagę przykłada się do jakości obrobionej powierzchni [6, 20] i analizy
warstwy wierzchniej [7, 8] produkowanych części maszyn.
Podczas frezowania czołowego kluczowe są zagadnienia doboru odpowiedniej
geometrii narzędzia oraz odpowiednich parametrów skrawania. Wyniki prowadzonych badań
wykazują, że zarówno wydajność procesu frezowania czołowego jak i chropowatość
obrabianych powierzchni, były wyższe od klasycznego frezowania frezami trzpieniowymi.
Czasy maszynowe obróbki elementów z wykorzystaniem frezowania wgłębnego mogą zostać
zredukowane nawet o 60% w porównaniu ze strategiami obróbkowymi stosowanymi
dotychczas, szczególnie, jeżeli wykorzystana zostanie w takim przypadku technologia HSM.
Ma to wymierne korzyści ekonomiczne dla prowadzenia procesu technologicznego, związane
z bardziej efektywną eksploatacją obrabiarki, większą trwałością i niezawodnością narzędzi
skrawających. Jednym z ważniejszych kryteriów decydujących o skuteczności prowadzenia
procesu technologicznego jest czas maszynowy obróbki. Opierając się na takim kryterium,
najlepszym narzędziem będzie takie, które może być eksploatowane z jak największą
prędkością skrawania i posuwu, przy założonym okresie trwałości ostrza. Jedynym
warunkiem zastosowania takiego narzędzia wydaje się być właściwa obrabiarka, która
zapewni uzyskanie założonych parametrów skrawania [19]. Również uzyskane doświadczenia
praktyczne wskazują, że w przypadku obróbki wysokokrzemowych stopów Al. (tzw.
„siluminów”) istotna jest trwałość narzędzi, dotyczy to zwłaszcza obróbki zautomatyzowanej
na centrach obróbkowych sterowanych numerycznie. Częsta wymiana narzędzi, ze względu
na zużycie, może być w tych przypadkach przyczyną problemów związanych ze sterowaniem
maszyną technologiczną jak i jakością obrobionych elementów. Zwiększone zużycie narzędzi,
jakie występuje w trakcie obróbki tego rodzaju stopów, generuje większe siły skrawania co
ma niekorzystny wpływ na warunki eksploatacji obrabiarek [9].
Jednym z największych zagrożeń powstających podczas obróbki stopów magnezu jest
skłonność do samozapłonu, który może nastąpić w przypadku nagłego wzrostu temperatury,
spowodowanego np. zużyciem ostrza, tworzeniem narostu. Temperatura zapłonu magnezu
zawiera się w przedziale 480÷645ºC [16, 17], po jej przekroczeniu najszybciej zapalają się
pyły i wióry, paląc się jasnym płomieniem trudnym do ugaszenia. Powstawanie narostu na
powierzchni przyłożenia lub natarcia ostrza, będącego następstwem intensyfikacji zjawiska
adhezji, jest kolejnym problemem, który można jednak zredukować dobierając odpowiednio
parametry obróbki oraz powłoki na narzędzia skrawające. Mała masa właściwa magnezu
(1,74g/cm3), z jednej strony jest jedną z jego największych zalet, z drugiej przyczynia się do
powstawania tzw. pyłu magnezowego. Pył powstający podczas obróbki może negatywnie
wpływać na zdrowie pracowników obsługujących maszynę. Dodatkowo drobne wióry i pył
stanowią poważne utrudnienie w utrzymaniu maszyn w sprawności eksploatacyjnej. Mogą
uszkodzić obrabiarkę dostając się w przestrzenie robocze (prowadnice, łożyska), tym samym
przyczyniając się do szybszego zużywania się maszyny. Dodatkowo zanieczyszczają
przestrzeń roboczą obrabiarki, gdyż są trudne do usunięcia. Niedogodność może sprawiać
także ich późniejsze magazynowanie, z którym wiążą się dodatkowe koszty.
Pomimo tych przeciwności zainteresowanie stopami magnezu nie słabnie, coraz
więcej uwagi poświęca się optymalizacji produkcji wyrobów ze stopów magnezu pod kątem
bezpieczeństwa i stabilności obróbki. Stopy Mg są nowoczesnym, innowacyjnym materiałem



konstrukcyjnym stosowanym m.in. w przemyśle lotniczym (oszczędności w kosztach
eksploatacji). Elementy konstrukcyjne wytwarzane ze stopów Mg są interesującą alternatywą
dla części z tworzyw polimerowych (utrudniony recykling) oraz stopów Al. (większa gęstość)
[4, 17]. Podczas realizacji różnych procesów obróbkowych podejmowane są próby kontroli
wiórów, w sposób umożliwiający uzyskiwanie wiórów, które nie są łatwo zapalne [2].
Ryzyko wystąpienia nadtopień lub przypaleń na powierzchniach bocznych wiórów, może
wystąpić po przekroczeniu temperatury topnienia (dla Mg ok. 650°C) podczas obróbki. Do
obserwacji nadtopień wykorzystuje się często skaningową mikroskopię elektronową SEM [3]
bądź mikroskopię optyczną [10]. Wióry ze stopów magnezu mają charakterystyczną budowę.
Z jednej strony składają się z tzw. płytkowych struktur lamelarnych, z drugiej ich
powierzchnia jest błyszcząca i gładka. Lamele to regularne struktury warstwowe, najczęściej
równolegle ułożone względem siebie. Błyszcząca i gładka powierzchnia powstaje na skutek
kontaktu wióra z powierzchnią natarcia narzędzia [4].
Wióry można klasyfikować w oparciu o ich kształt, zgodnie z normą PN-ISO
3685:1996, która dotyczy operacji toczenia. Podział ten jednak należy traktować jako
przykład, biorąc pod uwagę fakt, iż może być kształtowana ogromna liczba różnych typów
wiórów. Zalecane jest więc opracowanie systemu klasyfikacyjnego dotyczącego każdego
rzeczywistego procesu obróbki. Kształt wiórów zależy również w dużym stopniu od
geometrii narzędzia skrawającego, stanu odkształcenia i naprężenia, czyli tzw. mechanizmu
dekohezji (rozdzielania) materiału w strefie tworzenia wióra [22].
Podczas prac nad obróbką frezowaniem stopów Mg zauważono, że zarówno w
zakresie obróbki konwencjonalnej jak i ze zwiększonymi prędkościami skrawania (z
zastosowaniem powszechnie dostępnych narzędzi obróbkowych różnych producentów),
największy wpływ na fragmentowanie wiórów oraz zwiększenie średniej masy jednostkowej
wióra (w przypadku frakcji wiodącej) wykazuje posuw na ostrze fz oraz głębokość skrawania
ap. Wzrost fz oraz spadek ap wpływają na zwiększenie liczby frakcji pośrednich wiórów, co
jest niekorzystne ze względu na bezpieczeństwo obróbki. Również nadmierne zwiększanie
prędkości skrawania vc w zakresie obróbki szybkościowej HSM może wpływać na
występowanie większej liczby frakcji pośrednich wiórów [10].
Dodatkowo podczas prac badawczych nad obróbką stopów magnezu, analizowany jest
wpływ ciepła generowanego w strefie skrawania. W tym celu wykonywane są pomiary
temperatury wiórów w strefie skrawania, średniej temperatury powierzchni przyłożenia
narzędzia czy też temperatury mierzonej na styku narzędzia i przedmiotu obrabianego [3, 11].
Równie istotna staje się analiza zapłonu podczas obróbki z niewielkimi głębokościami
skrawania oraz tzw. punkt zapłonu danego gatunku stopu Mg [5, 21]. Analiza zapłonu
podczas obróbki związana jest z próbą określania tzw. nieodkształconej grubości wióra. Ze
względów teoretycznych podejmowane są próby oszacowania tzw. nieodkształconej grubości
wióra (the undeformed chip thickness) [14, 15]. Wzrost sił skrawania powoduje zwiększanie
tzw. odkształconej grubości wióra. Gdy nieodkształcona grubość wióra zmniejsza się,
zmniejsza się również kąt ścinania, co powoduje, że temperatura w płaszczyźnie ścinania
zmienia się (wzrasta) [3]. Na rodzaj powstających wiórów (a więc i rodzaj zapłonu) mają
m.in. wpływ prędkość skrawania, głębokość skrawania oraz gatunek (skład chemiczny) stopu
magnezu. Zapłon wiórów staje się utrudniony, m.in. wraz ze wzrostem zawartości Al. [1].
2. Program i metodyka badań
Na rysunku 3 przedstawiono plan badań przyjęty w pracy w zakresie analizy
rozpatrywanych wskaźników. Pierwszym etapem analizy było zdefiniowanie geometrii
wiórów, na podstawie której wykonano podział wiórów na poszczególne frakcje (stopień
fragmentacji), w zależności od zmiany założonych parametrów. Następnie analizowano masę



jednostkową wiórów oraz wymiary gabarytowe. Jako czynniki zmienne przyjęto: głębokość
skrawania ap (0,5; 1,5; 3[mm]), posuw na ostrze fz (0,05; 0,15; 0,3[mm/ostrze]), prędkość
skrawania vc (400; 800; 1200[m/min]) oraz kąt natarcia γ narzędzia (5º i 30º). Jako czynniki
stałe przyjęto: szerokość frezowania ae=14mm oraz gatunek materiału, stop magnezu
AZ91HP.

Czynniki stałe

Dane wyjściowe

AZ91HP, ae

Czynniki zmienne
Głębokość skrawania ap
Posuw na ostrze fz
Prędkość skrawania vc
Kąt natarcia γ
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efektywne warunki
eksploatacji maszyn
obróbkowych
ocenione na
podstawie:
- geometrii wiórów,
- masy wiórów,
- wymiarów
gabarytowych wiórów


Rys.3. Plan badań w zakresie analizy geometrii, masy oraz wymiarów charakterystycznych wiórów w
zależności od zmiany czynników zmiennych


W badaniach wykorzystano centrum frezarskie AVIA VMC 800HS. Jako narzędzia
zastosowane zostały dwa frezy węglikowe 3-ostrzowe o różnej geometrii ostrza (rys. 4)
dedykowane do obróbki stopów magnezu.
a)
b)




Rys.4. Frez węglikowy 3-ostrzowy o kącie natarcia: a) γ = 5º, b) γ = 30º



Podczas pomiarów długości, szerokości oraz pola uzyskanych w procesie frezowania
wiórów użyto mikroskopu optycznego Nikon SMZ1500. Do określenia masy jednostkowej
wirów wykorzystano wagę laboratoryjną DV215CD o dokładność pomiaru 0,00001g.
Analizowany proces był procesem ciągłym, dla każdego z wariantów, cechy geometryczne,
masę oraz wymiary gabarytowe określane były na podstawie 5÷10 powtórzeń pomiarów.
Celem prowadzonych badań była obserwacja kształtu wiórów powstających w trakcie
procesu frezowania stopu AZ91HP, określenie stopnia ich fragmentacji oraz masy
jednostkowej wiórów. W przypadku stopów Mg określenie kształtu wiórów oraz obszarów
występowania frakcji pylistej odgrywa jedną z kluczowych ról, w kontekście doboru
parametrów technologicznych mających na celu minimalizację ryzyka związanego z obróbką
tych stopów.




3. Wyniki badań oraz ich analiza
Badania przeprowadzono dla określonych parametrów technologicznych
i każdorazowo po przejściu narzędzia zbierano wióry. Dla głębokości skrawania ap=0,5mm,
ap=1,5mm i ap=3mm zastosowano 5 przejść narzędzia. Następnie dla każdej zmiennej
podzielono wióry na frakcje. O przyporządkowaniu do frakcji decydował kształt wióra oraz
jego wielkość, i tak frakcja A oznacza wióry największe, a frakcja D najmniejsze. Dla frakcji
A zaproponowano określenie „frakcji wiodącej”, pozostałe mniejsze frakcje wiórów
określono jako „frakcje pośrednie”. Zmierzono także, wymiary wiórów przyporządkowanych
do poszczególnych frakcji oraz określono stosunek szerokości do długości wybranych frakcji
wiórów. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki badań, dotyczące określania frakcji.
Tabela 1 Przykładowe frakcje wiórów ze stopu Mg AZ91HP w przypadku zmiany głębokości
skrawania ap: a) ap=0,5mm, b) ap=1,5mm, c) ap=3mm, dla vc=800m/min, fz=0,05mm/ostrze i γ=5º
Frakcje
Parametr

Frakcja
wiodąca A

Frakcja
pośrednia B

Frakcja
pośrednia C

Frakcja
pośrednia D

a)
ap=0,5 [mm]








b)

brak frakcji
ap= 1,5 [mm]






c)

brak frakcji
ap= 3 [mm]








Tabela 1 pokazuje wpływ głębokości skrawania ap na liczbę wyodrębnionych frakcji
wiórów oraz ich kształt. Najwięcej frakcji wyodrębniono przy najmniejszej głębokości
skrawania, co więcej dla tej głębokości frakcję D określono jako pył.
W celu opisu powstających podczas frezowania wiórów wprowadzono następujące pojęcia:
− fractions – populacja cząstek o określonej wielkości lub określonych wymiarach,
− fragmentation – zjawisko powstawania w trakcie obróbki, oprócz frakcji wiodącej
(największej, charakterystycznej), frakcji o zróżnicowanym kształcie oraz masie wiórów.
Frakcja pośrednia była zdefiniowana w dwóch etapach: jako frakcja o innym kształcie
(w stosunku do frakcji wiodącej wiórów) oraz jako frakcja o masie mniejszej (w większości
przypadków) niż ok.50% masy frakcji wiodącej bądź poprzedzającej.
Na rys. 5 przedstawiono wpływ zmiany parametrów technologicznych frezowania na
masę wiórów oraz powstawanie frakcji pośrednich. Zaprezentowano zmianę masy frakcji
wiodącej oraz frakcji pośrednich wiórów. Wykresy te przedstawiono w celu lepszego



zobrazowania wpływu parametrów technologicznych frezowania na analizowane cechy
wiórów.
a)

b)

c)




d)


Rys. 5. Wpływ zmiany parametrów technologicznych oraz geometrii ostrza na masę wiórów
występujących w poszczególnych frakcjach wyodrębnionych dla stopu Mg AZ91HP: a) vc, b) fz, c),
d) ap (fz=0,05mm/ostrze, fz=0,15mm/ostrze)

Na podstawie danych przedstawionych na rys. 5a można stwierdzić, że największą masę
posiadały wióry otrzymane dla prędkości skrawania 400m/min. Dla wszystkich
wyodrębnionych frakcji widać stałą zależność, charakteryzującą się zmniejszaniem masy
wraz ze zwiększaniem prędkości skrawania. Biorąc pod uwagę same frakcje wiodące można



zauważyć, że masy wiórów dla poszczególnych vc były zbliżone, pomimo zastosowania
innych narzędzi. Zgodnie z danymi przedstawionymi na rys.5b masy obu frakcji wiodących
dla posuwu fz=0,05mm/ostrze i fz=0,15mm/ostrze są zbliżone. Widoczne różnice występują
pomiędzy frakcjami wiodącymi przy posuwie fz=0,3mm/ostrze. Ma to związek z różną
szerokością wiórów, wióry frakcji wiodących powstałe dla narzędzia o kącie natarcia γ=30º,
są o wiele węższe, niż te powstałe dla γ=5º, co ma bezpośrednie przełożenie na ich masę. Na
rysunkach 5c i 5d, gdzie parametrem zmiennym była głębokość skrawania, obserwuje się
stopniowy wzrost masy wraz ze zwiększeniem głębokości oraz posuwu, co wydaje się być
oczywiste, gdyż rośnie przekrój warstwy skrawanej. Na uwagę zasługują widoczne na
rysunku 5c frakcje pośrednie D (ap=0,5mm, γ=5º) i C (ap=0,5mm, γ=30º) oraz widoczne na
rys. 5d frakcje pośrednie C (ap=0,5mm i γ=5º), C (ap=0,5mm i γ=30º) oraz D (ap=1,5mm i
γ=5º), D (ap=1,5mm i γ=30º). Wymienione wyżej frakcje określono jako pył. Ich masa nie
przekroczyła 0,0001g, a w przypadku frakcji D (ap=0,5mm, γ=5º, rys.5c) oraz D (ap=1,5mm i
γ=5º, rys.5d) była tak niewielka (0,00001g), że przysporzyła trudności w trakcie pomiaru,
nawet na wadze z tak dużą dokładnością.
Rysunek 6 przedstawia stosunek szerokości mierzonych wiórów do ich długości, dla
zmiennych wartości określonych paramentów technologicznych (vc, fz, ap). Na rysunku
przedstawiono frakcję największą (wiodącą A) oraz najmniejszą dla zadanych parametrów.
a)

b)

c)

d)


Rys. 6. Stosunek szerokości wiórów do ich długości w zależności od zmiany: a) prędkości skrawania
vc, b) posuwu na ostrze fz, c) głębokości skrawania ap (fz=0,05mm/ostrze), d) głębokości skrawania ap
(fz=0,15mm/ostrze)

Analizując rysunek 6, przedstawiający ilościową ocenę wiórów na podstawie stosunku
ich szerokości do długości można zauważyć pewne ciekawe zależności. Obserwując wykres



(rys.6a), w którym czynnikiem zmiennym była prędkość skrawania widać, że wióry we
frakcjach wiodących dla γ=30º były węższe, niż te dla γ=5º. Stałą tendencję widać na
przykładzie frakcji najmniejszych, które wraz ze zwiększeniem prędkości skrawania stawały
się coraz bardziej zwinięte. Biorąc pod uwagę posuw na ostrze jako czynnik zmienny,
możemy zauważyć, że stosunek szerokości do długości dla wiórów frakcji wiodącej γ=5º
utrzymuje się na podobnym poziomie, natomiast dla γ=30º stopniowo wzrasta. Jego spadek
następuje w przypadku frakcji najmniejszych dla γ=5º. Wióry frakcji najmniejszej (dla γ=30º)
występujące przy fz=0,15mm/ostrze są niewiele szersze, niż wióry frakcji najmniejszych
występujących przy pozostałych posuwach (fz=0,05mm/ostrze i fz=0,3mm/ostrze). Na
kolejnym wykresie (rys.6c) zmieniano głębokość skrawania ap przy fz=0,05mm/ostrze. Dla
frakcji najmniejszych przy głębokości skrawania ap=0,5mm uzyskano dwa skrajne wyniki tzn.
0,05 dla γ=5º i 0,83 dla γ=30º. Obie opisane powyżej frakcje oznaczono jako pył, tak znaczna
różnica w wynikach ma związek z postacią wiórów zakwalifikowanych do tych frakcji. Wióry
powstałe dla narzędzia o kącie γ=5º charakteryzowały się wysokim stosunkiem długości do
grubości/szerokości, natomiast wióry dla γ=30º były drobnymi elementami o zbliżonej
szerokości i długości. W przypadku, gdy fz=0,15mm/ostrze (rys.6d) stosunek szerokości do
długości dla frakcji największych wzrastał wraz ze zwiększeniem głębokości skrawania, zaś
dla frakcji najmniejszych malał. Małe wartości otrzymane dla frakcji wiodących przy
ap=0,5mm (0,06 dla γ=5º i 0,05 dla γ=30º), miały związek z szerokością mierzonych wiórów,
która w stosunku do ich długości była bardzo mała. Wraz ze zwiększeniem głębokości rosła
szerokość wiórów, zmniejszając dysproporcje w ich wymiarach.
Na rys. 7 przedstawiono analizę nadtopień wiórów powstałych podczas frezowania
stopu magnezu AZ91HP.
a)
b)



c)



d)

Rys. 7. Analiza nadtopień wiórów powstałych podczas frezowania stopu magnezu AZ91HP
frezem o kącie natarcia: a) γ=5º (vc=1200m/min, frakcja B), b) γ=5º (fz=0,3mm/ostrze, frakcja C),
c) γ=30º (vc=1200m/min, frakcja A), d) γ=30º (fz=0,3mm/ostrze, frakcja B)

Na rysunku 7 przedstawiono fotografie wiórów wyodrębnionych dla największych
wartości prędkości skrawania oraz posuwu na ostrze. Krawędzie wiórów powstających przy



frezowaniu frezem o kącie natarcia γ=30º są mniej postrzępione, niż w przypadku obróbki
frezem o kącie γ=5º. Nie mniej jednak, na żadnej z powyższych fotografii, nie obserwuje się
charakterystycznych nadtopień, jakie występują w temperaturze zbliżonej do temperatury
zapłonu, dlatego można wnioskować, że temperatura w strefie formowania się wióra była
znacznie niższa od temperatury zapłonu. Oznacza to, że nawet w warunkach HSC maszyny
mogą być bezpiecznie eksploatowane w warunkach obróbki na sucho.
Rysunki 8 i 9 stanowią pewnego rodzaju podsumowanie wyników badań dotyczących
stopnia fragmentacji wiórów powstających przy obróbce stopu magnezu AZ91HP. Kolorem
czerwonym zaznaczono obszary niebezpieczne ze względu na powstawanie frakcji pylistej.

Rys.8. Stopień fragmentacji wiórów powstałych w zależności od zmiany parametrów
technologicznych (vc, fz, ap) dla narzędzia o kącie natarcia γ=5º



Rys.9. Stopień fragmentacji wiórów powstałych w zależności od zmiany parametrów
technologicznych (vc, fz, ap) dla narzędzia o kącie natarcia γ=30º

Zarówno na rys. 8 jak i na rys. 9 obszarami niebezpiecznymi były najmniejsze
zastosowane głębokości: ap=0,5mm jak i ap=1,5mm. To właśnie przy tych parametrach
powstawało najwięcej frakcji pylistej. Zmiennymi czynnikami, przy których stopień



fragmentacji był najmniejszy były prędkość skrawania oraz posuw na ostrze, przy czym
zastosowanie narzędzia o kącie natarcia γ=30º sprzyjało powstawaniu mniejszej ilości frakcji.
4. Podsumowanie oraz wnioski
Na podstawie otrzymanych wyników dotyczących stopnia fragmentacji można
zauważyć, że mniejsza liczba wydzielonych frakcji, a więc i mniejszy stopień fragmentacji
wiórów wystąpił dla narzędzia o kącie natarcia γ=30º. Ponadto najwięcej frakcji wiórów
wydzielono przy zmianie głębokości skrawania ap, natomiast najmniej frakcji wydzielono
przy zmianie prędkości skrawania vc. Jeżeli chodzi o wymiary wiórów, długości wszystkich
frakcji wiodących przy zmianie określonych parametrów były podobne, większe różnice dało
się zauważyć w przypadku ich szerokości. Szerokość wiórów frakcji wiodących powstałych
dla narzędzia o kącie natarcia γ=5º, była większa, niż wiórów powstałych dla γ=30º, dla
wszystkich zmiennych parametrów technologicznych (vc, fz, ap).
Głównym celem badań było wyznaczenie obszarów, w przestrzeni zmiennych
niezależnych niepożądanych ze względu na największe skupienie frakcji pylistej. Obszarami
takimi są najmniejsze głębokości skrawania (ap=0,5mm oraz ap=1,5mm). Analizując kształt
uzyskanych wiórów można stwierdzić, że najkorzystniejsze wióry ze względu na możliwość
usunięcia z przestrzeni obrabiarki oraz łatwość magazynowania, stanowiły wióry uzyskane
dla głębokości skrawania ap=6mm, posuwu na ostrze fz=0,15mm/ostrze oraz prędkości
skrawania vc=400 i 800m/min.
Na podstawie przeprowadzonych badań możliwe jest sformułowanie następujących
wniosków ogólnych, dotyczących frezowania stopu AZ91HP:
– z punktu widzenia eksploatacji maszyn obróbkowych możliwe jest stosowanie
efektywnej (niezawodnej) oraz bezpiecznej (bezawaryjnej) obróbki frezowaniem na sucho
stopów Mg,
– jako zalecane obszary obróbki należy wskazać te, w których nie występuje pył Mg,
– ze względów eksploatacyjnych należy unikać stosowania zarówno małych ap jak i
małych wartości kąta γ,
– za warunki eksploatacji nie powodujące zagrożenia uszkodzenia maszyn
technologicznym można przyjąć zakres parametrów technologicznych frezowania:
vc=400÷800 m/min, fz=0,15÷0,3 mm/ostrze oraz ap≥1,5mm.
Realizując proces obróbkowy w konkretnych warunkach można przyjąć, że możliwa
jest zmiana, w pewnym zakresie czynników technologicznych. Należy także podkreślić, że
bezpieczna i niezawodna eksploatacja maszyn technologicznych przy obróbce stopów Mg jest
także silnie związane z ogólną kulturą eksploatacji maszyn obróbkowych.
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Analiza obciążeń węzłów łożyskowych silnika turbinowego w bezzałogowym
śmigłowcu podczas manewru skok w górę i skok w dół

Słowa kluczowe: łożyska gazowe, śmigłowce, silniki turbinowe
Abstrakt: Artykuł stanowi część prac, w których dokonano usystematyzowania eksploatacyjnych
stanów obciążeń łożysk zespołu wirnikowego silnika turbinowego FSTC-1, który projektowany jest
w Katedrze Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych na Politechnice Lubelskiej.
Silnik ten zakłada zastosowanie w zespole wytwornicowym łożysk gazowych w celu poprawy
właściwości eksploatacyjnych. Jest to uzasadnione trudnymi warunkami pracy związanymi z dużymi
prędkościami obrotowymi, wysokimi temperaturami oraz trudnym dostępem, co w przypadku łożysk
gazowych nie stanowi większego problemu. Przedstawiono również matematyczny model możliwych
do wystąpienia stanów obciążeń węzłów łożyskowych zespołu wytwornicowego. Analizę obciążeń
przeprowadzono dla manewru skok w górę i skok w dół na podstawie przebiegu czasowego wysokości
geometrycznej z radiowysokościomierza w oparciu o rzeczywiste badania załogowego śmigłowca
PZL W3-Sokół. Zależność zmiany wysokości w czasie aproksymowano metodą najmniejszych
kwadratów a następnie wyznaczono dla niej zmiany prędkości oraz przyspieszeń. Na tej podstawie
wyznaczono wartości sił działające na łożyska zespołu wytwornicowego w warunkach statycznych jak
i dynamicznych. Wartości te zostaną skonfrontowane z wartościami uzyskanymi podczas innych
manewrów oraz posłużą, jako założenia wejściowe do projektu łożysk gazowych.

1. Wstęp
Łożyska gazowe stosowane są w wielu rodzajach maszyn wirujących, takich jak
turbosprężarki, silniki turbinowe czy też szybkoobrotowe elektrowrzeciona np. szlifierskie.
Tego typu łożyska mają wiele zalet w porównaniu do konwencjonalnych łożysk, do których
należy zaliczyć głównie odporność na obciążenia cieplne, wysokie prędkości obrotowe,
bardzo małe opory ruchu, dużą trwałość, podatność, zdolność do tłumienia drgań, odporność
na obciążenia udarowe (gazowe łożyska foliowe) oraz stabilną pracę przy wysokich
prędkościach obrotowych. Łożyska gazowe obecnie najczęściej znajdują zastosowanie w
zakresie temperatury do 300°C oraz w zastosowaniach kriogenicznych. Jednak najwyższa
temperatura pracy, którą odnotowano według [5] wynosi 815°C. Temperatura pracy gzowych
łożysk foliowych jest uzależniona bezpośrednio od użytych materiałów oraz powłok
ślizgowych. Najczęściej powłoki są tworzone z tworzyw sztucznych, które zabezpieczają
powierzchnię folii ślizgowej przed zużyciem [5]. Nośność łożysk gazowych jest jednak
gorsza, dlatego tak ważne staje się eksploatowanie zespołu wirującego przy prawidłowych
przeciążeniach. Właściwości łożysk gazowe w tym również gazowych łożysk foliowych,
opisano na podstawie wielu badań eksperymentalnych w pracach [7, 8, 12]. Istnieje wiele
modeli matematycznych oraz analiz opisujących działanie łożysk w tym również analiz

termo–hydrodynamicznych jak np. w pracy [14], w której utworzone modele matematyczne
mogą być wykorzystane do projektowania bardziej zaawansowanych łożysk foliowych, w
szczególności łożysk foliowych o zmiennej sztywności osiowej. Zainteresowanie łożyskami
gazowymi jest duże, jednak należy pamiętać, że proces projektowania zespołu łożyskowego
wymaga znajomości jego aplikacji w urządzeniu a przede wszystkim znajomości
dynamicznych stanów podczas jego pracy. W artykule opisano stan obciążeń węzłów
łożyskowych silnika turbinowego do napędu bezzałogowego śmigłowca o masie startowej do
100 kg. Silniki turbinowe nadal stanowią konkurencję w stosunku do silników tłokowych w
aplikacjach lotniczych. Według Dudziaka [1] masa turbinowego zespołu silnikowego łącznie
z paliwem jest znacząco mniejsza od masy zespołu z silnikiem tłokowym w przypadku lotu
jednogodzinnego i różnica tych mas maleje w miarę wzrostu czasu operacji. Jest to
spowodowane tym, że silniki turbinowe mają jednostkowe zużycie paliwa na poziomie 0,40,7 kg/kWh natomiast silniki tłokowe 0,35 kg/kWh. Niemniej jednak do napędu
bezzałogowych statków powietrznych w tym lekkich śmigłowców, które wykonują misje
trwające około 1–2 h bardziej opłacalnym staje się napęd przy użyciu silnika turbinowego.
Opłacalność stosowania silników turbinowych wzrasta tym bardziej ze względu na różnice
cen paliw. W przypadku lotniska Lublin EPLB cena za litr benzyny lotniczej AVGaS 100LL
bez akcyzy obecnie kosztuje średnio 7,18 zł natomiast litr nafty lotniczej JET A-1 kosztuje
2,69 zł. Z drugiej strony jednak, silniki tłokowe są dużo bardziej przyjazne środowisku w
porównaniu do silników turbinowych [17], szczególnie biorąc pod uwagę silniki Diesla [13].
W Polsce jak i na świecie pracuje się nad bezzałogowymi statkami powietrznymi
w tym również nad bezzałogowymi śmigłowcami. Przykładem są dwa śmigłowce, z których
jeden to konstrukcja oparta na śmigłowcu SW-4 Puszczyk z zakładów PZL-Świdnik S.A.,
natomiast drugi to ILX-27 opracowany przez Instytut Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk
Lotniczych i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi [4, 6]. W śmigłowcu ILX-27
zastosowano ostatecznie jeden silnik tłokowy Lycoming 0-540-F1B5 o mocy 191 kW (260
KM), co daje obciążenie mocy przy masie maksymalnej śmigłowca rzędu 4,23 kg/KM.
Oprócz niższej wartości stosunku mocy do masy, wadą silników tłokowych są również
drgania jednak w jednostce napędowej F1B5 z 6 cylindrami poziom drgań jest stosunkowo
niski. W przypadku śmigłowca RUAV Solo konstrukcji zakładów PZL-Świdnik jednostkę
napędową stanowi silnik turbinowy Rolls-Royce 250-C20R/2 o mocy 457 KM (336 kW).
Śmigłowce wykonując misje często znajdują się w takich stanach lotu, w których
narażony jest na znaczne obciążenia zarówno wirnik nośny, śmigło ogonowe, struktury
kadłuba jak i podzespoły napędowe (w tym silniki napędowe), a co za tym idzie również
węzły łożyskowe zespołów wirnikowych silników. Wspomniane stany lotu są wynikiem
ekstremalnych manewrów lotnych wynikających bądź to z zadań lotnych, bądź ze zmiennych
warunków lotu. Ponadto zmieniające się szybko parametry lotu w takich manewrach
wywołują odpowiednio intensywne zmiany parametrów działań silników aż do osiągania
stanów granicznych [2]. W czasie eksploatacji statku powietrznego, na łożyska zespołu
wirnikowego silnika turbinowego oprócz dużych prędkości obrotowych rzędu kilkudziesięciu
tysięcy obr/min działają układy sił wynikające z kinematyki ruchu śmigłowca oraz z
procesów przepływowych zachodzących w silniku. Siły te tworzą stany obciążeń, które
charakteryzują trudne do ustalenia wartości obliczeniowe. W artykule podjęto próbę
usystematyzowania stanów i przyczyn powstawania obciążeń eksploatacyjnych oraz
przedstawiono sposób symulacji takich stanów w zależności od warunków eksploatacji.
Przyczyny powstawania obciążeń łożysk zespołu wirnikowego można wg [3] podzielić na
dwie zasadnicze grupy przedstawione na rysunku 1. Pierwszą stanowią przyczyny natury
konstrukcyjnej, wynikające z cech konstrukcyjnych zespołu wirnikowego silnika i jego
zamontowania na statku powietrznym natomiast druga przyczyna wynika z przebiegu
i charakteru eksploatacji (uwarunkowań eksploatacyjnych).

Stany obciążeń węzłów
łożyskowych

Przyczyny natury
konstrukcyjnej

Cechy konstrukcyjne
Rozmieszczenie łożysk zespołu
wirnikowego
Rodzaj wirników turbiny
i sprężarki
Usytuowanie zespołu względem statku
powietrznego

Przyczyny natury
eksploatacyjnej

Cechy eksploatacyjne
Przeznaczenie i rodzaj statku
powietrznego
Własności toru lotu statku
powietrznego
Sposób użytkowania statku
powietrznego
Nieprzewidywane awarie
i wypadki

Rys.1. Schemat usystematyzowania przyczyn powstawania obciążeń wytwornicowego
zespołu wirnikowego silnika turbinowego [7]
Z analizy warunków eksploatacji śmigłowców, w tym warunków eksploatacyjnych
śmigłowców bojowych, a także z [3] można wywnioskować pewne spostrzeżenia, które
pozwalają usystematyzować eksploatacyjne stany obciążeń łożysk zespołu wirnikowego
silnika turbinowego w następujący sposób:
 stany obciążeń wynikające z profilu eksploatacji statku powietrznego założonego przez
producenta,
 stany wynikające z awarii lub wypadków lotniczych przebiegających bez zniszczenia
silnika– stany te można uznać za ekstremalne dla bezawaryjnego działania łożysk zespołu
wirnikowego,
 stany wynikające z ekstremalnych lotów śmigłowca podczas wykonywania różnych
manewrów (manewry akrobatyczne, loty bojowe).
Przedstawione spostrzeżenia pozwalają utworzyć symulacyjny model zespołu wirnikowego
wraz z węzłami łożyskowymi.
2. Obiekt badań
Jeden z silników turbinowych projektowanych w Katedrze Termodynamiki,
Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych w Politechnice Lubelskiej wymaga zastosowania
łożysk gazowych w węzłach łożyskowych zespołu wytwornicowego. Silnik ten został
przedstawiony na rysunku 2 wraz z jego podstawowymi parametrami w tab. 1.

Rys. 2. Silnik turbinowy z odbiorem mocy na wale FSTC-1
Tab. 1. Podstawowe parametry silnika FSTC-1
Parametry silnika FSTC-1
Obliczeniowa moc efektywna Ne [kW]
Częstość obrotów turbiny wytwornicowej nTW [obr/min]
Częstość obrotów turbiny napędowej nTN [obr/min]
Spręż sprężarki
Masowe natężenie przepływu powietrza mp [kg/s]
Sekundowe zużycie paliwa Bs [kg/s]

18
96000
60000
3
0,256
0,003

Zastosowanie w przedstawionym silniku łożysk gazowych ma na celu poprawę
właściwości eksploatacyjnych. Jednak dotyczy to tylko węzłów łożyskowych wału
wytwornicowego. Jest to uzasadnione trudnymi warunkami pracy (znaczne prędkości,
wysokie temperatury, trudny dostęp), co w przypadku łożysk gazowych jest dopuszczalne [9,
11, 15, 16]. Zespół wytwornicowy, który poddano analizie przedstawiono schematycznie na
rysunku 3. Składa się on z wału, na którym osadzono osiowo–promieniowy wirnik sprężarki
oraz wirnik turbiny osiowej. Całość ułożyskowana jest na dwóch łożyskach gazowych
poprzecznych oraz jednym wzdłużnym. Łożyska gazowe poprzeczne i wzdłużne umieszczone
są wewnątrz (pomiędzy sprężarką i turbiną), przy czym czopy łożysk poprzecznych są
fragmentami wału, tarcza oporowa łożysk wzdłużnych połączona jest z wałem. Do analizy
przyjęto, że silnik umieszczony jest na śmigłowcu wzdłużnie a stany obciążeń węzłów
łożyskowych zależą od profilu toru lotu oraz od sposobu lotu, przy czym rozróżniono kilka
przypadków eksploatacji śmigłowca.
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Rys. 3. Schemat modelu wirnikowego zespołu wytwornicowego wraz z układem łożysk
ślizgowych. A, B- panewki łożyska poprzecznego, C, D- tarcze oporowe łożysk wzdłużnych,
S- sprężarka, T- turbina, opracowanie własne na podstawie [7]
3. Analiza stanów obciążeń zespołu napędowego podczas manewru skok w górę i skok
w dół
Model stanu obciążeń węzłów łożyskowych oparto na rzeczywistych wartościach
uzyskanych z analizy parametrów lotu śmigłowca PZL W–3 Sokół. Mimo różnicy wielkości
założono, że bezzałogowy śmigłowiec wyposażony w projektowany silnik będzie w stanie
wykonywać misje z profilem ruchu takim jak dorosły śmigłowiec. Analizę przyspieszeń,
jakim podlega zespół wirnikowy projektowanego silnika przeprowadzono na podstawie
wyników badań eksperymentalnych zachowania się śmigłowca W–3 Sokół w locie NOE
[10]. Śmigłowce, a zwłaszcza bezzałogowe muszą wykonać określone zadania bojowe np.
obserwacja przeciwnika, zrzut ładunku wybuchowego, oddanie strzału, przy dostatecznej
jego manewrowości w celu uniknięcia ewentualnego zestrzelenia. Wymienione manewry
w sposób wystarczający umożliwiają mu osiągnięcie celu. Zakłada się, że śmigłowiec nie
podejmuje walki powietrznej. Przedstawiony sposób przedmiotowej analizy wynika z braku
danych eksperymentalnych dotyczących zachowania się śmigłowców bezzałogowych
w lotach ekstremalnych.
Do najczęstszych manewrów, które występują podczas realizacji misji
bezzałogowymi śmigłowcami można zaliczyć: skok w górę i skok w dół, przyspieszenie
i hamowanie, hamowanie przed atakiem, ciasny zakręt oraz zwrot na cel. Spośród pięciu
wymienionych w niniejszym artykule postanowiono poddać analizie manewr skok w górę
i skok w dół, który został przedstawiony na rysunku 4.
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Rys. 4. Schemat manewru skok w górę i skok w dół, opracowanie własne na
podstawie [10].
Skok w górę i skok w dół pozwala między innymi na sprawdzenie pionowego
tłumienia tzn. możliwości dokładnego rozpędzania i wyhamowania pionowej prędkości,
a przy tym dla rzeczywistego czasu jego wykonywania oraz przy zadanych prędkościach,
określenie przyspieszeń działających na badany układ. Jest to manewr często stosowany przez
śmigłowce bojowe na polu walki i zazwyczaj wykorzystywany przy ataku z wykorzystaniem
osłony tj. wychylenie się pionowo zza ściany (osłony, którą może stanowić las, budynki itp.),
a następnie wystrzelenie pocisku i ponowne ukrycie się za osłoną. Wymaga on dużej precyzji
(determinuje to celność oddanych strzałów itp.), ale także stosunkowo krótkiego czasu na
jego wykonanie dla uniknięcia zestrzelenia przez czyhającego wroga.
Analizowany manewr rozpoczyna się zawisem na wysokości 3,05 m, po czym
śmigłowiec wznosi się do zadanej wysokości w zakresie 12,2 – 15,2 m (rys.4). Na ustalonej
wysokości śmigłowiec wykonuję zawis, przez co najmniej 2 sek. dla odpalenia pocisku
w kierunku celu, a następnie opada do ustalonego zawisu 3,05 m [10].
Analiza przeprowadzona została przy uwzględnieniu przebiegu czasowego wysokości
geometrycznej z radiowysokościomierza. Manewr został podzielony na dwie części:
wznoszenie oraz opadanie. Z [10] odczytano współrzędne punktów przedstawione w tabeli 2.
Współrzędne aproksymowano metodą najmniejszych kwadratów i otrzymano niżej
przedstawiony wielomian 5–stopnia. Stopień wielomianu jest uwarunkowany otrzymaniem
jak najmniejszych błędów.
Tab. 2. Współrzędne punktów zmiany wysokości w zależności od czasu dla manewru
skok w górę podczas wznoszenia
Wysokość wg pomiaru
Wysokość wg pomiaru
L.p. Czas [s]
L.p. Czas [s]
[m]
[m]
1
3,68
3
10
5,22
9
2
4,05
4,05
11
5,36
9,9
3
4,38
5
12
5,53
10,89
4
4,63
6
13
5,77
12
5
4,75
6,58
14
6,03
13,05
6
4,82
6,95
15
6,17
13,57
7
8
9

4,92
5,03
5,18

7,47
8
8,89

16
17
18

6,3
6,6
7,2

14,1
15
18

Wielomian opisujący zmianę wysokości w czasie H= f(t) przy wznoszeniu podczas
manewru skok w górę opisano zależnością (1) natomiast (2) i (3) odpowiednio pochodną
pierwszego stopnia (prędkość) i drugiego (przyspieszenie).
H  f (t )  0,0720438301538917x 5 + 0,072043830153892 x 4 + 20,9743333138697 x 3

(1)

- 106,48692542687 x 2 + 262,855196462725 x1 - 252,639998086681 x 0
V

a

H
 5  0,07204383015389 x 4 + 4  0,07204383015389 x 3 + 3  20,974333313869 x 2
t
 2  (-106,486925427) x1 + 262,855196462725 x 0

(2)

V
 20  0,07204383015389 x 3 + 12  0,0720438301539x 2 + 6  20,97433331387x1
t
 2  (-106,48692542687)x 0

(3)

Na rysunku 5 przedstawiono wykres funkcji utworzonej z punktów pomiarowych oraz
funkcji aproksymującej wysokość lotu śmigłowca PZL W-3 Sokół w zależności od czasu
podczas wykonywania manewru skok w górę. Rysunki 6 i 7 przedstawiają odpowiednio
zmianę prędkości wznoszenia śmigłowca oraz przyspieszenia, jakie przy tym występują.
Wykres funkcji pomiarowej

Wysokość H [m]
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Rys. 5. Wykres funkcji pomiarowej i aproksymującej wysokość lotu śmigłowca PZL W-3
Sokół w zależności od czasu podczas wykonywania manewru skok w górę.
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Rys. 6. Wykres prędkości wznoszenia śmigłowca W-3 Sokół dla manewru skok w
górę.
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Rys. 7. Wykres przyspieszenia śmigłowca W-3 Sokół dla manewru skok w górę.
Tab. 3. Współrzędne punktów zmiany wysokości w zależności od czasu dla manewru skok
w dół.
L.p.

Czas [s]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9,96
10,77
10,94
11,15
11,28
11,45
11,65
11,87
12,03

Wysokość wg
pomiaru [m]
18,00
16,94
16,06
15,62
15,00
14,03
13,15
12,00
11,03

L.p.

Czas [s]

10
11
12
13
14
15
16
17

12,21
12,40
12,60
12,83
13,08
13,43
13,87
14,26

Wysokość wg
pomiaru [m]
10,06
9,00
8,03
7,06
6,00
5,03
3,97
3,00

Współrzędne przedstawione w tabeli 3 aproksymowano metodą najmniejszych
kwadratów i otrzymano niżej przedstawiony wielomian 5- stopnia. Stopień wielomianu jest
uwarunkowany otrzymaniem jak najmniejszych błędów.
Wielomian opisujący zależność H= f(t) przy wykonywaniu manewru skok w dół:
H  f(t)  -0,0625269149733026 x 5 + 3,72504261903523 x 4 - 88,0177032174416x 3

(4)

+ 1030,67671304047 x 2 - 5982,84455547936 x1 + 13798,715321263 x 0
V

H
 5  (-0,06252691497330) x 4 + 4  3,725042619035 x 3
t

(5)

 3  (-8,0177032174416) x  2  1030,676713040 x - 5982,84455547936 x
2

a

1

V
 20  (-0,0625269149733) x 3 + 12  3,72504261903 x 2
t

+ 6  (-88,017703217441) x  2  1030,676713040 x
1

0

(6)
0

Na rysunku 8 przedstawiono wykres funkcji utworzonej z punktów pomiarowych oraz
funkcji aproksymującej wysokość lotu śmigłowca PZL W-3 Sokół w zależności od czasu

podczas wykonywania manewru skok w dół. Rysunki 9 i 10 przedstawiają odpowiednio
zmianę prędkości wznoszenia śmigłowca oraz przyspieszenia, jakie przy tym występują.
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Rys. 8. Wykres funkcji pomiarowej wysokości śmigłowca W-3 Sokół dla manewru skok
w dół.
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Rys. 9. Wykres prędkości opadania śmigłowca W-3 Sokół dla manewru skok w dół.
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Rys.10. Wykres przyspieszenia śmigłowca W-3 Sokół dla manewru skok w dół.
4. Model stanów obciążeń łożysk gazowych
Funkcjonowanie modelu obciążeń węzłów łożyskowych opisano zgodnie z [7]
równaniami dla poszczególnych rodzajów sił w układzie kartezjańskim (rys. 3). W celu
uogólnienia rozważań posłużono się również postaciami bezwymiarowymi sił (w odniesieniu

do siły ciężkości zespołu). Zestawienie wzorów opisujących siły obciążające węzły
łożyskowe zespołu wirnikowego zawarto w tabeli 2.
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Rys. 11. Schemat modelu zespołu wirnikowego wraz z węzłami łożyskowymi, a- model
geometryczny zespołu, b- schemat stanu obciążeń łożysk zespołu. Opracowanie własne na
podstawie [3]

RA3z

Tab. 4. Zestawienie wzorów opisujących siły obciążające węzły łożyskowe zespołu
wirnikowego [3].
Łożyska poprzeczne
Lp.

1

2

3

4

5

6

7

Nazwa siły

Łożysko A

Łożysko B

Oznaczenie
siły

Wielkość
wymiarowa

Nr.

Oznaczenie
siły

Wielkość
wymiarowa

Nr.

R Ay1

mz  g  b
ab

(7)

RBy1

mz  g  a
ab

(14)

(8)

RBy 2

(9)

RBy3

(10)

RBz 1

mz
 ( a  b)

(11)

RBz 2

nW Q

(12)

RBz 3

(13)

r
RUB

Siła ciężkości
zespołu
wirnikowego
Siła wywołana
manewrem skok
w górę/ skok
w dół
Siła wywołana
momentem
żyroskopowym
Siła odśrodkowa
wywoływana
manewrem
ciasny zakręt
Siła wywołana
manewrem
zwrot na cel
Siła wywołana
momentem
żyroskopowym
Siła
niewyważenia
resztkowego

RAy 2

nW Q

b
ab

I z V  
 ( a  b)

RAy3

2

V b

RAz 1

mz
 ( a  b)

RAz 2

nW Q

R Az 3

r
RUB

b
ab

I z V  
 ( a  b)
Vd  mz  
2  l1  l2  b  (l2  l1 )
(l1  l2 )  (a  b)

nW Q

a
ab

I z V  
 ( a  b)

(15)

(16)

2

V a

a
ab

I z V  
 ( a  b)

(17)

(18)

(19)

Vd  mz  
2  l1  l2  b  (l2  l1 )
(l1  l2 )  (a  b)

(20)

Łożysko wzdłużne
Nazwa siły

1

2

3

Siła gazowa
oddziaływań
aerodynamicznych
Siła osiowa
wywołana
manewrem
przyspieszenie
i hamowanie
Siła odśrodkowa
pochodząca od
manewru skok
przez przeszkodę

Oznaczenie
siły

RBx1

Nr.
wzoru

Wielkość wymiarowa
W

FTP

W

 FSP

W

 FTC

RBx 2

nW Q

RBx 3

V
mz


W

 FSC

(21)

(22)

2

(23)

5. Obciążenia węzłów łożyskowych zespołu wirnikowego w warunkach
statycznych.
Łożyska poprzeczne są obciążone statycznie siłami ciężkości pochodzącymi od
każdego z elementów zespołu wirnikowego połączonego z wałem. Wszystkie te elementy
wytwornicowego zespołu wirnikowego zostały oznaczone i sparametryzowane na rysunku 12
oraz w tabeli 5.
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Rys. 12. Schemat przedstawiający elementy składowe wytwornicowego zespołu wirnikowego
silnika turbinowego, 1- tuleja dociskowa z wewnętrznym wielowypustem, 2nakrętka dociskowa wirnika sprężarki, 3- wirnik sprężarki, 4- tarcza oporowa
łożyska wzdłużnego, 5, 6- tuleje czopa łożyska poprzecznego, 7- nakrętka dociskowa
wirnika turbiny wytwornicowej, 8- wirnik turbiny wytwornicowej, 9-wał
wytwornicowy, 10- tuleja dystansowa wirnika sprężarki, opracowanie własne.
Tab. 5. Podstawowe parametry elementów składowych wytwornikowego zespołu
wirnikowego.
Objętość
Masa Ciężar
Lp.
Nazwa elementu składowego
Materiał
[m3]
[kg]
[N]
Tuleja dociskowa z wewnętrznym
Tytan
1
2, 644e-6
0,012 0,118
wielowypustem
Nakrętka dociskowa wirnika
2
Stal
6,761e-7
0,005 0,049
sprężarki
3
Wirnik sprężarki
Tytan
3, 413e-5
0,152 1,491
4

Tarcza oporowa łożyska wzdłużnego

Stal

1,325e-5

0, 104

1,020

Stal

0,843e-5

0,067

0,657

Stal

8, 284e-7

0,007

0,069

Stal

2, 091e-5

0,164

1,609

Stal

1,824e-5

0,143

1,400

10 Tuleja dystansowa wirnika sprężarki
Tytan
1,763e-6
Gęstość użytych materiałów: - stal, gęstość= 7860 kg/m3,
- tytan, gęstość= 4460 kg/m3

0,008

0,079

8

Tuleja czopowa łożysk
poprzecznych
Nakrętka dociskowa wirnika turbiny
wytwornicowej.
Wirnik turbiny wytwornicowej

9

Wał wytwornicowy

5, 6
7

Ciężar wskazanych w tabeli 5 elementów determinuje powstanie sił działających na
łożyska poprzeczne. Sposób ich obliczeń przedstawiono poniżej.
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Rys. 13. Siły obciążające łożyska poprzeczne. Oznaczenia sił zgodnie z tabelami 5
oraz 6.
Tab. 6. Odległości środków ciężkości poszczególnych elementów zespołu wirnikowego od
węzła łożyskowego A (patrz rys.13).
Oznaczenie
wymiaru

Długość
[mm]

Oznaczenie
wymiaru

Długość
[mm]

Oznaczenie
wymiaru

Długość
[mm]

a
b
c

46,29
75,38
90,21

d
e
f

110,07
16,42
56

g
h
i

91,42
100,51
29,5

Wartości sił reakcyjnych działających na węzły łożyskowe wyznaczono z równania
sumy sił na osi y oraz równania sumy momentów względem punktu A. Przedstawione są one
poniżej.

 Piy  RA1  RB1  Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9  Q9  0

(24)

 M iA  Q8  i  Q4  a  Q3  b  Q2  c  Q1  d  Q5  e  RB1  f  Q6  g  Q7  h  Q9  f  0 (25)
RB1  (Q8  i  Q4  a  Q3  b  Q2  c  Q1  d  Q5  e  Q6  g  Q7  h  Q9  f ) / f
RA1  ((Q8  i  Q4  a  Q3  b  Q2  c  Q1  d  Q5  e  Q6  g  Q7  h  Q9  f ) / f ) 
Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9  Q9

PAst1  RA1  5,638N
PBst1  RB1  1,631N

(26)

(27)

Zgodnie z III Zasadą Dynamiki Newtona, jeżeli panewka łożyska działa na wał

siłą PA1 (siłą akcyjną), to wał działa na panewkę siłą reakcyjną
o takiej samej wartości i kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie (rysunek 14).
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Panewka

P

Wał
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R A1

Rys. 14. Schemat oddziaływania wzajemnego panewka- wał. PA1- siła oddziaływania panewki
na wał, RA1- siła reakcyjna od siły P A1.
Wartości reakcji wskazują na większe obciążenie łożyska A, co jest konsekwencją
położenia środka masy bliżej tego węzła. Już na tym etapie możemy założyć, że obliczenia
prowadzone będą z uwzględnieniem łożyska A, gdyż jest bardziej narażone na ewentualne
uszkodzenie.
6. Obciążenia węzłów
dynamicznych.

łożyskowych

zespołu

wirnikowego

w

warunkach

Na zespół wirnikowy oprócz sił statycznych o nie zmiennych w czasie wartościach
działają również obciążenia dynamiczne. O ile w pierwszym przypadku występują tylko stałe
wartości, kierunki i punkty przyłożenia sił to w obciążeniu dynamicznym mamy do czynienia
ze stanem, w którym na ciało (badany zespół) działają gwałtowne siły zewnętrzne, siły
bezwładności powstające w skutek przyspieszeń masy tego ciała. Wartość przeciążeń jest
zależna głównie od przyspieszeń i w ekstremalnych stanach może zarówno badane łożyska
obciążać jak również w pewnych sytuacjach odciążać.
Celem analizy dynamicznych obciążeń węzłów łożyskowych zespołu wirnikowego
jest określenie takiego współczynnika k zależnego od maksymalnych wartości przyspieszeń,
który będzie gwarantował prawidłową pracę łożysk w badanym zakresie obciążeń.
st
PAdyn
(28)
1  k  PA1  k  g   mi
gdzie:

PAdyn
1

– dynamiczna siła obciążająca łożysko,

g
k

– przyspieszenie ziemskie (do obliczeń przyjęto wartość 9,81 𝑠 2),
– wartość przeciążenia, iloraz przyspieszenia uzyskanego podczas lotu
gzast i przyspieszenia ziemskiego.

𝑚

g zast  k  g

(29)

g zast  a  k  g

a

– suma składowych przyspieszeń działających w tym samym kierunku.
śmigłowiec

F
silnik
zespół
wirnikowy
panewka łożyska

Fb

Rys. 15. Schemat wpływu przyspieszeń śmigłowca na zespół wirnikowy układu napędowego,
opracowanie własne.
Jeżeli na śmigłowiec zadziała siła F z określonym przyspieszeniem 𝑎𝛴 to wał (zespół
wirnikowy) w zależności od wielkości masy będzie oddziaływał na panewkę łożyska siłą
bezwładności Fb przeciwnie skierowaną do kierunku tego przyspieszenia, co przedstawia
rysunek 15.
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Aby określić wartość przeciążenia należy przeanalizować poszczególne

manewry pod względem wartości przyspieszeń z uwzględnieniem kierunku ich
działania, a co za tym idzie rodzaju obciążanych łożysk (osiowe, poprzecze). Podczas
wykonywania manewru skok w górę spośród sił przedstawionych na rysunku 11
i tabeli 4 występują siły:
RAy1 / RBy1 – siła ciężkości zespołu wirnikowego,
RAy2 / RBy 2 – siła wywołana przyspieszeniem podczas wykonywania manewru
RBx1

skok w górę,
– siła gazowa oddziaływań aerodynamicznych.

R A2y

R B2y

RB1x
y

R A1

y

RB1

Rys. 16. Schemat obciążenia węzłów łożyskowych podczas wykonywania manewru skok
w górę, opracowanie własne.
Zakłada się, że elementy robocze zespołu wytwornicowego są w taki sposób
skonstruowane, aby tworzone przez nie osiowe siły aerodynamiczne się równoważyły. Fakt
ten powoduję zerowanie się siły RxB1 . Natomiast siły ciężkości (na podstawie obliczeń
statycznych):
RAy1  PAst1  5,638N

RBy1  PBst1  1,631N
y
Siły bezwładności wywołane przyspieszeniami podczas wykonywania manewru R A2 /
y
R B2 są wielokrotnością odpowiednich sił ciężkości, gdzie współczynnikiem krotności jest
wartość przeciążenia. Z przeprowadzonej analizy maksymalna wartość przyspieszenia
wyniosła amax=19, 92 m/s2. Stąd:
a  amax  g

a  29,73m / s 2
Zgodnie ze wzorem (28) i (29), współczynnik k wynosi:
a
k    3,03
g

PAydyn
 k  PAst1  17,1N
1
Podczas wykonywania manewru skok w dół występują siły:
RAy1 / RBy1 – siła ciężkości zespołu wirnikowego,
RAy2 / RBy 2 – siła wywołana przyspieszeniami podczas wykonywania manewru
skok w dół,
x
RB1
– siła gazowa oddziaływań aerodynamicznych.
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Rys. 17. Schemat obciążenia węzłów łożyskowych podczas wykonywania manewru skok
w dół, opracowanie własne.
Zakłada się, że elementy robocze zespołu wytwornicowego są w taki sposób
skonstruowane, aby tworzone przez nie osiowe siły aerodynamiczne się równoważyły. Fakt
ten powoduję zerowanie się siły RxB1 . Natomiast siły ciężkości (na podstawie obliczeń
statycznych):
RAy1  PAst1  5,638N

RBy1  PBst1  1,631N
y
Siły bezwładności wywołane przyspieszeniami podczas wykonywania manewru R A2 /
y
R B2 są wielokrotnością odpowiednich sił ciężkości, gdzie współczynnikiem krotności jest
wartość przeciążenia. Z przeprowadzonej analizy maksymalna wartość przyspieszenia
wyniosła amax=5, 85 m/s2. Stąd:
a  amax  g

a  3,96m / s 2
Zgodnie ze wzorem (4.19) i (4.20), współczynnik k wynosi:
a
k    0,4
g

PAydyn
 k  PAst1  2,26 N
1
5. Wnioski
Z przeprowadzonej analizy maksymalnych stanów obciążeń węzłów łożyskowych
zespołu napędowego wynika, że podczas wykonywania manewru skok w górę i skok w dół
łożysko poprzeczne A jest bardziej obciążone od łożyska B. Maksymalna wartość siły
obciążającej łożyska poprzeczne, a dokładniej węzeł łożyskowy A wynosi P p= 17,1 N
natomiast w przypadku łożysk wzdłużnych siła obciążająca się zeruje pod warunkiem, że
elementy robocze zespołu wytwornicowego są w taki sposób skonstruowane, aby tworzone
przez nie osiowe siły aerodynamiczne się równoważyły. Należy jednak pamiętać, że uzyskane
wartości dotyczą jedynie jednego manewru tj. skok w górę i skok w dół. Dlatego wartości te
zostaną skonfrontowane z wartościami uzyskanymi podczas innych manewrów takimi jak
przyspieszenie i hamowanie, hamowanie przed atakiem, ciasny zakręt oraz zwrot na cel.
Niemniej jednak będą one stanowiły tematykę kolejnych prac. Zestawienie kompletnej

analizy możliwych obciążeń pozwoli na użytkowanie zespołu wytwornicowego silnika
turbinowego w prawidłowych warunkach wydłużając jednocześnie czas eksploatacji.
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Model matematyczny opisujący przebieg zużycia frezu ślimakowego dla
różnych metod podawania cieczy obróbkowej
Słowa kluczowe: frezowanie obwiedniowe, frez ślimakowy, zużycie, ciecz obróbkowa, MQL
Streszczenie: W artykule omówiono metodę wyznaczania zależności matematycznej do obliczania
wielkości starcia VBc najbardziej zużytego ostrza frezu ślimakowego. Zależność w postaci funkcji
regresji wielorakiej wyznaczono metodą dołączania i odrzucania. Dane do obliczeń uzyskano
przeprowadzając badania eksperymentalne frezowania stali węglowej C45 z udziałem cieczy
obróbkowej podawanej w trybie obfitym oraz z minimalnym wydatkiem (MQL). W oparciu o
wyznaczone równania dokonano oceny wpływu wybranych warunków obróbki na przebieg zużycia
frezów ślimakowych. W końcowej części artykułu dokonano analizy uzyskanych zależności
matematycznych oraz przeprowadzono ich weryfikację.

1. Wstęp
Obróbka z udziałem minimalnego wydatku cieczy obróbkowej (ang. Minimum
Quantity Lubrication - MQL) jest stale rozwijającą się dziedziną technologii. Niemniej jednak
w zastosowaniach przemysłowych, zwłaszcza krajowych, jest ciągle nowością. Dotyczy to
m.in. frezowania obwiedniowego, które jest najbardziej rozpowszechnioną metodą obróbki
wiórowej kół zębatych. W metodzie tej naddatek obróbkowy jest usuwany przez wiele ostrzy
skrawających rozmieszczonych na obwodzie frezu ślimakowego. Dodatkowo każde z ostrzy
ma postać zębatki składającej się z co najmniej kilku zębów. W trakcie obróbki zarówno
poszczególne ostrza skrawające, jak i pojedyncze zęby są nierównomierne obciążone, co w
konsekwencji powoduje nierównomierne zużycie krawędzi skrawających. Z ogólnej liczby
zębów skrawających rozmieszczonych w poszczególnych ostrzach skrawających, tylko część
przenosi podstawowe obciążenia związane ze skrawaniem, a najbardziej zużywają się zaledwie
2÷4 [3]. W praktyce, przekroczenie wartości kryterialnej zużycia już przez jeden ząb decyduje
o stępieniu frezu ślimakowego.
Dostępne publikacje i badania procesu frezowania obwiedniowego wskazują, że wpływ
zastosowania metody MQL na efektywność tego procesu nie jest jeszcze zbadany [5] lub
dotyczy ograniczonego zakresu. W badaniach opisanych w literaturze [16, 17] wykazano, że w
pewnych warunkach stosowanie tej metody pozwala na uzyskanie wyników porównywalnych
do konwencjonalnego podawania cieczy obróbkowej i znacznie lepszych niż dla obróbki „na
sucho”. Jednak wyniki i wnioski płynące z tych badań mogą być obciążone błędem
wynikającym z zastosowania przez ich autorów symulacji frezowania obwiedniowego przez
narzędzie jednoostrzowe („fly tool”).

Podstawą do oceny efektywności różnych warunków podawania cieczy obróbkowej są
przebiegi zużycia ostrzy w całym okresie trwałości. Zatem skuteczność smarowania czy
chłodzenia w metodzie MQL można określić poprzez porównanie przebiegów zużycia z tymi,
jakie występują podczas frezowania obwiedniowego z udziałem podawania cieczy obróbkowej
w trybie obfitym.
Należy pamiętać o tym, że zużywające się narzędzie jest najsłabszym ogniwem
układów obróbkowych. Tak więc, możliwość przewidywania zużycia w różnych warunkach
eksploatacyjnych nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza z uwagi na kosztowne i
długotrwałe badania trwałościowe. Do przewidywania zużycia można między innymi
wykorzystać odpowiednie procedury matematyczne, np.: metodę analizy trendu [8], sztuczne
sieci neuronowe [9], modelowanie rozmyte oparte na strukturze TSK [10], czy model równania
drugiego stopnia prognozujący trwałość ostrza metodą powierzchni odpowiedzi [13].
W różnych ośrodkach naukowo-badawczych podejmowano badania nad zjawiskiem
zużycia zębów ostrzy frezów ślimakowych. W pracy [6] zaproponowano metodę określania
zmienności obciążeń czynnej krawędzi skrawającej poprzez zastosowanie narzędzia
wieloostrzowego w postaci zębatki („flute hobbing”), rozwijając w ten sposób metodę
wykorzystującą narzędzie jednoostrzowe [3]. W pracy [7] wskazano na fakt, że w przypadku
narzędzi pokrytych powłoką TiN, zastosowanie metody MQL powoduje mniejsze ich zużycie
w porównaniu do narzędzi bez powłok przeciwzużyciowych. Innym tematem podjętym w
pracy [18] jest określenie wpływu stanu krawędzi skrawającej na intensywność zużycia
podczas frezowania obwiedniowego bez udziału cieczy obróbkowej. W ramach prac
badawczych zajmowano się również matematycznym opisem krzywej zużycia frezów
ślimakowych [2-4]. Prace te opierają opis matematyczny głównie na analizie zmiany obciążeń
czynnych krawędzi skrawających ostrzy w trakcie obróbki wynikających ze zmiennych
przekrojów poprzecznych wiórów w różnych położeniach kątowych frezu.
W niniejszym artykule omówiono metodę wyznaczania zależności matematycznej do
obliczeń wartości starcia VB na powierzchni przyłożenia najbardziej zużytego zęba. Dane do
obliczeń uzyskano przeprowadzając badania eksperymentalne. Zależność w postaci funkcji
regresji wielorakiej (wielokrotnej) wyznaczono za pomocą algorytmu metody dołączania i
odrzucania. Następnie, w oparciu o równania w postaci wielomianów potęgowych, dokonano
oceny wpływu wybranych warunków obróbki (prędkość skrawania, posuw, siła skrawania,
metoda dostarczania cieczy obróbkowej) na przebiegi zużycia frezów ślimakowych.
2. Plan badań eksperymentalnych
Celem badań eksperymentalnych było zebranie danych dotyczących wartości zużycia
narzędzi oraz sił skrawania podczas frezowania obwiedniowego kół zębatych:
−
z udziałem cieczy obróbkowej w trybie obfitym (WM – Wet Machining),
−
z minimalnym wydatkiem cieczy obróbkowej (MQL).
W trakcie badań zastosowano różne parametry skrawania (prędkość skrawania, posuw)
oraz mierzono wartości VBc (nie zaobserwowano istotnego zużycia na powierzchni natarcia) i
odpowiadające im wartości siły skrawania Fc. Wybór tych danych spowodowany był ich
znaczącym wpływem na proces zużywania narzędzia. Prowadzone już od dawna badania nad
obwiedniowym frezowaniem uzębień, np. [11] dowodzą, że spośród wszystkich parametrów
skrawania największy wpływ na zużycie narzędzia wykazuje prędkość skrawania vc. Główną
tego przyczyną jest fakt, że w największym stopniu zależy od niej temperatura skrawania.
Potwierdzają to także inni badacze, np. [1]. Siła skrawania może stanowić natomiast pośredni
wskaźnik zużycia. Zużycie frezu ślimakowego prowadzi bowiem, w trakcie procesu
obróbkowego, do zmiany warunków skrawania i pogorszenia jakości przedmiotu obrabianego.

Konsekwencją tego jest m.in. zmiana wartości sił występujących w trakcie frezowania
obwiedniowego.
2.1. Próby trwałościowe
Próby trwałościowe przeprowadzono frezując obwiedniowo koła zębate walcowe
wykonane ze stali węglowej C45 (20±2 HRC). Otoczki kół zębatych posiadały średnicę d=72
mm i szerokość b=15 mm. Wykorzystując frezarkę obwiedniową ZFC-20 nacinano uzębienie
o zarysie ewolwentowym, module m=3 mm, kącie przyporu α=20° i kącie pochylenia zęba
β=0°. Użyto frezów ślimakowych NMFc-3/20°/B wykonanych ze stali szybkotnącej HS6-5-2
bez pokryć przeciwzużyciowych. Jako konwencjonalną ciecz obróbkową zastosowano olej
maszynowy Ferokol EP dostarczany w strefę skrawania z wydatkiem 10 l/min. Do metody
MQL zastosowano urządzenie MicroJet MKS-G100 firmy Link oraz ciecz obróbkową do
obróbki wiórowej MICRO 3000 podawaną z wydatkiem około 15 ml/godz. Urządzenie MKSG100 przeznaczone jest do zewnętrznego, jednokanałowego wytwarzania mgły olejowej.
Badania były prowadzone dla różnych parametrów skrawania (tablica 1) przy stałej
drodze frezowania L = 400 mm.
Koło obrabiane mocowano na specjalnie zaprojektowanym trzpieniu przeznaczonym
do zamontowania jednoskładowego siłomierza piezoelektrycznego KISTLER Typ 9321B,
umożliwiający pomiar siły skrawania Fc. Sygnał pomiarowy z siłomierza kierowany był do
jednokanałowego wzmacniacza laboratoryjnego KISTLER Typ 5011B i przetwarzany na
sygnał napięciowy. Następnie ze wzmacniacza sygnał przesyłano do karty pomiarowej
KEITHLEY Typ KPCMCIA–12AI–C umieszczonej w komputerze. Oprogramowanie do
rejestracji danych pomiarowych opracowano w Instytucie Obrabiarek i TBM PŁ [20].
Tabela 1. Parametry skrawania.
prędkość skrawania
vc [m/min]
34,4
44,2
54,0
69,9

Parametry skrawania
posuw
f [mm/obr]
0,50
1,25

głębokość skrawania
ap [mm]
6,6

Na rys. 1 przedstawiono przykładowy wykres przebiegu siły skrawania uzyskany w
trakcie frezowania koła zębatego.

Rys. 1. Przykładowy wykres przebiegu siły skrawania w funkcji czasu.

Pomiaru dokonywano w czasie 10 sekund. W tym czasie frez ślimakowy wykonywał
około 20 obrotów. Jako wartość siły skrawania Fc dla jednego pomiaru przyjęto średnią
wartość maksymalnych sił skrawania Fc„i” (gdzie „i” kolejny numer obrotu frezu)
obserwowanych dla każdego obrotu frezu. Na skutek zmiennej liczby zębów pracujących
jednocześnie w trakcie jednego obrotu narzędzia ulega zmianie sumaryczny przekrój
warstwy skrawanej. Ma to wpływ na przebieg mierzonego sygnału, powodując
utrzymywanie się krzywej powyżej wartości siły równej 0.
Pomiary zużycia wykonywano na mikroskopie warsztatowym. Zużycie ostrzy frezów
ślimakowych występowało na powierzchniach przyłożenia i przybierało formę starcia w
pobliżu krawędzi skrawającej. Największa jego wartość VBc-we występowała w okolicach
naroża po stronie wchodzącej w zazębienie obróbkowo-toczne. Tę wartość, dla najbardziej
zużytego zęba, brano jako miarę zużycia przy analizie wyników badań.
2.2. Wyznaczenie zależności matematycznej
Do wyznaczenia zależności matematycznych służących do obliczania zużycia
narzędzia wykorzystano oprogramowanie komputerowe SKZ opracowane w Instytucie
Obrabiarek i TBM PŁ [14]. Program SKZ umożliwia wyznaczanie współczynników
równania regresji wielorakiej. Procedurę analizy regresji opracowano na podstawie
algorytmu metody „dołączania i odrzucania” zamieszczonej w pracy [15].
Pracę z programem rozpoczynano od wprowadzenia danych wejściowych (vc, f, Fc) z
przygotowanego wcześniej pliku tekstowego oraz wybrania postaci funkcji regresji (Y1 = B0
+ Suma (Bi * Xi)). Ponieważ próby trwałościowe prowadzono dla jednej głębokości
skrawania ap, przy wprowadzaniu danych wejściowych pomijano ten parametr.
Wybór wartości krytycznych statystyki (Fkr) dokonywany jest na poziomie istotności
α=0,4 i po wyznaczeniu funkcji regresji zmieniany jest na wartość α=0,1. Obliczenia
rozpoczyna się od najprostszej funkcji regresji i kolejno dołączane są nowe człony. Gdy
nowo dołączony człon obniża istotność członu już wprowadzonego, to ten nieistotny człon
jest usuwany z funkcji regresji. Po wprowadzeniu wszystkich istotnych członów na ekranie
monitora wyświetlany jest panel z podglądem wyników obliczeń.
Ostatecznie funkcja obiektu badań przyjęła poniższą postać:
VBc − we = VB0 ⋅ vcfv ⋅ f

ff

Fc f F [mm]

(1)

gdzie: vc – [m/min]; f – [mm/obr]; Fc – [N].
Wyznaczone na podstawie obliczeń wartości współczynników oraz stałych tej funkcji
zestawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Wyznaczone wartości stałych i współczynników przyjętej funkcji badań.
Stałe i wykładniki
MQL

WM
VB0 = 9,98·10
fv = -2,194
ff = -0,633
fF = 8,962

-21

VB0 = 2,15·10-12
fv = -1,569
ff = -0,604
fF = 5,282

Współczynnik korelacji wielorakiej R
0,7502

0,7418

Po podstawieniu wartości liczbowych z tablicy 2 do funkcji obiektu badań (1)
otrzymano:

− dla podawania cieczy obróbkowej w trybie obfitym (WM)
VBc− we = 9,98 ⋅ 10 −21 ⋅ vc−2,194 ⋅ f −0, 633 ⋅ Fc8,962

[N]

(2)

[N].

(3)

– dla metody MQL

VBc− we = 2,15 ⋅ 10 −12 ⋅ vc−1,569 ⋅ f −0, 604 ⋅ Fc5, 282
3. Analiza uzyskanych zależności

Istotności otrzymanych współczynników korelacji wielorakiej R określono za pomocą
testu F Fishera-Snedecora, poprzez obliczenie wartości testowych współczynnika F i
porównanie ich z wartościami krytycznymi Fkr. Ponieważ wartości F > Fkr, to współczynniki
korelacji należy uznać za istotne, co oznacza zgodność (na poziomie istotności α=0,1)
równania regresji z wynikami badań [12].
Analiza stałych i wykładników przedstawionych w tabeli 2 wskazuje, że wartości te
różnią się w zależności od zastosowanej metody podawania cieczy obróbkowej. Dotyczy to
zarówno stałych VB0 definiujących generalnie poziom wartości zużycia jak i wykładników
potęgowych określających wpływ poszczególnych warunków obróbki na zmiany wartości
zużycia.
Największe różnice zaobserwowano porównując wykładniki fF i fv dla metody MQL
do analogicznych wykładników dla WM. Wartości wykładników fv różnią się o blisko 40 %,
a wykładniki fF o 70 %. Wskazuje to, że dla podawania cieczy obróbkowej w trybie obfitym
(WM) występuje dużo większa wrażliwość zużycia VBc-we na zmiany prędkości skrawania vc
w porównaniu do MQL. Ta sama zależność dotyczy towarzyszącym zużyciu siłom
skrawania Fc.
W przypadku współczynników ff nie zauważono znaczących różnic w ich wartościach
(odpowiednio -0,633 i -0,604). Wskazuje to na podobny wpływ posuwu f na wartość zużycia
niezależnie od sposobu podawania cieczy obróbkowej. Warto zauważyć, że właściwość ta
może być spowodowana tym, że posuw wzdłużny jest istotnym parametrem wywierającym
wpływ na maksymalną wartość siły skrawania Fc [19] i jako taki jest już uwzględniony w
współczynniku fF.
Ilustrację graficzną przedstawiającą wpływ parametrów (vc, F) najbardziej zależnych
od sposobu podawania cieczy obróbkowej na zużycie VBc-we zamieszczono na rys. 2.
Wykresy wykonano dla posuwu f=0,5 mm/obr. Wykresy dla posuwu f=1,25 mm/obr mają
zbliżony charakter.
Powierzchnie na wykresie przedstawiają poziom wartości zużycia jakiego należy
oczekiwać w zależności od zmieniających się warunków obróbki.
Jak wynika z rys. 2 oraz zależności (2) i (3) zastosowanie większej prędkości
skrawania vc powoduje, że w każdym przypadku osiąganiu założonego zużycia kryterialnego
VBc-kr towarzyszą większe siły skrawania Fc. Spostrzeżenie to potwierdzają wartości
zestawione w tabeli 3.
Należy zauważyć, że dla obfitego podawania cieczy obróbkowej (WM) wzrost
prędkości skrawania (zwłaszcza do vc=54 m/min i vc=69,9 m/min) powoduje, że osiągnięciu
założonego zużycia kryterialnego towarzyszą mniejsze siły Fc niż w przypadku metody
MQL. Dla zużycia 0,3 mm różnica pomiędzy wartościami siły skrawania dla skrajnych
prędkości skrawania wynosi 64 N, podczas gdy dla MQL jest ona o 25 % większa i wynosi
80 N. Analogicznie dla zużycia 0,5 mm różnica pomiędzy wartościami siły skrawania dla
skrajnych prędkości skrawania wynosi 68 N, podczas gdy dla MQL jest ona o 29 % większa
i wynosi 88 N. Potwierdza to wcześniejsze uwagi dotyczące większej wrażliwości zużycia

VBc-we na zmiany prędkości skrawania vc i siły skrawania Fc dla frezowania na mokro (WM)
w porównaniu do metody MQL.
a)

b)

Rys. 2. Zależność zużycia od prędkości skrawania i sił skrawania: a) WM, b) MQL; f=0,5 mm/obr
Tabela 3. Wartości sił dla założonego zużycia kryterialnego.
f
[mm/obr]

VBc-kr
[mm]

0,3
0,5
0,5

vc
[m/min]

MQL

WM
Fc [N]

34,4

338

340

44,4

359

367

54,0

377

389

69,9

402

420

34,4

357

375

44,4

380

404

54,0

399

429

69,9

425

463

4. Weryfikacja modelu matematycznego
Pomimo zadowalających wartości współczynników korelacji wielorakiej dla
opracowanego modelu matematycznego, dokonano również jego weryfikacji polegającej na
porównaniu pomierzonych wartości zużycia VBc-we z wartościami obliczonymi w oparciu o
ten model.
Na rys. 3 przedstawiono porównanie obliczonych i pomierzonych wartości zużycia
VBc-we podczas frezowania obwiedniowego kół zębatych z zastosowaniem podawania cieczy
obróbkowej w trybie obfitym (rys. 3a) oraz z minimalnym wydatkiem (rys. 3b). Wykresy
wykonano dla stałych parametrów skrawania: vc = 69,9 m/min, f = 0,5 mm/obr, ap = 6,6 mm.
Różnice pomiędzy wielkościami zmierzonymi i obliczonymi wartościami zużycia
wahają się w granicach 0,03–0,08 mm dla frezowania z podawaniem cieczy obróbkowej w
trybie obfitym (WM) i w granicach 0,02–0,12 mm dla frezowania z wykorzystaniem metody
MQL. Należy zauważyć, że dla obu metod różnice te zmniejszają się wraz z upływem czasu
obróbki. W przypadku metody WM w końcowej fazie przebiegu krzywej zużycia różnica
wynosi 14% i analogicznie dla metody MQL różnica spada do 6%. W obu przypadkach
krzywe zużycia wykreślone na podstawie obliczeń przebiegają poniżej krzywych
rzeczywistych.

Podobne właściwości krzywych zużycia dla wartości pomierzonych i obliczonych
uzyskano dla innych prób. Potwierdza to prawidłowość opracowanego modelu.
a)

b)

Rys. 3. Porównanie wyników obliczeń i pomiarów zużycia VBc-we: a) WM, b) MQL;
vc=69,9 m/min, f=0,5 mm/obr, ap=6,6 mm.

5. Wnioski
Celem pracy było opracowanie zależności matematycznych umożliwiających
prognozowanie wielkości starcia VBc najbardziej zużytego ostrza frezu ślimakowego.
Możliwość przewidywania zużycia narzędzia jest istotnym czynnikiem wpływającym na
poprawność planowania procesu obróbki kół zębatych metodą frezowania obwiedniowego.
Na podstawie analizy uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski:
1. Opracowano model matematyczny w postaci funkcji regresji wielorakiej
umożliwiający obliczanie wielkości starcia VBc-we najbardziej zużytego zęba.
2. Metoda dołączania i odrzucania, wykorzystana do opracowania modelu, jest
stosunkowo łatwa do zastosowania, a z wykorzystaniem odpowiedniego
oprogramowania, przy stałym pomiarze sił skrawania, możliwe jest nadzorowanie
stanu zużycia frezu ślimakowego w trakcie obróbki.
3. Weryfikacja eksperymentalna uzyskanych zależności potwierdziła ich poprawność dla
obu przypadków podawania cieczy obróbkowej (WM i MQL).
4. Opracowany model stwarza dobre podstawy do analizy procesu frezowania kół
zębatych. Dzięki wyznaczonym zależnościom matematycznym można, przynajmniej
w pewnym zakresie, uniknąć pracochłonnych badań eksperymentalnych.
Ponadto na podstawie przeprowadzonych prac i uzyskanych wyników należy
zauważyć, że:

1. Analiza wykładników potęgowych określających wpływ poszczególnych warunków
obróbki na poziom zużycia wykazała, że prędkość skrawania vc i siła skrawania Fc są
parametrami najbardziej czułymi na sposób podawania cieczy obróbkowej (WM,
MQL).
2. W przypadku podawania cieczy w trybie obfitym (WM) występuje większa
wrażliwość zużycia na zmiany prędkości skrawania vc w porównaniu do metody
MQL. Ta sama zależność dotyczy towarzyszącym zużyciu siłom skrawania Fc.
3. Wpływ posuwu f na wartość zużycia nie jest zależny od sposobu podawania cieczy
obróbkowej.
4. Zastosowanie metody MQL podczas frezowania obwiedniowego jest możliwe tylko
w postaci zewnętrznego doprowadzenia cieczy obróbkowej do strefy skrawania.
Wydaje się, że doprowadzenie mgły olejowej bezpośrednio do strefy skrawania
poprzez narzędzie poprawiłoby warunki obróbki i spowolniło proces jego zużycia.
Powinno to być celem dalszych prac konstrukcyjnych i badań eksperymentalnych.
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Probabilistyczny model wytrzymałości na zginanie
kompozytów stomatologicznych w zastosowaniu do modelowania
niezawodności układów „ząb – kompozyt stomatologiczny”

Słowa kluczowe: modelowanie probabilistyczne, niezawodność układów ząb-kompozyt
stomatologiczny, kompozyty stomatologiczne, wytrzymałość na zginanie,
Streszczenie: W pracy przedstawiono zastosowanie bayesowskiego modelowania probabilistycznego
jako sposobu standaryzacji opracowania wyników pomiarów, uzupełniającego standaryzację
operatorowo – proceduralną wyznaczania wytrzymałości kompozytów stomatologicznych. Tradycyjny
sposób prowadzenia badań wytrzymałościowych, wykonywanych usługowo i obliczeniowo
nienawiązujących do badań poprzednich, zmieniono w adaptacyjny proces kumulacji wiedzy
w postaci coraz dokładniejszych modeli. Probabilistyczne modele wytrzymałości na zginanie
wykorzystano
do utworzenia rankingu niezawodnościowego badanych kompozytów
stomatologicznych. Konceptualizacja niezawodności układów biotechnologicznych takich jak „ząb –
wypełnienie stomatologiczne” wymagała rozszerzenia zakresu pojęcia uszkodzenie o losowe zdarzenia
polegające na zaistnieniu niezgodności pomiędzy komponentami układu biotechnologicznego
(compability failure).

1. Wstęp
Pozyskiwanie informacji i wiedzy wbudowane w procesy produkcyjne jest
podstawowym paradygmatem systemów produkcji opartych na wiedzy i informacji. Oznacza
to, że wiedza i informacja są jednym z najważniejszych produktów, głównych lub ubocznych
każdego procesu produkcji. Ta wiedza pozostaje w procesie jako niezużywalny zasób
produkcyjny [3].
Wytrzymałość na zginanie jest jednym z podstawowych parametrów
charakteryzujących kompozyty stomatologiczne. Wytrzymałość na zginanie badana jest
poprzez wykonanie testu 3-punktowego zginania (TFS), który jest uznany przez
Międzynarodową Organizację Normalizacyjną jako obowiązujący w badaniach
wytrzymałości stomatologicznych kompozytów polimerowych i opisany w normie PN-EN
ISO 4049:2010E–„Stomatologia - Materiały polimerowe do odbudowy” wprowadzającej
w Polsce normę EN ISO 4049-2009 „Dentistry - Polymer-based restorative materials”[14].

Wytrzymałość na zginanie jest wielkością złożoną, wrażliwą na nieznaczne nawet
niejednorodności struktury i składu chemicznego a także kształtu badanych próbek zarówno
w skali mikro jak i makro. Efektem tego jest rozrzut wyników pomiaru próbek wykonanych
z tego samego materiału. Inaczej mówiąc, wynik pomiaru obciążony jest niepewnością co do
wartości wytrzymałości na zginanie. Jako miarę niepewności przyjmuje się
prawdopodobieństwo. Oznacza to, że po wykonaniu serii pomiarów wytrzymałość badanego
materiału na zginanie znana jest z dokładnością do rozkładu prawdopodobieństwa. W
literaturze [10, 15] przyjmuje się, że rozkład ten jest rozkładem Weibull’a, którego
dystrybuanta ma postać przedstawioną we wzorze 1:
(1)
gdzie:
σ – naprężenie niszczące,
σ0 – parametr skali rozkładu Weibull`a,
m – parametr kształtu,
σu – parametr położenia (w rozpatrywanym przypadku σu=0 )
F
– prawdopodobieństwo zniszczenia próbki przy naprężeniu zginającym dla
≥u.
Zastosowaniem rozkładu Weibull’a jako modelu wytrzymałości na zginanie materiałów
stomatologicznych zajmowano się w pracy [10]. Do oszacowania parametrów rozkładu
Weibull’a zastosowano tam metodę siatek podwójnie logarytmicznych [10]. Jest to metoda
oparta na klasycznej statystyce matematycznej, w której parametry rozkładu
prawdopodobieństwa traktowane są jako wielkości stałe dla ustalonych warunków
eksperymentu, chociaż nieznane. Natomiast wynik pomiaru jest zmienną losową
o wartościach generowanych przez rozkład prawdopodobieństwa o konkretnych, chociaż
nieznanych parametrach. Z inżynierskiego punktu widzenia to właśnie wynik pomiaru jest
stwierdzonym faktem a zatem niepewność tkwi w parametrach rozkładu a nie w wynikach
pomiaru. Jeżeli potraktujemy parametry rozkładu jako zmienne losowe to mamy do czynienia
z statystyką bayesowską [5, 6]. Takie podejście jest sensowne w pomiarach wytrzymałości w
inżynierii materiałowej, czego przykładem może być opracowanie Bayesian Inference for
NASA Probabilistic Risk and Reliability Analisys NASA/SP-2009-569, June 2009[2].
Celem artykułu jest między innymi pokazanie zastosowania bayesowskiego
modelowania probabilistycznego jako propozycji metody wyznaczania i porównywania
charakterystyk wytrzymałościowych materiałów stomatologicznych. Autorzy uważają, że aby
zwiększyć przewidywalność i porównywalność badań wytrzymałościowych należy
znormalizować nie tylko metodę i aparaturę pomiarową, ale również metodę opracowywania
wyników pomiarów i ich formalnej interpretacji. Zastosowanie statystyki bayesowskiej ma
tutaj wyraźną przewagę nad statystyką klasyczną dlatego, że w sposób zgodny z intuicją
inżynierską możliwe jest łączenie jakościowej wiedzy przedmiotowej z wynikami pomiaru.
Kolejnym celem artykułu jest zasygnalizowanie problemu niezawodności układów
biotechnologicznych. Konceptualizacja niezawodności układów biotechnologicznych takich
jak „ząb – wypełnienie stomatologiczne” wymaga wprowadzenia nowej subkategorii pojęcia
uszkodzenie 1 (failure) a mianowicie compability failure (niezgodność). Zdarzenie polegające
na zaistnieniu niezgodności pomiędzy obiektem biologicznym a komponentem
stomatologicznym traktujemy jako nową kategorię zdarzeń losowych typu uszkodzenie i do
nich m.in. odnosimy pojęcie niezawodności układów biotechnologicznych. Zgodnie z normą
PN-EN ISO 4049:2010 należy uwzględnić trzy rodzaje niekompatybilności: biologiczną,
1
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estetyczną i trwałościową. Każda z tych kategorii ma jeszcze szczegółowe subkategorie,
specyfikowane w odrębnych normach. W wyżej cytowanej normie występują subkategorie
kompatybilności wytrzymałościowej i antyradiacyjnej.
2. Bayesowski, probabilistyczny model wytrzymałości na zginanie materiałów
stomatologicznych
Bayesowskie modele probabilistyczne (sieci bayesowskie) mają reprezentację grafową
[8, 11, 12]. Węzły grafu reprezentują wielkości opisujące modelowaną dziedzinę
przedmiotową. Każda z tych wielkości ma określony zbiór wartości oraz miarę niepewności
dotyczącą wartości tych wielkości, zadaną w postaci apriorycznego rozkładu
prawdopodobieństwa nad zbiorem jej wartości. Węzły grafu połączone są łukami
reprezentującymi związki przyczynowo – skutkowe.
Rozkłady prawdopodobieństwa związane z węzłami potomnymi innych węzłów są
apriorycznymi rozkładami warunkowymi. Model bayesowski należy tak konstruować, aby
reprezentujący go graf nie zawierał cykli. Wykorzystując zasadę warunkowej niezależności
uzyskuje się kompletną charakterystykę probabilistyczną w postaci sfaktoryzowanego,
łącznego rozkładu prawdopodobieństwa [4].
Modele probabilistyczne mogą być generatywne albo dyskryminatywne. Istotą
statystyki bayesowskiej jest tworzenie modeli generatywnych. Zadane jest pytanie o łączny
rozkład prawdopodobieństwa zmiennych losowych pod warunkiem zaobserwowania
konkretnych ich realizacji z uwzględnieniem znajomości relacji przyczynowo – skutkowych
pomiędzy tymi zmiennymi. Hipotezy dotyczą parametrów rozkładu, o których zakłada się, że
są znane z dokładnością do apriorycznego rozkładu prawdopodobieństwa. Każdorazowy
napływ nowych danych (realizacji obserwowanych zmiennych losowych) powoduje
aktualizację warunkowych rozkładów prawdopodobieństwa wszystkich zmiennych w modelu,
w tym parametrów rozkładu. Otrzymuje się wówczas rozkłady aposterioryczne
poszczególnych
zmiennych
losowych
oraz
aposterioryczny
łączny
rozkład
prawdopodobieństwa[5, 6, 7, 8, 9].
Przyjmując, że modelem probabilistycznym wytrzymałości na zginanie kompozytów
stomatologicznych jest rozkład Weibull’a –model ten w postaci sieci bayesowskiej
przestawiono na rys. 1. Graf ten ma tyle węzłów, ile wielkości występuje we wzorze1 (przy
budowaniu sieci parametr skali oznaczono η „eta” a parametr kształtu β „beta”) oraz węzły
reprezentujące czynniki eksperymentu. W tym przypadku są to: rodzaj materiału, rodzaj
światła używanego w procesie utwardzania i czas naświetlania.

Rys. 1. Probabilistyczny model wytrzymałości materiałów stomatologicznych.

3. „Uczenie modeli” na przykładach, którymi są rzeczywiste wyniki pomiarów
Wykorzystane zostały wyniki pomiarów przeprowadzonych i opublikowanych
w artykule [11]. Dane dotyczą kompozytów stomatologicznych bazujących na siloranach oraz
na związkach metakrylanowych. Były to: FiltekSiloran (FSi), Gradia Direct Anterior (GDA),
Gradia Direct Posterior (GDP), Herculite XRV (H). Zastosowano fotopolimeryzację dwoma
rodzajami światła: lampą diodową oraz lampą halogenową. Przyjęto czas naświetlania 40 sek.
oraz 60 sek. Do badań wytrzymałości zastosowano test na zginanie trójpunktowe (TFS)
zgodnie z wymaganiami normy ISO 4049. Badane próbki w ilości N=20 z każdego materiału
miały formę belek prostopadłościennych[1, 4, 10, 13]. Modelowanie probabilistyczne
przeprowadzono za pomocą programu AgenaRisk 2 .
Celem uczenia sieci probabilistycznej jest estymacja parametrów β i η dla różnych
materiałów i różnych warunków eksperymentu. Uczenie sieci polega na wstecznej propagacji
wyników pomiarów wytrzymałości na zginanie (Rys. 2). W początkowej fazie uczenia
wartości parametrów β i η są nieokreślone, stąd aprioryczny rozkład prawdopodobieństw nad
wartościami tych parametrów przyjęto jako jednostajny w przedziale od 0 do 200 dla
parametru η i od 1 do 20 dla parametru β. Wyniki uczenia sieci przedstawiono na rys. 3 i 4.

Rys. 2. Uczenie sieci na podstawie wyników pomiarów.
2

Użyto programu AgenaRiskhttp://www.agenarisk.com
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Rysunek 3. Warunkowe rozkłady prawdopodobieństwa wytrzymałości na zginanie .
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Rysunek 4. Aposterioryczne, warunkowe rozkłady prawdopodobieństwa
parametrów rozkładu Weibull’a.
4. Wykorzystanie modelu do porównania pod względem wytrzymałości na zginanie
badanych mate riałów uwarunkowanych parametrami naś wietlania.
Problem porównywania obiektów o właściwościach znanych z dokładnością do
rozkładu prawdopodobieństwa w klasycznej statystyce sprowadza się do porównania wartości
średnich z uwzględnieniem ich przedziałów ufności. W przypadku statystyki bayesowskiej

mamy więcej niż średnią – mamy łączne rozkłady prawdopodobieństwa. Pozwala to na
uzyskiwanie odpowiedzi z dokładnością do rozkładu prawdopodobieństwa na szereg pytań
rozstrzygających czy też porównujących, np.:
 Czy wytrzymałość na zginanie materiału A poddanego naświetlaniu według procedury
W1 nie jest mniejsza niż wytrzymałość na zginanie tego samego materiału poddanego
naświetlaniu według procedury W2?
 Który z badanych materiałów przy tym samym rodzaju obróbki ma największą
wytrzymałość w sensie prawdopodobieństwa, tego że wybrany materiał będzie nie
gorszy od innych w kolejnych porównaniach?
 Czy materiał, który jest przy tych samych warunkach obróbki gorszy od innych można
polepszyć poprzez stosowanie innego rodzaju obróbki?
W sieciach bayesowskich porównywanie sprowadza się do uruchomienia procedur
inferencyjnych. Celem wnioskowania jest w tym przypadku odpowiedź na pytanie o stosunek
(ile razy?) lub różnicę (o ile?) pomiędzy porównywanymi wielkościami o wyznaczonych
rozkładach prawdopodobieństwa. W tym celu do sieci bayesowskiej dodawane są
deterministyczne węzły reprezentujące różnicę lub stosunek porównywanych wielkości [3].
Przykładowe wyniki porównań przedstawiono na rysunku 5.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rysunek 5. Porównanie wytrzymałości na zginanie próbek poddanych naświetleniu
według różnych procedur
Oznaczenia na rysunku 5: Materiał: FSI - FiltekSiloran, GDA - Gradia Direct Anterior , GDP - Gradia Direct
Posterior, H - Hercu lite XRV. Naświetlan ie: HA L_40s – lampa halogenowa, czas naświetlania 40 sekund,
HAL_ 60s - lampa halogenowa, czas naświetlania 60 sekund, LED_40s - lampa diodowa, czas naświetlania 40
sekund, LED_ 60s - lampa diodowa, czas naświetlania 60 sekund

Przykładowa interpretacja porównań zamieszczonych na rysunku 5 jest następująca:
 w przypadku rys. 5.a) porównywana jest wytrzymałość na zginanie materiału FSI
naświetlanego lampą halogenową przez 40 sekund z wytrzymałością na zginanie
materiału FSI naświetlanego lampą diodową przez 40 sekund. Z rysunku widać, że
hipoteza zerowa mówiąca, że zastosowanie fotopolimeryzacji lampą diodową skutkuje
mniejszą wytrzymałością na zginanie niż w przypadku fotopolimeryzacji lampą
halogenową jest prawdziwa z prawdopodobieństwem 50,839%. Taki wynik
porównania oznacza, że różnica wytrzymałości w tych dwóch przypadkach jest mało
istotna.
 w przypadku rys.5.b) porównywana jest wytrzymałość na zginanie materiału GDA
z wytrzymałością na zginanie materiału GDP, w obydwu przypadkach naświetlanych
lampą halogenową przez 40 sekund. Z rysunku widać, że hipoteza zerowa mówiąca,
że zastosowanie materiału GDP skutkuje mniejszą wytrzymałością na zginanie niż
GDAjest prawdziwa z prawdopodobieństwem 25,067%. Taki wynik porównania
oznacza, że różnica wytrzymałości w tych dwóch przypadkach jest istotna na korzyść
materiału GDP.
Pozostałe porównania interpretuje się analogicznie.
5. Model niezawodnościowy układu ząb – wypełnienie stomatologiczne
Do modelowania tego typu układów wygodnym narzędziem są sieci bayesowskie,
a w szczególności ich subkategoria - probabilistyczne sieci boolowskie. Węzłami tych sieci są
w tym przypadku predykaty reprezentujące poszczególne rodzaje niekompatybilności układu
biotechnologicznego (Rys. 6).

Rys. 6. Schemat sieci reprezentującej model niezawodnościowy
układu ząb – wypełnienie stomatologiczne.
W artykule ograniczono się do rozpatrywania niezawodności w odniesieniu do „uszkodzenia”
typu niekompatybilność wytrzymałościowa. Zdarzenie polegające na zaistnieniu
niekompatybilności wytrzymałościowej traktowane jest jako zdarzenie losowe polegające na
wystąpieniu kompozytu stomatologicznego o wytrzymałości na zginanie mniejszej, niż
wymagana przez normę (w momencie zakładania materiału stomatologicznego wytrzymałość
materiału jest znana z dokładnością do rozkładu prawdopodobieństwa). Miarą zawodności
jest prawdopodobieństwo wystąpienia tego zdarzenia(Rys.7).
Wymagana przez normę PN-EN ISO 4049:2010E wytrzymałość na zginanie badanych
materiałów (Typ 1, klasa 2, grupa 1) wynosi 80 MPa.
Rysunek 7 przedstawia fragment sieci, która pozwala na określenie
niekompatybilności dla materiału Filtek Siloran naświetlanego lampą diodową przez 40
sekund. W tym przypadku prawdą jest hipoteza mówiąca, że tak przygotowany materiał jest
niekompatybilny wytrzymałościowo (true) czyli ma mniejszą wytrzymałość na zginanie niż
80 MPa.

Rys. 7. Niezawodność układu „ząb-wypełnienie stomatologiczne” jako prawdopodobieństwo
niewystąpienia niekompatybilności wytrzymałościowej.
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Rys.8. Ranking materiałów stomatologicznych pod względem
ich kompatybilności wytrzymałościowej.
Stosując miarę niezawodności układu „ząb-wypełnienie stomatologiczne” zdefiniowaną jako
prawdopodobieństwa niewystąpienia niekompatybilności wytrzymałościowej dla pozostałych
badanych materiałów stomatologicznych i różnych warunków ich polimeryzacji otrzymano
wyniki pokazane na rysunku 8. Jak widać, większość badanych materiałów nie zapewnia
kompatybilności wytrzymałościowej z akceptowalnym prawdopodobieństwem.
6. Podsumowanie
W pierwszej części pracy przedstawiono zastosowanie bayesowskiego modelowania
probabilistycznego jako sposobu standaryzacji opracowania wyników pomiarów
uzupełniającego standaryzację wyznaczającą wytrzymałość kompozytów stomatologicznych.
Technologia bayesowskiego modelowania probabilistycznego narzuca jednolitą,
wystarczająco ekspresywną interpretację uzyskanych wyników. Produktem tej technologii jest
formalny i wykonywalny model (system reprezentacji wiedzy).Jest to zmiana tradycyjnego
sposobu interpretacji badań wytrzymałościowych, robionych na żądanie i obliczeniowo
nienawiązujących do badań poprzednich, w adaptacyjny proces kumulacji wiedzy w postaci
coraz dokładniejszych modeli.
W drugiej części pracy zaproponowano konceptualizację i metodę modelowania
niezawodnościowego układów biotechnologicznych w odniesieniu do „uszkodzeń” będących
zaistnieniem określonego typu niekompatybilności pomiędzy ko mponentami układu
biotechnologicznego. Odpowiednią w tym przypadku metodą modelowania niezawodności są
sieci bayesowskie, których węzły reprezentują znane z dokładnością do rozkładu
prawdopodobieństwa zdarzenia zaistnienia niekompatybilności.
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