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W skrócie – A bstracts
Hawryluk M, Kaszuba M, Gronostajski Z, Sadowski P.
Systems of supervision and analysis of industrial forging processes.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3):
315–324, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.1.

Hawryluk M, Kaszuba M, Gronostajski Z, Sadowski P. Systemy
nadzoru i analizy przemysłowych procesów kucia. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 315–324, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2016.3.1.

The work presents the concept of a multifunctional automatized forging station with
a supervisory system of the process and the production management, with the option
of application mainly at forging shops (with somewhat outdated machines) equipped with older-generation devices and forging units. The concept of such a station,
which applies the, already partially, implemented construction and technological
solutions, is a result of an extensive analysis of the current needs of forging plants
and it has been supported by the acquired knowledge and experience of the authors,
who specialize in the construction of measurement systems and other devices for
the forging industry. The systems built by the authors makes it possible to measure
and archive as well as fully monitor the most important technological parameters of
the process, such as: the course of the forging forces in the function of time/shift,
correlated with a measurement of the temperature of the preforms and dies as well as
the number of the produced forgings. The elaborated systems, owing to their inclusion
in the general production management system (which plays a supervisory role over
the whole process), also allow for an analysis of the occurring changes during the
process, including the proceeding wear of the forging tools as well as an analysis
of the parameters determined throughout a long period of time, management of the
machines and equipment (the work of the machines, their breakdowns, repairs etc.),
and the human resources, as well as adaptation of the production organization to the
increasing market demands. The presented concept of a complex approach to the issue
of automatization of the forging line is a reply to the constantly developing forging
technology, caused by market competitiveness, which requires automatization of
the production, with the purpose to produce forgings of a higher quality, and, at the
same time, reduce the costs.

W pracy przedstawiono koncepcję wielofunkcyjnego, zrobotyzowanego stanowiska
kuźniczego wraz z systemem nadzoru procesu i zarządzania produkcją, z możliwością
jego aplikacji przede wszystkim dla kuźni (z nie najnowszym parkiem maszynowym)
wyposażonych w starsze urządzenia i agregaty kuźnicze. Koncepcja takiego stanowiska,
wykorzystująca częściowo wdrożone już autorskie rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne, jest wynikiem szerokiej analizy aktualnych potrzeb zakładów kuźniczych oraz
poparta została zdobytą wiedzą i doświadczeniem autorów zajmujących się budową
systemów pomiarowych i innych urządzeń dla przemysłu kuźniczego. Budowane przez
autorów systemy pozwalają na pomiar i archiwizację oraz pełny monitoring najważniejszych parametrów technologicznych procesu, m.in.: przebiegów sił kucia w funkcji czasu/
przemieszczenia, skorelowanych z pomiarem temperatury wstępniaków i matryc oraz ilości
wyprodukowanych odkuwek. Opracowane systemy, dzięki ich włączeniu w nadrzędny
system zarządzania produkcją (pełniący funkcję nadzoru nad całym procesem), pozwalają
również na analizę zachodzących zmian podczas procesu, w tym postępującego zużycia
narzędzi kuźniczych oraz analizę rejestrowanych parametrów w długim okresie czasu,
zarządzania parkiem maszynowym i zasobami sprzętowymi (pracą maszyn, ich awariami, naprawami, itp.), zasobami ludzkimi oraz dostosowaniem organizacji produkcji do
rosnących wymagań rynkowych. Przedstawiona przez autorów koncepcja kompleksowego
podejścia do zagadnienia robotyzacji linii kuźniczej jest odpowiedzią na nieustanny rozwój
technologii kucia, spowodowany konkurencyjnością rynku, wymuszający na kuźniach
zautomatyzowanie swojej produkcji, w celu wytwarzania odkuwek o lepszej jakości przy
jednoczesnym obniżeniu jej kosztów.

Karwat B, Nocuń M, Machnik R, Niedźwiedzki J. Modelling and
study the effect of selected design features for the operating parameters
of industrial electrostatic precipitators. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 325–332, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2016.3.2.

Karwat B, Nocuń M, Machnik R, Niedźwiedzki J. Modelowanie i badania wpływu wybranych cech konstrukcyjnych na parametry eksploatacyjne
elektrofiltrów przemysłowych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2016; 18 (3): 325–332, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.2.

Electrostatic precipitators are currently most commonly used in industrial processes
equipment to reduce dust emissions into the atmosphere. A significant impact on
the process of extraction of two-phase gas/dust medium has the shape and configuration of the discharge electrodes, affecting the shape of the electric field in the
chamber electrostatic precipitator. Geometric parameters of discharge electrodes
and their arrangement in the chamber electrostatic should provide uniform current
density distribution at the surface of the collecting electrodes. The article presents
an analysis of the impact of geometry and configuration of industrial - blade type
discharge electrodes on the distribution of current density on the collecting electrode.
On the basis of the measurement results mathematical model was worked out which
allows simulation of the current density distribution depending on the shape of the
electrodes. The model allows to specify the most appropriate parameters of distance
between the emission elements of discharge electrode and the distance between the
electrodes. Preferred geometric parameters and configuration of discharge electrodes was determined by analyzing power spectral density magnitude (PSD) and the
mean square value (RMS) of current density. The results indicate the possibility of
reducing the number of elements of emission corona electrodes without worsening
of the operating parameters of electrostatic precipitator.

Mucha J, Jaworski J. The tool surface wear during the silicon steel
sheets blanking process. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2016; 18 (3): 332–342, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.3.
The surface wear mechanism of punches for the silicon sheets blanking was presented.
In the studies the differences in the wear of high-speed tool (produced by casting and
sintering), where observed. The influence of additional TiN coating on the punches
flank degradation intensity was obtained. The strengthening zone changes of the
sheared blank material close to cutting line were observed. The punch wear influence
on the M530-50A silicon sheet material hardness changes was described.

Elektrofiltry są obecnie najczęściej stosowanymi, w procesach przemysłowych, urządzeniami do redukcji emisji pyłów do atmosfery. Znaczący wpływ na przebieg procesu
odpylania ośrodka dwufazowego gaz/pył ma kształt oraz konfiguracja elektrod emisyjnych,
wpływające na ukształtowanie pola elektrycznego w komorze elektrofiltru. Parametry geometryczne elektrod ulotowych oraz ich rozmieszczenie w komorze elektrofiltru powinny
zapewniać równomierny rozkład gęstości prądu na powierzchni jego elektrod zbiorczych.
W artykule przedstawiono analizę wpływu geometrii oraz konfiguracji przemysłowych
elektrod ulotowych typu ostrzowego na rozkład gęstości prądu na elektrodzie zbiorczej.
Na podstawie wyników pomiarów opracowano model matematyczny umożliwiający symulację rozkładu gęstości tego prądu w zależności od kształtu elektrod. Model umożliwia
określenie korzystnych wartości odległości pomiędzy elementami emisyjnymi elektrody
ulotowej oraz odległości pomiędzy tymi elektrodami. Korzystne parametry geometryczne
i konfigurację elektrod ulotowych określano na podstawie analizy magnitud gęstości
widmowej mocy (PSD) oraz wartości średniokwadratowej (RMS) gęstości prądu. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zmniejszenia ilości elementów emisyjnych elektrod
ulotowych bez pogorszenia parametrów eksploatacyjnych elektrofiltru.

Mucha J, Jaworski J. Zużycie powierzchni narzędzi podczas eksploatacji
w procesie wykrawania blachy krzemowej. Eksploatacja i Niezawodnosc –
Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 332–342, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2016.3.3.
W niniejszym artykule przedstawiono opis mechanizmu zużycia powierzchni roboczych
stempli wykrawających elementy z blachy krzemowej. Badania wykazały różnice w
zużyciu narzędzi dla stali szybkotnącej w przypadku dwóch procesów jej wytwarzania
(odlewania i spiekania). Wykazano wpływ dodatkowej powłoki z TiN na intensywność
degradacji powierzchni przyłożenia stempli wykrawających. Obserwacji poddano zmiany
obszaru umocnienia materiału wykrawanego w pobliżu linii cięcia. Określono wpływ
zużycia stempli na zasięg zmian twardości materiału blachy krzemowej M530-50A.

Kruczyński S, Ślęzak m, Gis W, Orliński P. Evaluation of the
impact of combustion hydrogen addition on operating properties of selfignition engine. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
2016; 18 (3): 343–347, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.4.

Kruczyński S, Ślęzak m, Gis W, Orliński P. Ocena wpływu spalania
dodatku wodoru na własności eksploatacyjne silnika o zapłonie samoczynnym.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 343–347,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.4.

The work presents the results of effect of the addition of hydrogen in an amount up
to 9% of mass of diesel oil into the intake system of Perkins1104C-E44TA engine.
The impact of hydrogen addition on process heat release in the combustion chamber
and the concentration of CO, THC, NOX and PM in the exhaust at predetermined
engine operating conditions. It was summarised that the analysis of the results does
not justify the use of hydrogen as a fuel additive in self-ignition engines.

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku wodoru w ilości do 9% masy
oleju napędowego do układu dolotowego silnika Perkins1104C-E44T. Oceniono wpływ
dodatku na proces wydzielania ciepła w komorze spalanie i stężenia CO, THC, NOX i
PM w spalinach w ustalonych warunkach pracy silnika. W podsumowaniu stwierdzono
iż analiza wyników badań nie uzasadnia stosowania wodoru jako dodatku do paliwa w
silnikach o zapłonie samoczynnym.
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DZIUBAK T. The effects of dust extraction on multi-cyclone and nonwoven fabric panel filter performance in the air filters used in special
vehicles. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016;
18 (3): 348–357, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.5.

DZIUBAK T. Wpływ odsysania pyłu na charakterystyki multicyklonu
i włókninowej przegrody filtracyjnej filtru powietrza pojazdu specjalnego.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 348–357,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.5.

Common impurities found in the inlet air to the internal combustion engine of motor
vehicles are characterized. Dust concentrations in the air were analysed for different
operating conditions of a motor vehicle. It is shown that the most common and the
most harmful air impurity for the technical machinery is a mineral dust from roads.
The benefits of using the inertial filter (multi-cyclone) as a first stage of air filtration,
including extended engine life are presented. The methods of dust extraction from a
dust collector of the air filter multi-cyclone are shown. The necessity of regular ejection
dust extraction from the multi-cyclone dust collector is shown. A dust extraction rate
m0 is defined and its effects on the cyclone separation efficiency and flow resistance are
shown. The test method and the test conditions for a two-stage filter in multi-cyclone
- non-woven fabric filter element configuration are developed. The characteristics of
the separation efficiency and flow resistance of the cyclone and the non-woven fabric
filter were determined as a function of dust mass supplied with the inlet air to the
two-stage filter for three different extraction rates and without dust extraction from
the multi-cyclone dust collector. The separation efficiency and flow resistance were
determined for a multi-cyclone and a non-woven fabric filter without dust extraction
from the multi-cyclone dust collector and with or without periodical maintenance.
The benefits of periodical cleaning of the dust collector were shown.

Scharakteryzowano zanieczyszczenia powietrza wlotowego silnika spalinowego pojazdu mechanicznego. Przeanalizowano wartości stężenia pyłu w powietrzu dla różnych
warunków eksploatacji pojazdów. Przedstawiono korzyści w postaci wydłużenia czasu
eksploatacji silnika wynikające ze stosowania filtru bezwładnościowego (multicyklonu),
jako pierwszego stopnia filtracji powietrza. Pokazano metody usuwania pyłu z osadnika
multicyklonu filtru powietrza. Wykazano konieczność bieżącego, poprzez ejekcyjne
odsysanie, usuwania pyłu z osadnika multicyklonu. Zdefiniowano stopnień odsysania
pyłu m0 oraz wykazano jego wpływ na skuteczność filtracji i opory przepływu cyklonów.
Opracowano metodykę i warunki badań filtru dwustopniowego pracującego w układzie:
multicyklon-włókninowy wkład filtracyjny. Wyznaczono charakterystyki skuteczności
filtracji i oporów przepływu multicyklonu oraz włókniny filtracyjnej w zależności od
masy pyłu dostarczonej wraz z powietrzem wlotowym do filtru dwustopniowego dla
trzech wartości stopnia odsysania m0 = 5%, m0 = 10%, m0 = 20% oraz bez odsysania
pyłu z osadnika multicyklonu. Wyznaczono charakterystyki skuteczności filtracji i oporów
przepływu multicyklonu oraz włókniny filtracyjnej bez odsysania pyłu z osadnika multicyklonu i z okresowym obsługiwaniem oraz bez obsługiwania. Wykazano konieczność
okresowego czyszczenia osadnika pyłu.

Karczewski M, Szczęch L. Influence of the F-34 unified battlefield
fuel with bio components on usable parameters of the IC engine. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 358–366,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.6.

Karczewski M, Szczęch L. Wpływ mieszanin jednolitego paliwa pola
walki F-34 z biokomponentami na parametry użyteczne silnika. Eksploatacja i
Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 358–366, http://dx.doi.
org/10.17531/ein.2016.3.6.

The problem of the military vehicles engines fuelling increases with the growth of the
amount of vehicles in the armies. At the same time, another problem with fuel supply
in modern engines is the use of bio component additives, which changes characteristics
(quality) of the used fuels. Therefore, it is important to take actions to adapt engines
to powering with fuels coming from renewable sources. The aim of the research was
to define the influence of an engine supplying fuel on work parameters and exhaust
gases composition in the G9T Renault diesel engine. The tests were conducted during
fuelling of the engine with six kinds of fuels: basic fuel (diesel oil), NATO code F-34
fuel, as well as fuel mixtures: F-34 and RME with different ratio. In the result of the
research it was concluded that the parameters of the G9T Renault engine with the
common rail fuel system in terms of F-34 and RME consumption (using) decreased
in comparison to diesel oil basic fuel.

Problemy zasilania silników pojazdów wojskowych narastają wraz ze wzrostem
liczby pojazdów w armiach. Silniki tłokowe i turbinowe wykorzystują paliwa różniące się zakresem temperatury destylacji. Dodatkowym problemem przy zasilaniu
współczesnych silników spalinowych jest konieczność stosowania biokomponentów,
które mogą zmieniać właściwości paliw podstawowych i wpływać na pogorszenie
przebiegu spalania. Dlatego też konieczne jest podejmowanie działań prowadzących
do zbadania wpływu paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych na parametry pracy silników. Celem badań było ocena wpływu zastosowanego paliwa na parametry
użyteczne i skład spalin tłokowego silnika o zapłonie samoczynnym Renault G9T.
Badania przeprowadzono podczas zasilania silnika sześcioma rodzajami paliwa: paliwem podstawowym, jakim był olej napędowy, paliwem lotniczym o kodzie NATO
F-34, mieszaninami paliw: F-34 i estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych
oleju rzepakowego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że parametry
silnika Renault G9T z wysokociśnieniowym układem wtrysku, zasilanego paliwem F-34
i biokomponentami uległy pogorszeniu w stosunku do podstawowego paliwa, jakim
był olej napędowy, co może mieć znaczenie przy wykorzystaniu tego rodzaju paliw w
silnikach pojazdów wojskowych.

Gökdere G, Gürcan M. New reliability score for component strength
using Kullback-Leibler divergence. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 367–372, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2016.3.7.

Gökdere G, Gürcan M.Nowa metoda oceny niezawodności na podstawie
wytrzymałości elementów z zastosowaniem dywergencji Kullbacka-Leiblera.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 367–372,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.7.

The reliability of technical systems is one of the most important research subjects in
the point reached by modern science. In many recent studies, this problem is solved
by evaluation the operation performance of determined one or more components
operating under stress. At this point, R=P(X<Y) is taken as a basis. Here, X is the
stress applied on the operating component and Y is the strength of the component.
In this study we aim to propose a new method by using Kullback-Leibler divergence
for computing the reliability of the component under stress-strength model. The
superiority of the proposed method is that when the component durability is equal
to applied stress Kullback- Leibler divergence is equal to zero. In addition to that
when more than one stresses exists at the same time the formed function can include
all stresses at the same time. When R is used, this is not possible because of stresses
are evaluated separately. As Kullback-Leibler divergence is calculated depending on
time, the strength of the component is evaluated within a dynamic structure.

Niezawodność systemów technicznych jest jednym z najważniejszych tematów badawczych we współczesnej nauce. Wiele z ostatnich badań, problem ten rozwiązuje poprzez
ocenę wydajności pracy jednego lub większej liczby wybranych elementów działających
pod wpływem obciążenia. Za punkt wyjściowy przyjmuje się R=P(X<Y). X to obciążenie
przyłożone do elementu roboczego, a Y to wytrzymałość elementu. W przedstawionej
pracy, chcemy zaproponować nową metodę, w której do obliczania niezawodności elementu w ramach modelu typu "obciążenie-wytrzymałość" wykorzystuje się dywergencję
Kullbacka-Leiblera. Proponowana metoda ma tę przewagę, że gdy wytrzymałość elementu
jest równa przyłożonemu obciążeniu, dywergencja Kullbacka-Leiblera jest równa zeru.
Poza tym, gdy jednocześnie występuje więcej niż jeden rodzaj obciążenia, utworzona
funkcja może obejmować jednocześnie wszystkie te obciążenia. Nie jest to możliwe przy
zastosowaniu R, ponieważ obciążenia są oceniane oddzielnie. Ponieważ dywergencję
Kullbacka-Leiblera oblicza się w funkcji czasu, wytrzymałość elementu ocenia się w
strukturze dynamicznej.

Rymarz J, Niewczas A, Krzyżak A. Comparison of operational
availability of public city buses by analysis of variance. Eksploatacja i
Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 373–378, http://
dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.8.

Rymarz J, Niewczas A, Krzyżak A. Comparison of operational availability of public city buses by analysis of variance. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 373–378, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2016.3.8.

This paper analyses the influence of selected factors of operational availability of
public city buses from the Municipal Transport Company (MPK) in Lublin based on a
case study for two makes of buses: Solaris and Mercedes-Benz. The study investigated
changes in operational availability in a function of operating time with a division into
two periods of operation: warranty and post-warranty. To evaluate the significance

Celem pracy była analiza wpływu wybranych czynników gotowości technicznej autobusów
komunikacji miejskiej na przykładzie autobusów marki Solaris i Mercedes-Benz w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (MPK) w Lublinie. Przeprowadzono badania
zmian gotowości technicznej w funkcji czasu użytkowania z podziałem na dwa okresy
użytkowania: gwarancyjny i pogwarancyjny. Do sprawdzenia istotności różnic średnich
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of differences between average operational availability with regards to the above
periods, one-way analysis of variance was applied. The results demonstrate that in
the warranty period the operational availability of both makes of buses is similar,
while the post-warranty period reveals a significant difference, with the operational
availability being higher for Mercedes buses. As a result, this method can be of use
for investment projects during purchase of new vehicles.

wartości gotowości technicznej, w zależności od marki autobusów oraz w zależności od
okresów eksploatacji zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji. Wykazano, że w
okresie gwarancyjnym gotowość techniczna autobusów obu marek jest porównywalna,
natomiast w okresie pogwarancyjnym jest istotnie różna, wyższa dla autobusu marki
Mercedes. W rezultacie metoda ta może zostać użyta do programu inwestycyjnego podczas
zakupu nowych pojazdów.

Wang H-W, Teng K-N. Residual life prediction for highly reliable
products with prior accelerated degradation data. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 379–389, http://dx.doi.
org/10.17531/ein.2016.3.9.

Wang H-W, Teng K-N. Prognozowanie trwałości resztkowej wysoce niezawodnych produktów na podstawie danych historycznych z przyspieszonych
badań degradacji. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
2016; 18 (3): 379–389, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.9.

To precisely predict the residual life for functioning products is a key of carrying out
condition based maintenance. For highly reliable products, it is difficult to obtain
abundant degradation data to precisely predict the residual life under normal stress
levels. Thus, how to make use of historical degradation data to improve the accuracy
of the residual life prediction is an interesting issue. Accelerated degradation testing,
which has been widely used to evaluate the reliability of highly reliable products, can
provide abundant accelerated degradation data. In this paper, a residual life prediction
method based on Bayesian inference that takes accelerated degradation data as prior
information was studied. A Wiener process with a time function was used to model
degradation data. In order to apply the random effects of all the parameters of a
Wiener process, the non-conjugate prior distributions were considered. Acceleration
factors were introduced to convert the parameter estimates from accelerated stress
levels to normal stress levels, so that the proper prior distribution types of the random
parameters can be selected by the Anderson-Darling statistic. A Markov Chain Monte
Carlo method with Gibbs sampling was used to evaluate the posterior means of the
random parameters. An illustrative example of self-regulating heating cable was
utilized to validate the proposed method.

Precyzyjne przewidywanie trwałości resztkowej użytkowanego produktu stanowi klucz
do prawidłowego utrzymania ruchu w oparciu o bieżący stan techniczny (conditionbased maintenance).W przypadku produktów o wysokiej niezawodności, trudno jest
uzyskać ilość danych degradacyjnych, która umożliwiałaby precyzyjne prognozowanie
trwałości resztkowej przy normalnym poziomie obciążeń. Dlatego też bardzo ważnym
zagadnieniem jest wykorzystanie historycznych danych degradacyjnych umożliwiających
zwiększenie trafności prognozowania trwałości resztkowej. Przyspieszone badania
degradacyjne, które powszechnie wykorzystuje się do oceny niezawodności wysoce niezawodnych produktów, mogą dostarczać bogatych danych o przyspieszonej degradacji.
W przedstawionej pracy badano metodę prognozowania trwałości resztkowej opartą na
wnioskowaniu bayesowskim, w którym jako uprzednie informacje wykorzystano dane z
przyspieszonych badań degradacji. Dane degradacyjne modelowano za pomocą procesu
Wienera z funkcją czasu. Aby móc zastosować efekty losowe wszystkich parametrów
procesu Wienera, rozważano niesprzężone rozkłady a priori. Wprowadzono współczynniki
przyspieszenia , które pozwoliły na przekształcenie szacowanych wartości parametrów
z poziomu obciążeństosowanych w próbie przyspieszonej do poziomu obciążeń normalnych, co umożliwiło wybór odpowiednich typów parametrów losowych rozkładu a priori
zwykorzystaniem statystyki testowej Andersona-Darlinga. Metodę Monte Carlo opartą na
łańcuchach Markowa z próbnikiem Gibbsa wykorzystano do oceny średnich a posteriori
parametrów losowych. Proponowaną metodę zweryfikowano na postawie przykładu
samoregulującego przewodu grzejnego.

Kosucki A, Malenta P. The possibilities of reducing the operational
load of hoisting mechanisms in case of dynamic hoisting. Eksploatacja i
Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 390–395, http://
dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.10.

Kosucki A, Malenta P. Możliwości zmniejszenia obciążeń eksploatacyjnych mechanizmów dźwignic dla przypadku dynamicznego podnoszenia
ładunku. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18
(3): 390–395, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.10.

The simulation and experimental tests of hoisting mechanism in case of dynamic
lifting the payload with clearance of ropes are presented in this paper. The minimization methods of the overloading of hoisting mechanisms were described. Basing
on simulation tests the method that assured minimization of dynamics overloading
with a few dozen to a few percent was introduced. It was determined the impact
of the level of sensitivity of forces in ropes measurement on minimization of the
overloading. The examples of the method implementation used for the real hoisting
mechanism were shown.

W artykule przedstawiono badania symulacyjne i eksperymentalne mechanizmu podnoszenia dla przypadku podrywania ładunku. Opisane zostały metody zmniejszania
przeciążeń układu napędowego mechanizmów podnoszenia. Wskazano w oparciu o
badania symulacyjne metodę zapewniającą minimalizację przeciążeń dynamicznych w
czasie podrywania ładunku z kilkudziesięciu do kilku procent. Określony został wpływ
poziomu czułości pomiaru sił w linach na minimalizację przeciążeń. Zaprezentowano
przykłady zastosowań metody na rzeczywistej wciągarce bębnowej.

WANG Z, Li J, ZHang Y, Fu H, Liu C, Krishnaswamy S. A novel
Wiener process model with measurement errors for degradation analysis.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3):
396–405, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.11.

WANG Z, Li J, ZHang Y, Fu H, Liu C, Krishnaswamy S. Analiza degradacji z zastosowaniem nowego modelu procesu Wienera uwzględniającego
błędy pomiarowe. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
2016; 18 (3): 396–405, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.11.

Degradation analysis can be used to assess reliability for complex systems and highly
reliable products, because few or even no failures are expected in a reasonable life test
span. In order to further our study on degradation analysis, an independent increment
random process method with linear mean and standard deviation functions is presented
to model practical degradation procedures. It is essentially a Wiener process method.
Since measurement errors are often created by imperfect instruments, procedures and
environments during degradation investigation, the measurement error is incorporated
into the independent increment random process. Furthermore, statistical inferences of
this model are discussed, and close forms of a product’s median life and percentile of
the failure time distribution (FTD) are also derived. The proposed method is illustrated
and verified in a comprehensive simulation study and two practice applications for
storage disks and Infrared light-emitting diodes. Meanwhile, the time-transformed
Wiener process model with measurement error is considered as a reference method.
Comparisons show that the proposed model can provide reasonable results, even in
considerably small sample size circumstance.

Analizę degradacji można stosować do oceny niezawodności wysoce niezawodnych złożonych systemów i produktów, ponieważ w ich przypadku istnieje bardzo niskie lub zerowe
prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia w trakcie badania trwałości w przyjętym
okresie eksploatacji. W artykule przedstawiono nowo opracowane podejście do modelowania procesu degradacji wykorzystujące metodę procesu o przyrostach niezależnych oraz
pojęcia funkcji średniej liniowej i funkcji liniowego odchylenia standardowego. Zasadniczo
jest to metoda oparta na procesie Wienera. Ponieważ badania degradacji często wiążą się z
błędami pomiarowymi wynikającymi z niedoskonałości stosowanych narzędzi, procedur i
warunków badawczych, opisywany proces o przyrostach niezależnych uwzględnia błędy
pomiaru. Ponadto, w pracy omówiono wnioski statystyczne, jakie można wyciągnąć na
podstawie przedstawionego modelu oraz wyprowadzono wzory ogólne na średnią długość
życia produktu oraz na percentyl rozkładu czasu do uszkodzenia. Proponowaną metodę
zilustrowano i zweryfikowano na podstawie kompleksowego badania symulacyjnego
oraz przykładów praktycznego zastosowania modelu w odniesieniu do dysków pamięci
masowej oraz diod podczerwieni. W artykule przedstawiono także model procesu Wienera
z transformowanym czasem uwzględniający błąd pomiaru, który posłużył za model referencyjny. Porównania pokazują, że proponowany model może dawać poprawne wyniki,
nawet przy bardzo małej liczebności próby.

Stawiński Ł. Experimental and modeling studies of hydrostatic systems
with the counterbalance valves which are used in hydraulic lifting systems
with passive and active load. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2016; 18 (3): 406–412, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.12.

Stawiński Ł. Eksperymentalne i modelowe badania układu hydraulicznego
z zaworami hamującymi typu counterbalance stosowanymi w układach
dźwigowych z obciążeniem biernym i czynnym. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 406–412, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2016.3.12.

The article describes the structure and principle of the brake valve type counterbalance and the impact of its setup on the operatnig safety of hydrostatic systems with
variable load, and in particular the problem of vibration and instability of operation

Artykuł opisuje budowę oraz zasadę działania zaworu hamującego typu counterbalance
oraz wpływ jego nastaw na bezpieczeństwo pracy układów hydrostatycznych przy
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of such systems after stop and restart with the active load. Mathematical and physical
models of the valve and hydrostatic system with variable load have been developed.
The models have been verified on the test bench, on which it is possible to the formation of arbitrary diagrams and extortion. The static and dynamic charasteristics
of the valve and the key operating parametres of the hydrostatic system that affect
its useful properties have been shown. The simulation studies, which identify critical
design parametres of the valve, that are crucial to the behaviour of the valve, and thus,
hydrostatic system, has been carried out.

zmieniającym się obciążeniu, a w szczególności problem drgań i niestabilności pracy
takiego układu hydrostatycznego po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu po przejściu
z obciążenia biernego na czynne. Opracowane zostały modele matematyczne i fizyczne
zaworu oraz układu hydrostatycznego ze zmiennym obciążeniem, które zweryfikowano
na stanowisku badawczym, na którym możliwe jest kształtowanie dowolnych przebiegów
i wymuszeń. Zamieszczone zostały charakterystyki statyczne i dynamiczne zaworu oraz
przebiegi kluczowych parametrów pracy układu hydrostatycznego, które mają wpływ na
jego właściwości użytkowe. Przeprowadzone badania symulacyjne identyfikują krytyczne parametry konstrukcyjne zaworu, które mają kluczowe znaczenie na zachowanie się
zaworu, a co za tym idzie, układu hydrostatycznego. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo
obsługi maszyn, układy hydrostatyczne, zawór hamujący, counterbalance, dźwigi koszowe, żurawie.

Dombek G, Nadolny Z. Liquid kind, temperature, moisture, and
ageing as an operating parameters conditioning reliability of transformer
cooling system. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
2016; 18 (3): 413–417, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.13.

Dombek G, Nadolny Z. Rodzaj cieczy, temperatura, zawilgocenie oraz
zestarzenie jako parametry eksploatacyjne warunkujące niezawodność układu
chłodzenia transformatora. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2016; 18 (3): 413–417, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.13.

The article presents research results of thermal properties of insulating liquids used
in power transformer cooling system. The authors analyzed the influence of such
factors, as the kind of the liquid, temperature, moisture and ageing rate of the liquid
on thermal properties of the liquids. The analyzed properties of the liquids were
thermal conductivity coefficient λ, kinematic viscosity υ, density ρ, specific heat
cp, and thermal expansion factor β. These properties determine the ability of the
liquid to heat transport – heat transfer factor α – what means the properties describe
reliability of power transformer cooling system. The authors calculated the factor of
heat transfer by the investigated insulating liquids on the basis of measured values
of thermal properties.

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cieplnych cieczy elektroizolacyjnych,
wykorzystywanych w układzie chłodzenia transformatora wysokiego napięcia. Dokonano
analizy wpływu takich czynników jak rodzaj cieczy, temperatura, stopień jej zawilgocenia
oraz zestarzenia na właściwości cieplne cieczy. Analizowanymi właściwościami cieczy
były przewodność cieplna właściwa λ, lepkość kinematyczna υ, gęstość ρ, ciepło właściwe
cp oraz rozszerzalność cieplna β. Właściwości te określają zdolność cieczy do transportu
ciepła – współczynnik przejmowania ciepła α, a tym samym warunkują niezawodność
układu chłodzenia transformatora. Na podstawie zmierzonych przez autorów wartości
właściwości cieplnych określony został współczynnik przejmowania ciepła badanych
cieczy elektroizolacyjnych.

LU J-M, INNAL F, Wu X-y, Liu Y, Lundteigen MA. Two-terminal reliability
analysis for multi-phase communication networks. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 418–427, http://dx.doi.
org/10.17531/ein.2016.3.14.

LU J-M, INNAL F, Wu X-y, Liu Y, Lundteigen MA. Analiza niezawodności
par terminali w wielofazowych sieciach komunikacyjnych. Eksploatacja i
Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 418–427, http://dx.doi.
org/10.17531/ein.2016.3.14.

Most researches of network reliability generally assume that the system structures
do not change with time. This paper presents the concept of multi-phase network
systems (MPNS) to consider dynamic characteristics of networks, and analyze the
reliability of MPNS. MPNS reliability is evaluated through a cross-phase binary
decision diagram (BDD). The BDD-based algorithm can act as a platform to consider various components behaviors such as repair and growing pressure. Case study
shows that the proposed MPNS concept is an effective description of some practical
communication networks, and the cross-phase BDD model is efficient in analyzing
MPNS reliability.

Większość badań niezawodności sieci ogólnie przyjąć, że struktury systemu nie zmieniają
się w czasie. W artykule przedstawiono koncepcję systemów sieciowych wielofazowych
(MPNS) rozpatrywanie dynamicznych właściwości sieci i analizy niezawodności MPNS.
MPNS niezawodność jest oceniany przez cross-fazowego schematu decyzyjnego binarny
(BDD). Algorytm z siedzibą w BDD może działać jako platforma do rozważenia różnych
komponentów zachowań, takich jak naprawy i rosnącej presji. Studium przypadku pokazuje, że proponowana koncepcja MPNS jest skutecznym opis niektórych praktycznych
sieci komunikacyjnych, a cross-fazowego modelu BDD jest skuteczny w analizie MPNS
niezawodność.

Pawlowski W, Kaczmarek L, Louda P. Theoretical and experimental modal analysis of the cylinder unit filled with PUR foam. Eksploatacja
i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3):428–435, http://
dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.15.

Pawlowski W, Kaczmarek L, Louda P. Teoretyczna i eksperymentalna
analiza modalna zespołu bębna wciągarki wypełnionego pianką poliuretanową. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18
(3):428–435, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.15.

In the paper the dynamic properties of the cylinder unit as a part of the theatre scenography lifting mechanism have been investigated. The noise and vibration problem of
the cylinder unit when lifting loads turned out to be the crucial limit in application of
the whole mechanism for lifting scenography elements on a theatre stage. The construction of the mechanism was examined and the main source of noise was identified
as the cylinder unit. Theoretical modal analysis confirmed that thesis. Experimental
modal analyses of the hollow cylinder unit as well as the cylinder with the PUR foam
filling were performed. The results showed significant improvement of the dynamic
properties due to the vibration amplitude decrease for the first three vibration modes
of the filled cylinder. The research method of modal analysis turned out to be highly
efficient in dynamic properties determination in the industrial practice. The method
of improving the dynamic properties of the mechanical construction by filling closed
regions with PUR foam is of a great importance for industrial application and seems
to be economically effective.

W artykule przedstawiono badania dynamicznych właściwości zespołu bębna wciągarki
służącej do podnoszenia scenografii teatralnej. Problem nadmiernego hałasu i drgań wciągarki podczas podnoszenia elementów scenografii okazał się istotnym problem użytkowym
ograniczającym możliwości zastosowania urządzenia w teatrze. Przeprowadzono analizę
konstrukcji mechanizmu wciągarki i wskazano zespół bębna jako źródło nadmiernego
hałasu. Tę tezę potwierdzono przeprowadzając teoretyczną analizę modalną zespołu bębna.
W części doświadczalnej badań przeprowadzono analizę modalną oryginalnego, pustego
zespołu bębna a następnie zespołu wypełnionego pianka poliuretanową. Otrzymano wyniki badań doświadczalnych, na podstawie których dokonano obserwacji, że amplituda
pierwszych trzech postaci drgań swobodnych analizowanego zespołu została znacznie
obniżona, co skutkuje znaczną redukcją hałasu generowanego przez bęben wypełniony
pianką poliuretanową. Analiza modalna okazała się wysoce przydatna w praktyce przemysłowej w celu określania dynamicznych właściwości urządzenia mechanicznego. Na
podstawie wyników przeprowadzonych badań modalnych sformułowano wniosek, że
metoda wypełniania zamkniętych obszarów konstrukcji mechanicznych pianką poliuretanową w celu poprawienia właściwości dynamicznych urządzenia może być szeroko
wykorzystana w praktyce przemysłowej ze względu na wysoką skuteczność oraz ważny
aspekt ekonomiczny w postaci niskiej ceny takiego rozwiązania.

Żuchowski A. Analysis of the influence of the impact speed on the risk
of injury of the driver and front passenger of a passenger car. Eksploatacja
i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3):436–444, http://
dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.16.

Żuchowski A. Ocena wpływu prędkości zderzenia na ryzyko obrażeń kierowcy
i pasażera samochodu osobowego. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance
and Reliability 2016; 18 (3):436–444, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.16.

The subject of the analysis was the influence of the speed, at which a personal car hit
an obstacle, on the risk of injury of the driver and the passenger sitting in the front seat.
With this goal in mind, several hundred of crash tests were analysed, published on the
Internet by National Highway Traffic Safety Administration (USA). The analysis focuses
on the cases involving a frontal impact of the car on a rigid barrier. For the purpose of
assessing the forces acting on a dummy, Head Injury Criterion (HIC36) and Chest Acceleration (CAcc), were applied, calculated on the basis of the resulting acceleration of

VI

Rozważono wpływ prędkości uderzenia samochodu osobowego w przeszkodę na ryzyko
obrażeń kierowcy oraz pasażera na przednim fotelu. W tym celu wykorzystano wyniki
kilkuset testów zderzeniowych, udostępnionych w Internecie przez National Highway
Traffic Safety Administration (USA). Uwagę skupiono na czołowe uderzenie samochodu w sztywną barierę. Podczas oceny obciążeń manekinów wykorzystano wskaźniki
obrażeń głowy HIC36 oraz torsu CAcc, które oblicza się na podstawie wypadkowego
przyspieszenia działającego na głowę i tors manekina. Oddzielnie rozważono obciążenia
manekina reprezentującego 50-centylowego mężczyznę (M50) oraz 5-centylową kobietę
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head and chest of the dummy. Separate analyses were performed for the forces acting on
the dummy representing 50-centile man (M50) and 5-centile woman (F5). A statistical
analysis of the results of the crash tests was performed in order to determine the typical
values of HIC36 and CAcc factors, as well as the risk of severe injury of the driver and
the passenger at a given collision speed. The risk of injury was calculated on the basis
of provided in the research literature so-called injury risk curves. It was determined that
increasing the speed at which a car hits an obstacle from 25 km/h up to 56 km/h results
in the increase in the risk of severe injury (AIS4) of the driver and the passenger from 2
to 10%. Some functions were proposed, describing the relation between the risk of injury
and the velocity of collision.

(F5). Przeprowadzono statystyczną ocenę wyników testów zderzeniowych, której celem
było określenie dominujących wartości wskaźników HIC36 i CAcc oraz ryzyka ciężkich
obrażeń kierowcy i pasażera przy danej prędkości zderzenia. Ryzyko obrażeń obliczono na
podstawie dostępnych w literaturze tzw. funkcji ryzyka obrażeń. Ustalono, że zwiększenie
prędkości uderzenia samochodu w przeszkodę z 25 km/h do 56 km/h zwiększa ryzyko
ciężkich obrażeń (AIS4) kierowcy i pasażera z 2 do 10%. Zaproponowano funkcje wiążące
ryzyko obrażeń i prędkość zderzenia.

YIN Y-C, HUANG H-Z, Peng W, Li Y-F, Mi J. An E-Bayesian method for
reliability analysis of exponentially distributed products with zero-failure
data. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18
(3):445–449, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.17.

YIN Y-C, HUANG H-Z, Peng W, Li Y-F, Mi J. Metoda bayesowskiej estymacji
wartości oczekiwanej dla produktów o rozkładzie wykładniczym wykorzystująca dane o niezaistniałych uszkodzeniach. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2016; 18 (3):445–449, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2016.3.17.

This paper investigate an E-Bayesian estimation as a reliability analysis method for
the seekers to deal with the zero-failure life testing data. Firstly, we introduce an EBayesian estimation for the exponential distribution, and then propose a zero-failure
model with assumptions. Using the proposed model, we set up a series of life tests for
the seekers, and apply the E-Bayesian estimation on the observed zero-failure data to
calculate the failure rate and reliability of the seekers. Finally, the reliability estimation
results of the seekers demonstrate the performance of the proposed method.

W pracy analizowano estymację bayesowską wartości oczekiwanej jako metodę analizy
niezawodności urządzeń naprowadzających w przypadkach, gdy dane z badań trwałości
są danymi o uszkodzeniach niezaistniałych (zerowych). W pierwszej części pracy opisano
E-estymację bayesowską dla rozkładu wykładniczego, a następnie zaproponowano model
uszkodzeń niezaistniałych oraz opisano jego założenia. Wykorzystując zaproponowany
model, zaprojektowano i zrealizowano serię badań trwałości urządzeń naprowadzających
jak również zastosowano E-estymację bayesowską w celu obliczenia intensywności
uszkodzeń oraz niezawodności badanych urządzeń. Wyniki oceny niezawodności urządzeń
naprowadzających potwierdzają przydatność proponowanej metody.

Mutingi M, Mbohwa, Kommula VP. Multi-criteria reliability optimization for a complex system with a bridge structure in a fuzzy environment: A fuzzy multi-criteria genetic algorithm approach. Eksploatacja
i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3):450–456, http://
dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.18.

Mutingi M, Mbohwa, Kommula VP. Wielokryterialna optymalizacja
niezawodności złożonegosystemu o strukturze mostkowej w środowisku
rozmytym. Metoda rozmytego wielokryterialnego algorytmu genetycznego.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3):450–456,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.18.

Optimizing system reliability in a fuzzy environment is complex due to the presence
of imprecise multiple decision criteria such as maximizing system reliability and
minimizing system cost. This calls for multi-criteria decision making approaches
that incorporate fuzzy set theory concepts and heuristic methods. This paper presents
a fuzzy multi-criteria nonlinear model, and proposes a fuzzy multi-criteria genetic
algorithm (FMGA) for complex bridge system reliability design in a fuzzy environment. The algorithm uses fuzzy multi-criteria evaluation techniques to handle fuzzy
goals, preferences, and constraints. The evaluation approach incorporates fuzzy
preferences and expert choices of the decision maker in regards to cost and reliability
goals. Fuzzy evaluation gives the algorithm flexibility and adaptability, yielding
near-optimal solutions within short computation times. Results from computational
experiments based on benchmark problems demonstrate that the FMGA approach
is a more reliable and effective approach than best known algorithm, especially in a
fuzzy multi-criteria environment.

Optymalizacja niezawodności systemu w środowisku rozmytym to problem złożony
ze względu na konieczność wzięcia pod uwagę wielu niedokładnie określonych kryteriów decyzyjnych, takich jak maksymalizacja niezawodności systemu i minimalizacja
kosztów. Wymaga ona zastosowania wielokryterialnych metod podejmowania decyzji,
które łączyłyby pojęcia z zakresu teorii zbiorów rozmytych oraz metody heurystyczne.
W niniejszej pracy przedstawiono rozmyty wielokryterialny model nieliniowy (FMGA)
oraz zaproponowano rozmyty wielokryterialny algorytm genetyczny do projektowania
niezawodności złożonych systemów mostkowym w środowisku rozmytym. Algorytm
wykorzystuje techniki rozmytej oceny wielokryterialnej do określania rozmytych celów,
preferencji oraz ograniczeń. Metoda oceny uwzględnia rozmyte preferencje i eksperckie
wybory decydenta dotyczące kosztów oraz celów niezawodnościowych. Ocena rozmyta
nadaje algorytmowi cechy elastyczności oraz adaptacyjności, pozwalając na otrzymanie
niemal optymalnych rozwiązań w krótkim czasie obliczeniowym. Wyniki eksperymentów
obliczeniowych opartych na problemach wzorcowych pokazują, że podejście z zastosowaniem FMGA jest bardziej niezawodne i wydajne niż najbardziej znany algorytm,
zwłaszcza w rozmytym środowisku wielokryterialnym.

ZHAO Z, QIUJ, LIU G, Zhang Y. Research on time-varying characteristics of testability index based on renewal process. Eksploatacja i
Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 457–468, http://
dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.19.

ZHAO Z, QIUJ, LIU G, Zhang Y. Badanie zmiennych w czasie własności
wskaźnika testowalności na podstawie procesu odnowy. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 457–468, http://dx.doi.
org/10.17531/ein.2016.3.19.

Testability indices are used in the phases of testability design and testability demonstration. This paper focuses on fault detection rate (FDR), which is the most widely
used testability index. Leading hypothesis suggests that the value of FDR of a system
is usually a certain value. However, few attempts have been made to research the
statistical characteristics of FDR. Considering the fault occurrence process and test
uncertainty, FDR is time varying and a special statistical process. Under the assumption
of perfect repairs, we build a fault occurrence model based on the renewal process
theory. Supposing that test uncertainty is mainly induced by test fault, the renewal
process is employed to depict the occurrence process of test faults. Simultaneously,
we depict the process of test state change and then construct the fault detection logic
based on the digraph model. Combining the fault occurrence model and the fault
detection logic, we focus on the expectation of FDR, which is one of the key statistical
characteristics. By comparison, we introduce the calculation method of expectation
of FDR in two cases, including without considering test uncertainty and considering
test uncertainty. To validate the conclusions presented in this paper, we carry on a
simulation case using an integrated controller. Based on the theoretic and simulating
methods, the expectation of FDR tends to be a constant with the increase of time under
the assumptions made in this paper. The statistical characteristic of FDR presented in
this paper would be the basic theoretical guide to testability engineering.

Wskaźniki testowalności wykorzystuje się w fazach projektowania oraz potwierdzania
testowalności. Przedstawiony artykuł poświęcony jest wskaźnikowi wykrywalności błędów
(fault detection rate, FDR), który jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem testowalności.
Wiodąca hipoteza sugeruje, że wartość FDR dla danego systemu jest zwykle wartością
pewną. Istnieje jednak niewiele badań na temat statystycznych własności FDR. Biorąc
pod uwagę proces występowania błędów oraz niepewność pomiarów, współczynnik FDR
można opisać jako zmienny w czasie specjalny proces statystyczny. Przy założeniu naprawy
doskonałej, zbudowaliśmy model występowania błędów w oparciu o teorię procesu odnowy. Przyjmując, że niepewność testową wywołują głównie błędy testowe, wykorzystaliśmy
proces odnowy do zobrazowania procesu występowania błędów testowych. Jednocześnie
przedstawiliśmy proces zmiany stanu testu, a następnie zbudowaliśmy logikę wykrywania
błędów w oparciu o model grafu skierowanego. Łącząc model występowania błędów z
logiką wykrywania błędów, opracowaliśmy metodę obliczania wartości oczekiwanej
FDR, która jest jedną z najważniejszych własności statystycznych tego wskaźnika. Dla
porównania, metodę obliczania wartości oczekiwanej FDR zastosowaliśmy w dwóch
przypadkach, z uwzględnieniem i bez uwzględnienia niepewności testowej. Aby zweryfikować wnioski przedstawione w niniejszej pracy, przeprowadziliśmy symulację z
wykorzystaniem zintegrowanego kontrolera. Obliczenia teoretyczne i symulacja pokazują,
że wartość oczekiwana FDR wraz z upływem czasu staje się wartością stałą w warunkach
założonych w niniejszej pracy. Przedstawiona w artykule charakterystyka statystyczna
FDR stanowi jedną z podstaw teoretycznych inżynierii testowej.
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Ostapkowicz P, Bratek A. Possible leakage detection level in
transmission pipelines using improved simplified methods. Eksploatacja
i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 469–480, http://
dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.20.

Ostapkowicz P, Bratek A. Weryfikacja możliwego poziomu wykrywalności wycieków w zakresie zastosowania zmodyfikowanych uproszczonych metod
diagnostycznych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
2016; 18 (3): 469–480, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.20.

This paper deals with issues of detecting leaks in liquid transmission pipelines.
It presents an overall comparison of three improved simplified methods, i.e.
correlation analysis of pressure and flow rate, pressure monitoring and volume
balance. Besides the well-known solutions, the authors also propose a detection
algorithm with a new process variable structure and with two options of a resulting function. These methods do not require a complicated mathematical model
and highly specialist measuring hardware. Their application and maintenance are
easy and low cost. The interest of this paper is to determine the leakage detection
level, when these methods are used for diagnosing single leakages under steadystate operating pipeline’s conditions. The assessment, carried out on a laboratory water pipeline, was based on two performance indexes, i.e. a magnitude of
a minimal leakage, which can be detected and the response time, i.e. time between
the moment of beginning (occurrence) of leakage and the moment when it has been
detected. The obtained results proved a high efficiency of proposed techniques in
detection of leaks.

Artykuł dotyczy zagadnień diagnozowania wycieków z rurociągów przesyłowych cieczy z
wykorzystaniem metod, które bazują na pomiarach wewnętrznych parametrów przepływu
(zmiennych procesowych), tj.: strumienia i ciśnienia. Artykuł prezentuje porównanie trzech
zmodyfikowanych uproszczonych technik, tj.: analizy korelacyjnej sygnałów ciśnienia i
przepływu, monitorowania zmian ciśnienia i bilansu strumieni. Oprócz uprzednio znanych
rozwiązań autorzy proponują również rozwiązanie algorytmu detekcyjnego o nowej
strukturze zmiennych i o dwóch wariantach funkcji wynikowych. Metody nie wymagają
zastosowania skomplikowanych modeli rurociągu, cechuje je niski koszt w sensie wymagań dotyczących urządzeń pomiarowych oraz łatwa realizacja i obsługa. Obszarem zainteresowania niniejszego artykułu jest określenie dla proponowanych metod wskaźników
jakościowych, w przypadku diagnozowania pojedynczych wycieków w stanach ustalonych. Taka ocena dotyczy w szczególności ustalenia możliwego poziomu wykrywalności
wycieku, tj. minimalnej wielkości wycieku, który może być wykryty. Innym określanym
parametrem jest tzw. czas odpowiedzi, tj. czas od momentu wystąpienia wycieku do jego
wykrycia. Podstawę weryfikacji stanowiły badania eksperymentalne przeprowadzone
na stanowisku z modelem fizycznym rurociągu. Uzyskane wyniki potwierdziły wysoką
skuteczność proponowanych technik wykrywania wycieków.
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Systems of supervision and analysis of industrial forging processes
Systemy nadzoru i analizy przemysłowych procesów kucia*
The work presents the concept of a multifunctional automatized forging station with a supervisory system of the process and the
production management, with the option of application mainly at forging shops (with somewhat outdated machines) equipped
with older-generation devices and forging units. The concept of such a station, which applies the, already partially, implemented
construction and technological solutions, is a result of an extensive analysis of the current needs of forging plants and it has been
supported by the acquired knowledge and experience of the authors, who specialize in the construction of measurement systems
and other devices for the forging industry. The systems built by the authors makes it possible to measure and archive as well as fully
monitor the most important technological parameters of the process, such as: the course of the forging forces in the function of
time/shift, correlated with a measurement of the temperature of the preforms and dies as well as the number of the produced forgings. The elaborated systems, owing to their inclusion in the general production management system (which plays a supervisory
role over the whole process), also allow for an analysis of the occurring changes during the process, including the proceeding
wear of the forging tools as well as an analysis of the parameters determined throughout a long period of time, management of the
machines and equipment (the work of the machines, their breakdowns, repairs etc.), and the human resources, as well as adaptation of the production organization to the increasing market demands. The presented concept of a complex approach to the issue
of automatization of the forging line is a reply to the constantly developing forging technology, caused by market competitiveness,
which requires automatization of the production, with the purpose to produce forgings of a higher quality, and, at the same time,
reduce the costs.
Keywords: supervisory systems, industrial forging process, measurement & control systems.
W pracy przedstawiono koncepcję wielofunkcyjnego, zrobotyzowanego stanowiska kuźniczego wraz z systemem nadzoru procesu
i zarządzania produkcją, z możliwością jego aplikacji przede wszystkim dla kuźni (z nie najnowszym parkiem maszynowym) wyposażonych w starsze urządzenia i agregaty kuźnicze. Koncepcja takiego stanowiska, wykorzystująca częściowo wdrożone już autorskie rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne, jest wynikiem szerokiej analizy aktualnych potrzeb zakładów kuźniczych oraz
poparta została zdobytą wiedzą i doświadczeniem autorów zajmujących się budową systemów pomiarowych i innych urządzeń
dla przemysłu kuźniczego. Budowane przez autorów systemy pozwalają na pomiar i archiwizację oraz pełny monitoring najważniejszych parametrów technologicznych procesu, m.in.: przebiegów sił kucia w funkcji czasu/przemieszczenia, skorelowanych z
pomiarem temperatury wstępniaków i matryc oraz ilości wyprodukowanych odkuwek. Opracowane systemy, dzięki ich włączeniu
w nadrzędny system zarządzania produkcją (pełniący funkcję nadzoru nad całym procesem), pozwalają również na analizę zachodzących zmian podczas procesu, w tym postępującego zużycia narzędzi kuźniczych oraz analizę rejestrowanych parametrów w
długim okresie czasu, zarządzania parkiem maszynowym i zasobami sprzętowymi (pracą maszyn, ich awariami, naprawami, itp.),
zasobami ludzkimi oraz dostosowaniem organizacji produkcji do rosnących wymagań rynkowych. Przedstawiona przez autorów
koncepcja kompleksowego podejścia do zagadnienia robotyzacji linii kuźniczej jest odpowiedzią na nieustanny rozwój technologii kucia, spowodowany konkurencyjnością rynku, wymuszający na kuźniach zautomatyzowanie swojej produkcji, w celu
wytwarzania odkuwek o lepszej jakości przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów.
Słowa kluczowe:

systemy nadzoru i kontroli, przemysłowy proces kucia, systemy pomiarowo-kontrolne.

Introduction
The industrial processes of die forging (depending on the production scale and the forging mass), are realized on machines with high
forming forces, most often on presses and hammers, and also, possibly,

upsetting machines. The performed analyses of the level of technological solutions in the die forging processes show that, in a great majority
of processes, the die forging production takes place in the traditional
non-automatized way, on separated forging unit stations, where all the

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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working actions, including: removing the charge from the heater and
placing it in the die impression, relocating the formed forging on the
successive impressions, are performed manually. A consequence of the
level of the applied traditional die forging technologies are problems
resulting from the low repeatability of the performed actions as well
as the significant effect of the human factor on both the production
process itself and the conditions of machine work, which significantly
affects the activity of the enterprises and the speed of development of
this branch of industry [12, 13, 14, 15, 16, 17, 21].
At present, forging shops, to manufacture a given product, often
use old machines, without monitoring systems of the working parameters, which, due to their age, easily fail, and the wear of the cooperating movable elements, as well as the clearances, cause big problems
in stabilizing the production process. Additionally, one should consider the character of the forging process and the relatively low life of
the forging tools, connected with their wear, due to big temperature
changes and high pressures. For financial reasons, forging plants rarely decide to purchase a new device dedicated to a specific production
line. The commonly applied forging machines and devices are usually
equipped with simple control and measurement systems, which merely allow for the control of: the maximal forging force, the machine’s
work speed, the number of forgings and the initial temperatures of the
preforms [6, 9, 18, 22, 23]. Such measurement and control systems,
which monitor the whole process, have been successfully applied in
factories (so-called, assembly shops, involving the process of joining, bonding, welding, painting and others) as well as in automatized
stamping presses. On the other hand, in the case of industrial forging
processes, these systems are only beginning their development.
The changes observed on global forging markets, the high competition and the constant technological progress create demand for
products of increasingly high quality and reduced costs from the forging producers [20]. They consist mainly of matching production to the
requirements associated with changes in materials and technological
products and to increase production flexibility while maintaining its
competitiveness [33]. Frequent changes of produced assortment and
conducting production using fixed assets machine requires the use of
complex systems of measurement and control, which will allow for
rapid diagnosis process, in order to adapt and optimize and, thanks to
constant analysis, ensure the safety of machinery, low failure, and finally the profitability of production . Using the existing machine park,
whose work is monitored by the relevant systems provides greater the
universality of machines, allows for quick start production and significantly reduces implementation costs of the new product [15,25,29].
This also directly affects the development of the die forging technology, in respect of the currently constructed and installed measurement and control systems (which only slightly affect the production
management), as well as automatization and robotization of the production line.

1. Supervisory measurement and control systems
A measurement system can be defined as a set of functional units
which form an organizational whole included in the common regulation for the realization of a specific metrological purpose. The system
regulation is usually realized by means of a superior functional unit
called the controller, which works according to a programmed algorithm. Most measuring systems characterize in algorithmization of
the measuring processes and integration of equipment and software.
Depending on the general application, measuring systems can be divided into: research systems, measurement and control systems and
measurement and diagnostic systems. In industrial applications, the
measurement and control systems have found their special application. These systems use large numbers of sensors installed all over
the controlled object, owing to which they are universal and allow
for a measurement, control and analysis of nearly all the quantities.
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Such systems provide the possibility of continuous monitoring of
the technological process parameters and the work of the participating machines during the implementation of the industrial production
processes (measurement, archiving and advanced analysis of the correlated quantities).
The measurement and control systems, known as ICS (Industrial
Control Systems) of extended functionality, which include SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition Systems), DCS (Distributed Control Systems) as well as less technologically advanced systems realized with the use of PLC controllers, allow for a fast flow of
information concerning the production process, the appropriate process parameters and the machine work, an analysis of the production
history and the effect of the particular factors on the process, as well
as a conscious technological development supported by the measurement results and a reduction of the production costs. Their basic purpose, in the case of forging processes, is the measurement and detailed
analysis of the forces, temperature field distribution of the tools and
preforms, the acoustic emission events, the forging tool life, as well as
analysis of the state of machines, movable element lubrication, vibrations of the rotators which store the energy, aiming at improving the
operation of the forging units [2, 4, 5, 8, 9, 24].
It should be noted that the most extensive and developed area of
application of such systems are industrial processes of sheet forming
as well as in factories assembling parts and subassemblies, mainly for
the automotive industry, which is partly due to the extreme conditions
that prevail in the industrial processes of forging hot. For example, the
work [29] presents a system of monitoring and control of the pressing process through feedback, allowing for the reduction of defects
and the number of corrections as well as a better quality of the end
products in the form of collar drawpieces. As regards the die forging processes, such systems are still beginning to develop, which is
partly caused by the extreme conditions of the industrial process of
hot die forging. A description of the systems dedicated strictly to forging processes and their applications can be found in [7, 9, 18, 19, 23,
30]. For example, the work [30] develops a real time control system of
placing the forgings in the consecutive dies by a manipulator, which
allows for very fast changes in the introduced algorithm. The work
[33], in turn, performs an analysis of the forging quality by way of
applying visual measurement and control systems, especially visual
systems. The literature extensively discusses the application of the
measurement and control systems in the analysis of the state of the
forging tools [4, 5, 8, 24, 30]. For example, the work [8] analyzes
and points to (mainly based on the numerical calculations) the most
crucial points, for different types of presses, where the highest stress
concentrations occur, as well as the areas where one should expect
failure. The measurement and control systems can also be used for
controlling, measuring and analyzing selected parameters on semiindustrial stations testing the abrasive wear of the forging tools in the
case of high pressures [19].
Obviously, such systems, after the verification of their work under industrial conditions and modification of their application, can
constitute not only specialized measurement and control tools used,
for example, for an advanced analysis of the tool life, but also specific
systems of supervision over the work of the forging tools as well as
analysis of the industrial forging process in respect of monitoring the
parameters of the process itself, the work efficiency of the machines,
monitoring the efficiency of the forging plant, the machine shutdowns
and breakdowns as well as the machine operation schedules and the
management of the machine maintenance costs. What is more, IT applications dedicated for specific industrial plants, especially forging
shops, allow for on-line monitoring of each machine and forging unit,
provide a whole spectrum of information on the current production,
orders and duties, as well as deficiencies, shutdowns, and scheduled
machine inspections and repairs. The increasing market requirements
concerning the efficiency and quality of production, also at forging
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shops, enforce the introduction of new solutions to optimize the whole
production process. An important part of these solutions are the popular Andon (Japanese for ‘light signals’) systems, which are part of the,
mentioned earlier, larger systems: SCADA and DCS. Fig. 1 shows
exemplary schematics of how such a system operates.

mainly on assembly lines of sheet elements and, sporadically, robots
working under hard forging conditions (high temperatures, vibrations,
dustiness). There are also a few small companies specializing in the
construction of robots for the operation of presses, e.g. Copren [11]
which offers ROBOCOP with three axes, or Oriimec [31], which offers a simple three-axial robot G-50 with the PTP-type
control, designed for the operation of presses of low tonnage. This robot can be mounted on rails with the purpose to be moved between presses. In Whirpool plants
in the USA, between October 2004 and June 2005, on
three press lines, 21 five-axis robots SP80X by Motoman were applied [28]. The presses are used for door
elements, frames and casings made of sheets of different sizes. Robotization of these presses has increased
the capacity by 50 % and improved the quality of the
drawpieces. In Europe, Jaguar Cars, Great Britain, is the
most robotized factory [27] – it uses over 400 robots
at different stages of the production process, e.g. in the
Fig. 1. Schematics of an application of the Andon system for the optimization of the whole pro- press section, where aluminium elements of the luxurious Jaguar XJ car are pressed.
duction process
Application of such type of devices requires a large
financial
investment, due to the price of the robot itself,
Such systems, being part of the concept of ‘lean production’, prothe
advanced
control
system
and the following operation and mainvide the possibility to increase the control over the production proctenance costs. Also, solutions proposed by those companies, despite
ess, improve the quality, discipline the workers as well as record and
being universal in character, concern only a specific part of the techanalyze the events. At present, the classic Andon systems resemble a
nological process. Integrator companies focus mainly on the manipuboard with the numbers of zones of the operator’s work or the names
lator arm together with the grabbing unit, which transports the material
of the machines. When a problem occurs, the worker, by pushing the
to the heater, as well as the consecutive forging operations, followed
appropriate button, signalizes the occurrence of a non-standard situby cutting and assigning the detail to the following operation. Instalation at his work station and his need of assistance in its elimination.
lation of such devices only rarely includes other important aspects
More advanced systems based on the original Andon concept, beside
which determine the whole forging process, such as the life of the
the information on non-standard situations, also use signals from the
forging instrumentation, connected with the tribological conditions.
measurement and control systems, owing to which the non-standard
For example, ABB reports that, in 2001, in Great Britain, it assembled
course of the process, resulting e.g. from the technological parameters
18 production robots and 80 different elements [1]. This robotized
of the process, the work of the machines, the selection of the product
line is a whole complex including automatic tool replacement, secuetc., is signalized much sooner.
rity control, diagnostics, visualization of the course of the production
process, inspection of selected operations, collecting information on
2. The concept of a multi-functional robotized forging
daily production, elaborating reports and analyses, device and system
station with a process supervising system
diagnostics, tracking of the process history etc. All this is, however,
only a selected fragment of the whole technology, focusing mainly on
The development of the forging branch directly affects the dethe area of operation of the robot itself, or the manipulator arm, while
velopment of the used devices and the applied technologies. The
the whole investment exceeded 12 mln euro (the cost of one robot is
continuous technological progress enforces increasing the production
about 350 thousand Euro).
elasticity, as well as increasing its competitiveness and product qualBased on the performed research concerning elaboration and conity. An improvement of competitiveness can be achieved by way of
struction
of measurement and control systems for the analysis and
production automatization. A popular way of automatizing the forgcontrol
of
industrial process of die forging [18], the authors develing processes is the application of transfer presses. Automatization
oped a concept of an innovative, integrated, multi-functional die forgof this type is offered by press producers such as Schuler, Komatsu,
ing station. Beside the option of application in modern technological
AIDA, MEER and ThyssenKrup. At present, for the big lot produclines, the station is mainly dedicated to forging shops equipped with
tion of medium and large forgings, there are three available systems,
older machines and devices. One of the main assumptions of the stai.e. press lines, transfer presses with 3-axis transfer devices and transtion is modernization of the currently used machines in the existing
fer presses with a cross transfer system. This technology is, however,
technological line in order to adapt them to automatization. Modernisignificantly limited to the specific type of press and assortment of
zation in respect of adaptation to automatization is undoubtedly innothe forged elements. This solution is dedicated to the automatizavative and is especially attractive to companies whose financial sitution of big lot processes and it significantly limits the possibility of
ation does not allow for big investments, such as a purchase of new
changing the forging assortment. Most of the companies which offer
forging units. This certainly constitutes an advantage of the proposed
their solutions for automatizing the forging processes limit their ofconcept in respect of the very expensive free market solutions. The
fer only to the technological lines with relatively new machines and
elaborated concept assumes that the station will be synchronized with
devices, which are usually equipped with sets of sensors, drivers and
the work of the forging unit, equipped with a dedicated measurement
systems, allowing for mutual communication as well as communicaand control system. Additionally, the whole station will be connected
tion with the superior systems. Applications of the companies specialwith a superior production management system.
izing in automatization of the forging processes are mostly based on
In the proposed innovative solution, constituting a complex apusing the existing robots and manipulators of such global potentates
proach to the issue of automatization and robotization of the forging
as: FANUC, KUKA, ABB, Kawasaki and Comau [1, 3, 10, 11, 26,
line, the key (component) elements will be the following (Fig.2):
28, 31, 32]. They are mostly ready, advanced, units with many levels
of tolerance and a construction allowing for universal applications,
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–– a manipulator arm with a grabbing unit, transporting the charge
material from the heater to the die impression,
–– a cooling and lubricating device assuring a constant dose of the
lubricant and implementing the assumed process of ‘maintaining’ long life of the forging tools,
–– a measurement and control system installed on the forging unit,
synchronized with a simultaneous, separated, work of the arm
and the cooling and lubricating device,
–– a superior production management system, which will play a
supervisory role over the whole process.

from the heater and placing it in the press, must face the environmental conditions of the production hall. That is why the producers of
advanced and complicated robots offer various solutions to this problem, from protective covers, to compressed air blowthrough, to paint
covering for the protection against dust and humidity. Beside the low
price, another advantage of the proposed manipulator will be, owing
to its simplicity, the lack of elements which are especially sensitive to
the proximity of heat sources, and so, protection of this type will not
be necessary. The main rotation axis mounted on the foundation will
assure the required rigidity of the manipulator, which will allow for a
dynamic movement, with the loads of up to 5 kg. The main executive
elements, i.e. pneumatic actuators, will be used to drive the arm and
assure the work of the holder. The applied actuators, equipped with
high temperature seals, and high temperature and splinter resistant
conduits will increase the system’s strength against the environmental
conditions. In the forging process with the use of the discussed manipulator, it is very important to assure the appropriate positioning of
the treated material at each stage of the process (upsetting, blocking,
final forging), which allows for grabbing and transporting of the forgings. And so, an important element of the manipulator is the grabbing
unit, which must be adapted to the shapes of the products of the given
plant. This will be a gripping device connected with the universal arm
of the manipulator. The gripper, made of inconel, in the form of the
“C” system, with mobile arms, will guarantee the appropriate gripping ability, which has been confirmed by many laboratorial tests.
The currently applied industrial robots perform such tasks properly;
however, their price significantly exceeds the financial capabilities of
the companies [32].

2.2. Cooling and lubricating devices
The authors are planning to use the elaborated and implemented,
proprietary, cooling and lubricating system [12]. At present, one of the
devices being part of the system is already working in a Polish forging shop, and others are being tested at other plants from the forging
branch. The elaborated lubricating and cooling device, constructed as
a low-pressure one, is safer than the commonly applied devices of this
type with pressure vessels. Assuring the optimal work and lubrication
temperature of the forging tools is very important from the point of
view of the optimization of their life and the quality of the forgings. In

Fig. 2. Schematics of an integrated, automatized die forging station

In the opinion of the authors, the proposed solution thoroughly covers the whole process, considering all the existing
factors. Each part of the station needs to be designed in such a
way which will guarantee its autonomous, proper, functionality and cooperation with the rest of the system. The idea of the
authors is combining the particular elements, taking advantage
of the synergy effect, which will bring much more measurable
benefits, in both the scientific and the financial aspect. Presented below is the innovativeness of the key elements of the
station in respect of the currently applied solutions.

a)

2.1. Manipulator arm with grabbing unit
A key element of the developed position is simple keypad with
the least number of degrees of freedom, allowing for completing the
tasks related to the forging processes which are currently performed
by man. The use of a simple, and thus inexpensive, construction- and
operation-wise, robot is possible owing to the complex approach of
the authors to automatization. One of the basic conditions for applying a simple manipulator is elimination of the possibility of the forging’s being jammed in the impression and assurance of a precisely
repeatable position of the preform and the forging. The industrial robot market is separated into the sector of ready units of many levels of
tolerance, of a construction which assures universal applications, and
the manipulator market allowing for the implementation of similar
tasks when the number of the tolerance levels and the universality of
application are limited. A manipulator, used for removing the material
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b)

order to stabilize and control these parameters, the
constructed device assures
a constant dose of the lubricating and cooling agent
and the time of its application (Fig. 3).
Such a device, beside
the lubrication and cooling
of the tools, also performs
other tasks related to assurFig. 3. A dosing and lubrication device controlling the amount of the lubricating and cooling agent: a) view of the controlling panel, b) view of the
container [12]
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ing the optimal working conditions of the tools, such as additional
2.3. Measurement and control system
drying off of the accumulator water, which can cause the formation of
Within the frames of the performed long-term research, the au‘pockets’, which, in turn, may result in incomplete filling of the imthors have elaborated and constructed measurement and control syspression and non-uniform cooling of the tool surface. This device altems for the analysis and control of industrial die forging processes,
lows for adapting, depending on the need, the dose of the fluid ejected
which have been used e.g. in the process of forging of catches used to
on the upper and lower tools as well as the time of its supply. The
move concrete blocks on an eccentric press in the TR device (INOP,
basic functional elements assuring repeatability of the lubrication cyPoznań), and in the process of hot forging of a CV joint casing on a
cles are: a peristaltic pump driven by a stepper motor, which precisely
crank press in closed dies (GKN Driveline Oleśnica) [18]. The elabocontrols the fluid dose, a set of valves controlling the flow of the air
rated systems are built of an industrial computer (a real time controlwhich atomizes and pushes the fluid, cleaning the fluid distribution
ler, a fast multi-channel measurement card, an operational memory
system, and a head spraying the applied liquid agent on the surface of
chip, high capacity hard disks, a set of amplifiers and converters) and
the dies. The change of the supply time allows for controlling the waappropriate measurement sensors (of the force, shift, pyrometers, therter content in a volume unit of the ejected air-water-graphite mixture.
mocouples, encoders, accelerators, piezoelectric sensors etc.). Fig. 5
Longer supply times allow for more effective cooling of the surface
shows a fragment of the recording of the force from four operations
layer of the tools and leave it dry after the cycle completion. A properly selected time of the lubricating agent ejection favours
the appropriate atomization of the fluid, thus hindering the
process of graphite accumulation in the bends of the dies
and the process of water accumulation on their surface. The
regulation of the content of the liquid phase in the lubricating and cooling mixture consists in changing the opening
time of the spraying valve and the rate of the liquid’s flow
to the spraying head. The device is also equipped with an
anti-depositional mixer, which allows for maintaining uniformity of the graphite suspension in the water, which, in
turn, assures a constant amount of the lubricating agent. It
is crucial to select the appropriate moment of atomizing the
agent. At present, in a majority of cases, it consists in activating the spray shower after a given forging operation, which
causes the risk of spraying the hot forging before it leaves
the die impression. Such a situation results in a part of the
scale being left in the impression and the impression being
insufficiently cooled (lubricated). The authors have elaboFig. 5. Panel with displays of forces for four operations of forging a CV joint casing
rated special pyroelectric sensors with a regulated threshold
of operation, set in such a way so that the path of removing
a)
the forging can cross the sensor beam, which guarantees elimination
of the problem (Fig. 4). Additionally, this system will make it possible to count the number of the forged products. At present, most
forging shops which do not own control systems perform this task by
approximation, i.e. by determining the number of forgings by weight
or by counting the mean number from a particular shift (8 hrs). Also,
counters of the number of press cycles are often used, which is justified only is the case when each work cycle finishes with manufacturing a product (instead of e.g. testing the movement of the press or
positioning the tools).

b)

Fig. 4. Schematics of the elaborated tool lubricating system, which also assures removing of the scale and drying of the tools

Fig. 6. a) View of the TR device b) punches for 2nd and 3rd operation with an
AE sensor
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obtained by the system built to monitor and archive the force in the
process of forging a CV joint casing.
Also, tests with the use of the elaborated measurement system
for the analysis of the acoustic emission (AE) signal were performed.
The tests included the process of forging a catch for moving concrete blocks, realized on an eccentric press in the TR device in INOP,
Poznań (Fig. 6a). The system was used for the pioneering research of
the acoustic emission signal, which allowed for the determination of
the wear of the tools used in the second and third operation of forging
the catch. The tools were equipped with AE sensors (Fig. 6b).
The sensor mounted on the surface of the punch receives elastic waves, which originate from other parts of the machine as well
as from the treated material. Next, the acoustic emission events are
plotted on the force diagram corresponding to the analyzed forging
operation (Fig.7).

Fig. 7. View of the main panel for the analysis and selection of acoustic emission
events [18]

After the verification of most of the acoustic emission events, it will be possible to search the signal and
recognize the new occurring events and next replace
the broad band sensor with a resonance one. The narrowing of the signal frequency will increase the signal
sensitivity, thus detecting the events responsible for
the microcracks of the punch material or its wear.
The concept of a measurement system within the
frames of a multifunctional, robotized, forging station, beside the component elements of the systems
constructed by the authors, which were mentioned
before, also assumes installation of a rotational speed
converter on the flywheel shaft of the press crank,
which allows for an energy analysis of the machine
and correlation of the results with the results of the

force measurements. Such a system will provide the possibility to
measure the physical quantities, such as the forging forces, the tool
temperature, the mobile element location etc. It is crucial to properly
distribute the measurement sensors, as well as determine of their
dynamics and fault tolerance. What is especially important is the
possibility of calibration, which guarantees accuracy in the whole
range of the measured values (Fig. 8). A significant part of the system is constituted by a system for measuring the tool temperature.
The latter is crucial from the point of view of the production process
itself, as well as the life of the tools. Owing to a common data server,
such information can be used to control the cooling intensity and the
amount of the lubricant, which are regulated by a device designed to
cool and lubricate the tools.
The calibration process, which has been the subject of a few years
of research, is fully recognized and it guarantees obtaining accurate
measurement results. The commonly applied calibration methods assume calibration with the use of hydraulic actuators, which stretch the
body of the frame, or forging metal cylinders of the appropriate size.
These methods, while justified, do not provide good results, mostly
because they are performed under static conditions and thez require
completing additional actions. The force measurements are made directly by means of tensometric strain gauges, extensometers glued to
the press columns as well as sensors based on the piezoelectric phenomenon and the systems integrating the charge (Fig.9).
All the signals, after conditioning in the measurement area, which
guarantees resistance to interferences caused by the presence of drivers and the induction heater, as well as the interferences coupled
on the supply network, will be transmitted to the measuring server,
which, in turn, will send them to the main server, at the same time
determining the parameters for the control system of the machine and
the production process, constituting the superior (IT) system of production management.

Fig. 9. Results of measurement system calibration for tensometric gauges and piezoelectric sensors

By using high-performance computing
machines, Real Time`s systems, many parameters and analysis will be made on the
spot measurements. This will ensure the
independent operation of each of the subsystems, some functionality and make it
independent subsystems of failure of other
components of the position.

Fig. 8. Measurement and control system with an example of sensor distribution
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2.4. Superior production managemenet system
The authors are also planning to elaborate an IT system which will
play a supervisory role over the whole process. Monitoring systems,
such as ANDON or similar solutions, are commonly available, being
implemented by many companies. On the other hand, it is difficult to
find such operation compatibility of the measuring system mounted
on the unit and the system monitoring the breakdowns and contributing to the production schedule. The reason for this is the lack
of specialized solutions adapted to the needs of the particular production processes implemented by companies with a high understanding of the problem and the values of the given process indicators. Integration of all the production stages and the supervision
of the production machines in one superior system elaborated by
a consortium specializing in forging and measuring technologies.
The elaborated superior system will also allow for an analysis of
the recorded parameters throughout a long period of time, which
provide the possibility of development, in the area of the applied
technology, of the management of the equipment resources (machine work, breakdowns, repairs etc.) and the human resources,
as well as adaptation of the production organization to the increasing market demands. This will also allow for the construction of a
complete and universal tool for the supervision of the process and
the development of the forging technology.
Fig. 10 shows a practical implementation of the tool work supervision system and the analysis of the industrial process by the
system developed by the authors.

Fig. 10. Schematics of a practical implementation of the tool work supervision
system and the industrial forging process analysis. The application
working on a dedicated data server performs real time monitoring of
the conditions of the production process (right) and the work of the
machines taking part in the production.

will assure an independent work of each subsystems and high functionality, and will prevent the subsystems from being affected by the
breakdowns of other component parts of the station.
One of the modules of the elaborated solution is a module which
integrates the production and the movement maintenance, making it
possible to record and analyze a very large number of production parameters. Fig. 11 shows an exemplary ‘screenshot’ of how this mod-

Fig. 11. Application panel with the major production schedule parameters

ule works, where one can see the current production plans, with the
(reference) codes of the forgings, the applied instrumentation, its life
and other parameters.
The planner, while defining the production for the given machine
(or machines), assigns a set of tools and human resources, and enters
the data on the production itself. Fig. 12 shows selected technological
parameters referring to the forging force in time and in the function of
the angular position of the shaft.
View of the panel of the data analysis from the sensors monitoring
one production process. The system analyzes, in a continuous mode,
the values of the forces and the temperature of the tools, the forging and the preforms. It counts the elements at each production stage
and recognizes the operation number in the multi-operational forging
process. At the same time, it enters the analysis results into the data
base, so that they can be used later for the analysis of the technology,
identification of the breakdown causes or breakdown prevention.
It is also possible to perform a complex analysis of the current
production, with respect to its efficiency, shutdown times, number of
manufactured forgings, defects etc. (Fig. 13a). Often, such information can be found in a few screens located in the central part of the
forging shop. (Fig. 13b).

Such a system is constructed of few modules, which
communicate with each other, owing to which each event
occurring in the forging process carries information causing a specific reaction in the whole system. The whole is
connected by means of a special IT system, which plays a
supervisory role over the process. What is innovative about
this solution is the integration of the measurement and control system with the system of monitoring breakdowns as
well as production and machine efficiency, which will allow for breakdown prevention and will help with scheduling technological breaks and the necessary repairs. The
system will also make it possible to automatically assign
temporary work parameters to the given event in the form
of a breakdown or manufacturing defect and to improve the
technology.
Owing to the application of efficient calculation machines and Real Time systems, many parameters and analy- Fig. 12. Application panel with the major technological parameters of the selected forging
ses will be performed in the area of the measurement. This
process
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a)

b)

Fig. 13. a) Application panel with the major technological parameters of the selected forging process, b) information monitor/board

forging shops both in Poland and the world are usually dedicated to one machine or process, and their
modernization is impossible or unprofitable. It will
increase the control and automatization of the currently realized forging processes, and the given forging shop will benefit e.g. in the form of robotization
and automatization of the production process.
What is more, owing to its innovativeness, it will
significantly affect the fulfillment of the increasing
needs of the clients and thus increase the competitive
level of the company, as it will characterize in the
following elements:
a) Extended control and stability of the current pro
duction.
b) Increased production efficiency, owing to the ap
plied manipulator transporting the forgings.
Fig. 14 ‘Screen shot’ from the breakdown monitoring system application
c) Robotization and elaboration of universal forg
ing and trimming technologies in the selected
Fig. 14 shows a ‘sreenshot’ of an application of the breakdown
work center with the consideration of the series of types of the
monitoring system, where one can see: the time of occurrence of such
forging group.
a breakdown event, the location, the production parameters during
d) Significant increase of the life of the applied forging tools, owthe event etc.
ing to the integrated lubricating and cooling device (constant
The breakdown monitoring system allows for an immediate acand directed lubricant dose).
tion (based on a special procedure algorithm), e.g. repair order, ree) Process mapping at all production stages.
view of the repair documentation of the given breakdown based on
f) Fast analysis of the effect of the applied changes in any location
the previous events or the documentation prepared beforehand, which
of the applied technology on the whole process and the machine
significantly shortens the time of solving the problem and resuming
(verification of the possibility of press overload due to a die
the production process.
shape change), which will accelerate the technology developAchieving the highest global standards of production quality and
ment and lower the implementation costs.
competitiveness requires improving the forms and methods of production management. Undoubtedly, nowadays, this is connected with
3. Conclusions
the use of IT technologies, which include: advanced measurement
systems, electronic devices, communication technologies and other
The measurement and control systems elaborated and constructed
peripheral devices for collecting, processing, analyzing and transmitby the authors allow for continuous monitoring (measurement, archivting information. All this as a whole favours the improvement of proing and analysis) of the most important industrial forging parameters,
duction management and its structural elements.
such as: the forging forces in the function of time/shift and the tool
The implementation of an integrated, multi-functional die forgtemperature. The performed verification of the work of such systems
ing station into the production process will also contribute to stabilizunder industrial conditions and their appropriate software and equiping the current production, increase the efficiency and productivity of
ment development makes them a unique system of supervision over
forging units and significantly broaden the production capabilities of
the work of the forging tools and analysis of the industrial forging
the whole company. The authors are also planning to introduce such an
processes in respect of monitoring the parameters of the whole manuintegrated, multi-functional die forging station to other forging units
facturing process. Additionally, through the elaborated dedicated IT
– presses as well as hammers. The scheduled, very high, functionalapplications for specific industrial/forging plant, they allow for an onity level of the station assumes the option of its reconfiguration and
line monitoring of each machine, device and unit (scheduled inspecelastic adaptation in respect of the changing machines and production
tions and performed repairs), and of the work efficiency of the particschedule of the given company. The station elaborated by the authors
ular plant sections or stages of the production process, thus providing
will constitute a unique solution, as similar solutions encountered in
a broad information spectrum on the current load and the state of
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the machines, as well as the current production, orders, deficiencies,
shutdowns, and in this way, providing the possibility of production
management. Another aspect of applying such type of systems is the
option of verifying the simultaneously performed numerical modeling
of the processes, with a special consideration of the tool life.
The continuous development of the forging technology makes the
forging plants automatize their production in order to meet the demands of the market. This leads to the introduction of new construction and technology solutions. An answer to this state of affairs is the
presented concept of an innovative solution, which constitutes a complex approach to the issue of automatization and robotization of the
forging line. The concept assumes the construction of an integrated,
multi-functional die forging station, whose key elements will be:
–– a manipulator arm with a set of grippers, which transports the
charge material from the heater to the die impression,
–– a proprietary (already constructed) cooling and lubricating device which assures a constant dose of the lubricant and realizes a complex process of ‘maintaining’ long life of the forging
tools,

–– a measurement and control system elaborated by the authors
and installed on the forging unit, synchronized with a simultaneous and independent work of the arm and the cooling and
lubricating device,
–– a superior system of production management (partially built),
which will play a supervisory role over the whole process.
The intention of the authors is, however, combining the particular
elements and taking advantage of the synergy effect, which will provide much more benefit, of both scientific and financial kind. This solution will contribute to an even better and more thorough control over
the forging processes. Introducing an integrated, multi-functional die
forging station into the production process will stabilize the current
production, improve the conditions of operation and productivity of
the forging units as well as significantly increase the production capabilities of the whole company. At present, the benefits of a synergy of
the particular elements of the elaborated, integrated, multi-functional
station are difficult to determine. Such assessment will be possible
only when the station is practically implemented.

References
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ABB, www.abb.com/robotics.
Amada Oceania Pty Ltd., www.amada.com.au.
Bilsing Automation. www.bilsing-automation.com.
Cechura M, Hlavac J, Kubec J, Functions and features monitoring of forming machines, research report V-10-091, VSCVTT, 2010.
Cechura M, Housa J, Energy analysis of forming machines and further proposals for decreasing of energy consumption, research report V-11037, VSCVTT, 2011.
Cechura M, Chval Z, Convectional versus multiple operating press, Brno 2013; 67-70.
Grosse C.U., Ohtsu M., eds. Acoustic emission testing - basics for research - applications in civil engineering. Springer. (2008).
Chval Z, Effect of heat load to the forming machines, MM Science Journal, 2013; 418-421
Chval Z, Cechura M, Monitoring extremely stressed points on stands of forging presses, Procedia Engineering 2015; (100): 841 – 846, http://
dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2015.01.439.
Comau. www.comau.com.
Copren. www.copren.com.
Gronostajski Z., Hawryluk M., Jakubik J., Kaszuba M., Misun G., Sadowski P.: Solution examples of selected issues related to die forging,
Archives of Metallurgy and Materials 2015; 60(4): 2767-2775.
Gronostajski Z. Kaszuba M., Hawryluk M., Zwierzchowski M., Niechajowicz A., Polak S.: Die profile optimization for forging constant
velocity joint casings, Archives of Metallurgy and Materials 2011; 56(2): 551-558, http://dx.doi.org/10.2478/v10172-011-0059-z.
Gronostajski Z., Kaszuba M., Hawryluk M., Zwierzchowski M.: A review of the degradation mechanisms of the hot forging tools. Archives
of Civil and Mechanical Engineering 2014; 14(4): 528-539, http://dx.doi.org/10.1016/j.acme.2014.07.002.
Gronostajski Z., Hawryluk M., Kaszuba M., Marciniak M., Niechajowicz A., Polak S., Zwierzchwoski M., Adrian A., Mrzygłód B., Durak J.:
The expert system supporting the assessment of the durability of forging tools, International Journal of Advanced Manufacturing Technology
2016; 82: 1973–1991, http://dx.doi.org/10.1007/s00170-015-7522-3.
Gronostajski Z., Hawryluk M.: The main aspects of precision forging. Archives of Civil and Mechanical Engineering 2008; 8(2): 39-57,
http://dx.doi.org/10.1016/S1644-9665(12)60192-7.
Gronostajski Z., Hawryluk M., Kaszuba M., Zwierzchowski M.: Analysis of forging process of constant velocity joint body. Steel Research
International 2008; 1: 547-554.
Gronostajski Z., Hawryluk M., Kaszuba M., Sadowski P.: Measuring & control systems in industrial die forging processes. Eksploatacja i
Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2011; 3: 62-69.
Hawryluk M., Marciniak M., Misun G.: Possibilities of investigating abrasive wear in conditions close to those prevailing in industrial
forging processes. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2014; 16(4): 600-607.
Hawryluk M., Jakubik J.: Analysis of forging defects for selected industrial die forging processes, Engineering Failure Analysis 2016; 59:
396–409, http://dx.doi:10.1016/j.engfailanal.2015.11.008.
Hawryluk M., Zwierzchowski M.: Structural analysis of hot forging dies with regard to their life. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance
and Reliability 2009; 2(42): 31-41.
Hlavac J., M. Cechura, V. Kubec, Technologia, Boundary conditions setting questions for virtual simulation of mechanical presses, 2009; 61,
ISBN 978-80-227-3135-5.
Islam El-galy, Bernd-Arno Behrens Online monitoring of hot die forging processes using acoustic emission (part i), J. Acoustic Emission
2008; 26: 208-218.
Karamyshev A.P.: The production of a machine designed for the cold radial cyclic forging of solid and tube billets, WIT Transactions on
Ecology and the Environment, 2014; 169-177, ISSN: 17433541.
Katalog zrobotyzowanych stanowisk w przemyśle polskim. Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego, Warszawa 1987.
KUKA Robot Group. www.kuka.com.

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.18, No. 3, 2016

323

S cience and Technology
27. Mortimer J.: Mix of robots used for Jaguar's aluminium- bodied XJ luxury car. Industrial Robot, 2003; 2: 145–151, http://dx.doi.
org/10.1108/01439910310464168.
28. Motoman, www.motoman.com
29. Neugebauer R, Bräunlich H, Scheffler S, Process monitoring and closed loop controlled process. Archives of Civil and Mechanical
Engineering 2009; 2(9): 105-126, http://dx.doi.org/10.1016/S1644-9665(12)60063-6.
30. Nye T.J., Elbadan A.M, Bone G.M, Real-time process characterization of open die forging for adaptive control, Journal of Engineering
Material Technology 2000; 123(4): 511-516, http://dx.doi.org/10.1115/1.1396350.
31. Oriimec, www.oriimec.com
32. World Robotics 2004. Statistic, Market Analysis, Forecasts, Case Studies and Profitability of Robot Investment. United Nations, New York,
Geneva 2004.
33. Zhenyuan J, Bangguo W,Wei L, Yuwen S, An improved image acquiring method for machine vision measurement of hot formed parts,
Journal of Materials Processing Technology 2010; 210: 267–271, http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2009.09.009.

Marek Hawryluk
Marcin Kaszuba
Zbigniew Gronostajski
Wroclaw Technical University of Technology,
ul. Lukasiewicza 5, 50-371 Wrocław, Poland
Przemysław Sadowski
Measurement and Medical Technologies Transfer
ul. Piękna 64C/2, 50-506 Wrocław, Poland
E-mails: marek.hawryluk@pwr.edu.pl, marcin.kaszuba@pwr.edu.pl,
zbigniew.gronostajski@pwr.edu.pl, m2tt@m2tt.com

324

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.18, No. 3, 2016

Article citation info:
Karwat B, Nocuń M, Machnik R, Niedźwiedzki J. Modelling and study the effect of selected design features for the operating parameters of industrial electrostatic precipitators. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 325–332, http://
dx.doi.org/10.17531/ein.2016.3.2.

Bolesław Karwat
Marek Nocuń
Ryszard Machnik
Jerzy Niedźwiedzki

Modelling and study the effect of selected design features for the
operating parameters of industrial electrostatic precipitators
Modelowanie i badania wpływu wybranych cech konstrukcyjnych
na parametry eksploatacyjne elektrofiltrów przemysłowych*
Electrostatic precipitators are currently most commonly used in industrial processes equipment to reduce dust emissions into the
atmosphere. A significant impact on the process of extraction of two-phase gas/dust medium has the shape and configuration of
the discharge electrodes, affecting the shape of the electric field in the chamber electrostatic precipitator. Geometric parameters
of discharge electrodes and their arrangement in the chamber electrostatic should provide uniform current density distribution at
the surface of the collecting electrodes. The article presents an analysis of the impact of geometry and configuration of industrial
- blade type discharge electrodes on the distribution of current density on the collecting electrode. On the basis of the measurement results mathematical model was worked out which allows simulation of the current density distribution depending on the
shape of the electrodes. The model allows to specify the most appropriate parameters of distance between the emission elements
of discharge electrode and the distance between the electrodes. Preferred geometric parameters and configuration of discharge
electrodes was determined by analyzing power spectral density magnitude (PSD) and the mean square value (RMS) of current
density. The results indicate the possibility of reducing the number of elements of emission corona electrodes without worsening of
the operating parameters of electrostatic precipitator.
Keywords: electrostatic precipitator, operation, corona electrodes, modeling, simulation, sigmoidal function.
Elektrofiltry są obecnie najczęściej stosowanymi, w procesach przemysłowych, urządzeniami do redukcji emisji pyłów do atmosfery. Znaczący wpływ na przebieg procesu odpylania ośrodka dwufazowego gaz/pył ma kształt oraz konfiguracja elektrod emisyjnych, wpływające na ukształtowanie pola elektrycznego w komorze elektrofiltru. Parametry geometryczne elektrod ulotowych oraz
ich rozmieszczenie w komorze elektrofiltru powinny zapewniać równomierny rozkład gęstości prądu na powierzchni jego elektrod
zbiorczych. W artykule przedstawiono analizę wpływu geometrii oraz konfiguracji przemysłowych elektrod ulotowych typu ostrzowego na rozkład gęstości prądu na elektrodzie zbiorczej. Na podstawie wyników pomiarów opracowano model matematyczny
umożliwiający symulację rozkładu gęstości tego prądu w zależności od kształtu elektrod. Model umożliwia określenie korzystnych
wartości odległości pomiędzy elementami emisyjnymi elektrody ulotowej oraz odległości pomiędzy tymi elektrodami. Korzystne
parametry geometryczne i konfigurację elektrod ulotowych określano na podstawie analizy magnitud gęstości widmowej mocy
(PSD) oraz wartości średniokwadratowej (RMS) gęstości prądu. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zmniejszenia ilości
elementów emisyjnych elektrod ulotowych bez pogorszenia parametrów eksploatacyjnych elektrofiltru.
Słowa kluczowe: elektrofiltr, eksploatacja, elektrody ulotowe, modelowanie, symulacja, funkcja sigmoidalna.

1. Introduction
Electrostatic method of purifying of exhaust gases is widely used
in heating energy, metallurgy, chemical, cement and paper industry
[20]. However the main sector of the economy, which use of electrostatic dust removal equipment, is energy production industry using
electrostatic processes for cleaning gases generated by the combustion of different types of fuels [17]. Combustion gases contain significant amounts of dust. In power industry, the only reasonable solution
from the economic point of view is to use precipitators with horizontal
plate structure due to the amount of exhaust gases generated during
energy production.
Electrostatic precipitators are structures suitable for use in the
well-defined power plant installation. Selection of precipitator design,
type of corona and collecting electrodes used [1, 2] and power supply

system are determined by the type of boiler and type of boiler fuel
burned in it, and consequently by the properties of dusts which will
be separated. At the stage of design the base exploitation parameters
are defined i.e. guaranteed parameters and limiting parameters values
defined by:
–– fuel (including elemental composition, sulfur content, calorific
value, ash content)
–– combustion gases (minimum and maximum flow rate, humidity, temperature, dew point temperature, the content of CO2 and
O2),
–– dust (nominal and maximum concentration, the maximum content of flammable particles).
The main task of electrostatic precipitator is separation dust phase
from the combustion gases, therefore the most important parameter is

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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the value of the dust emission at its output. For newly constructed facilities, depending on the fuel, concentration level of pollutants at the
output of an electrostatic precipitator do not exceeds: for coal or lignite 5÷15 mg/m3, and for biomass and peat 5 to 20 mg/m3 of dry combustion gases in the contractual conditions (content of water vapor is
not larger than 5 g/kg of combustion gas in the reference conditions of
O2 = 6%). This means, that for example, the concentration of dust in
the exhaust gases from the combustion of coal dC = 26 g/m3 dust collection efficiency of the electrostatic precipitator must be 99.96%.
Fuel characteristics, exhaust gas properties and the amount of dust
in them determine the choice of construction solution of electrostatic
precipitator:
–– size, number of sections and zones of extraction, the active
height and length of the electric field, the number of power supplies and independently powered electrostatic fields, etc.,
–– the nominal gas flow rate (approx. 1 m/s),
–– a decrease in temperature and pressure of the gas in the electrostatic precipitator (respectively: 5÷10 °C, 120÷150 Pa),
–– the layout, type and number of discharge and collecting electrodes,
–– type and number of employed rappers of collecting and corona
electrodes.

develop alternative models of discharge electrodes [7, 21]. Of great
importance for the quantitative determination of the phenomena occurring during the discharge in the environment of gases (the degree
of ionization to be calculated from the functions of the energy distribution of electrons) and the speed of propagation of the corona are the
results of work in the field of plasma physics [10]. Computer simulation of the electric field parameters and its impact on the process of
dust separation, is facing difficulties due to the complex geometry
of the currently used corona electrodes. There are still experimental
research conducted, on the basis of which it can be concluded about
the process of two-phase medium dedusting, which are the combustion gases [13, 14].
This paper presents the results of research carried out on industrial
spike type corona electrode. An example of construction of this type
electrode is shown in Fig. 1.

During the operation in the stable condition the basic operating
parameters of electrostatic precipitator are electrical parameters resulting from the type of the high-voltage power supplies, i.e. voltage
and nominal current. Currently are in use power supplies with the following output parameters; current / voltage, 400÷2000 mA, 80÷135
kV, respectively. The significant influence to meet the requirements
on the dust emissions output of electrostatic precipitator have:
–– voltage supply of corona electrodes,
–– tuning of the high voltage supply control unit (operation
mode),
–– the frequency of the shake off the dust being deposited on the
collecting and corona electrodes.
Significant impact on the course of the dust deposition process on
collecting electrodes has the shape and configuration of the discharge
electrodes affecting the shape of the density distribution of the electric field in the chamber electrostatic precipitator. The current density on the surface of the collecting electrode affects the mechanical
properties of the deposited dust layer on the surface of the collecting
electrode. The value of current density at the surface of the collecting electrode is affected by the emissivity of the electrode and the
conductance two-phase medium present in the interelectrode space in
case of particular electrode configuration. In the operating process of
an electrostatic precipitator, both of these parameters are determined
by the selection of the supply voltage of the corona electrodes and
operation parameters of high voltage power suppliers, at a level that
prevents the phenomenon of migration of dust grains detached from
the surface of collecting electrode further into the electrostatic precipitator.
In the past 20 years there have been significant changes in the
structure of the discharge electrodes of electrostatic precipitators. Due
to the low durability wire and tape electrode were abandoned. An important advantage of this type of electrode was uniform and relatively
easy to calculate distribution an electrostatic field produced by them.
Currently, there are mast type electrodes equipped with point emission elements in the form of spikes. Complex distribution of electric
field around such electrodes prevents the use in theoretical analysis,
mathematical models developed for the wire electrodes.
The development of information technology has enabled the use
of numerical methods for modeling the phenomena occurring in the
interelectrode space of electrostatic precipitator [3, 4, 5, 9, 11, 12, 23].
The next step in the development of computer simulation of the dust
separation process in the electrostatic precipitators were attempts to
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Fig. 1. Mast type spike corona electrode

Mast spike electrode consists of a carrier mast having a diameter
of about 40 mm and the emission elements, which are steel bars with
a diameter of 4 mm and length 100 mm, welded to the mast at the
opposite sides at appropriate intervals. Emission elements are terminated with cone tip.

2. Research Methodology
Measurements of the electrical parameters of discharge electrodes
was performed on the test stand shown in Figure 2 [16]. Depending
on the configuration, current-voltage characteristics of the electrodes
and the current density on the surface of the collecting electrode can
be determined. High of the active part of the collecting electrodes is
h = 1.0 m and maximum division of the collecting electrodes is Hz =
0.6m so the measuring stand allows industrial research corona electrode of a length of 0.8 m to be tested. It consists of a support frame
(1), to which the collecting electrodes with a total area of 4 m2 (2) are
fixed. The tested discharge electrode is attached to the insulated inner
carrier frame (3) and supplied with a DC high voltage power supply. Measurement signals from the sensors (4) are transmitted through
the connector (5) to the measurement and data acquisition systems.
Measurement of the current density distribution at the surface of the
collecting electrode is performed using sixteen measuring fields (4)
equally distributed along the length of the collecting electrode. The
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currents flowing between each of the measurement fields and the
ground are sequentially selected by the 1 of 16 multiplexer and send
to one of the measuring amplifier. Data acquisition and multiplexer
control are made using specially prepared software based on LabView
package. Registered voltage value is obtained by averaging the 2000
samples for each of the measurement fields. Data are recorded five
times in the cycle, which means that the measured value of the current
corresponding to the value of the current flowing through each of the
measurement fields, is the mean value of 10 000 measurements.

Fig. 2. The measuring stand used to determine the parameters of the corona
electrode 1 – supporting frame, 2 – colecting electrodes, 3 – corona
electrode support frame, 4 – sensors, 5 – electrical connectors

The analysis of measured electric parameters of the electrodes
was carried out using tools developed for time series analysis. The
use of statistical methods of time series analysis simplifies the analy-

sis of the results obtained in the measurement of electrical parameters
of studied electrodes. It also provides information about the tested
object, which cannot be obtained by other methods. For the analysis
of the current distribution on the surface of the collecting electrode
research methodology based on the formalism of statistical time series
model was applied [6]. Analysis of the current density distribution on
the surface of the collecting electrode was performed using developed
for this purpose software with advanced statistical functions, serving
for time series analysis TSA (Time Series Analysis), a component of
LabView software [24]. This program, after initial processing of the
measured data allows their smoothing and calculation of the following parameters:
− the average value after elimination of extreme values,
− the mean square value RMS (Root Mean Square),
− magnitude of the power spectrum PS (Power Spectrum) to be
calculated using the algorithm of fast Fourier transform FFT
(Fast Fourier Transform) of the current density on the surface
of the collecting electrode in the form of the squares of the
RMS values,
− power spectral density PSD (Power Spectrum Density) FFT
of the time series Xt (in the form of squares of the RMS values
per unit of the x-axis of collecting electrode).
For the calculation of the power spectrum and power spectral
density the procedures contained in the libraries of functions built in
LabView program were used.
The simplified algorithm of the program to analyze the measured
data with the LabView procedures is shown in Figure 3.

Fig. 3. Algorithm of the program to analyze the current density distribution
measurements on the surface of the collecting electrode

Research on the dust separation process using industrial corona
electrodes and electrodes with modified geometry was carried out in
the laboratory electrostatic precipitator (Fig. 4) with the following parameters:
− the active length of the chamber: 2 m,
− the height of chamber: 1 m,
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Fig. 5. Current density distribution of on the surface of the collecting electrode as a function of corona electrode space H. The distance between
spikes dI = 50 mm and distance between collecting electrodes Hz =
400 mm

Fig. 4. View of laboratory electrostatic precipitator with removed collecting
electrode. 1 – the dust feed system, 2 – diffuser, 3 – frame of discharge
electrodes, 4 – discharge electrode, 5 – confusor, 6 – collecting electrode

−
−
−
−
−
−

the inter-pitch: 400 mm or 500 mm,
collecting electrodes: flat,
corona electrodes: replaceable, matched to spe		
cific measurements,
gas flow rate: 0.1 m/s to 0.8 m/s,
a source of dust: fluidized bed chamber fed from
a source of compressed air,
administration of dust: a system of nozzles ar		
ranged vertically in the area of the inlet of the 		
electrostatic precipitator.

Electrostatic corona electrodes are powered by a DC power supply with high voltage enables a smooth adjustment of the voltage from
0 to 75 kV.
The air flow through the electrostatic precipitator chamber was
obtained through the use of suction fan powered by a frequency converter. The motor speed changes influence the performance of the fan,
and thus the speed of air flow through the chamber electrostatic precipitator.

3. Results
3.1. The results of measurements of the electrical parameters of discharge electrodes
Studies of electrical parameters of discharge electrodes are made
under the following conditions: temperature t = 21 °C, the relative air
humidity ah = 52%, barometric pressure p = 991.9 hPa.
Examples of current density distribution at the surface of collecting electrode for assembly of two spike electrodes for the variable
distance between electrodes H is shown in Figure 5.
Figure 6 shows the cumulative results of the relationship between magnitude of power spectral density PSD and the RMS value
as a function of distance between charging electrodes H and spike
distance dI.
The results showed that increase the distance between the emission elements of the electrode, increases the current density J. Maximum
value of the current occurs at a dI = 250 mm. At the same time increase,
the distance between the corona electrodes causes a decrease in the
value of the current density on the surface of the collecting electrode.
Analysis magnitude of power spectral density PSD and of RMS
value as a function of the distance between corona electrodes H and
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Fig. 6. The magnitude of power spectral density PSD and the RMS value of
the current density J as a function of distance between charging electrodes H and spike distance dI.

emission elements of the charging electrode dI indicate that both the
increase in the distance between corona electrode and the distance
between the emission electrodes result in an increase both the power
spectral density and the RMS current density for the tested electrodes.
Areas with the highest values of the PSD and RMS indicate in blue
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color – Fig.6. The results indicate that with increasing distance between the corona electrodes maximum PSD value of the current density distribution at the surface of the charging electrode corresponds
to the H = 490 mm.

3.2. Mathematical formula describing the distribution of
the electric field in the space between electrodes in the
electrostatic precipitator
Based on the measurement results a mathematical model of the
current density distribution on the surface of the collecting electrode
was developed. The measurement data of the current density distribution at the surface of collecting electrode J, depending on the H
parameter and dI parameter (dI is the distance between emission elements) were preliminary processed. The results of the measurements
were subjected to statistical analysis to eliminate the extreme values
and smoothing. To negative values of the current density J zero value
was assigned as zero value has no physical meaning. Then analyzed
data J were converted, depending on the geometric coordinates of L,
ie. position along the collecting electrode, in such a way as to be symmetrical with respect to y axis. If the chart does not exhibit symmetry,
the right site was replaced with the mirror image of the left. Figure 7
shows the result of the transformation of data in accordance with the
accepted method of statistical analysis.

Fig. 7. Distribution of current density on the surface of collecting electrode.
a) the data obtained from measurements, b) data after processing

The curve shown in Fig. 7 is the sum of two peaks with a distinct
asymmetry. This pattern can be described by adding at least four symmetrical peaks with variable ratio Gauss/Lorentz [15]. However, for a
general description of each peak number of parameters, such as halfwidth, amplitude ratio H/L need to be introduced and jet linking them
to the spatial distribution of the electrodes is essential. The number
of parameters can be limited by using sigmoid function [19] for the
description of the outlined curve. Therefore, to approximate the current density distribution at the surface of the collecting electrode composition of asymmetric sigmoid function was applied, resulting in an
ability to model asymmetric waveform. The sigmoidal form of the
equation is (1):
y=y0+A[1/(1+exp(−x+xc/w))]
where:

(1)

A
– amplitude,
w, xc – function parameters,
y0
– shift of the function value on the y axis.

Changing of w parameter changes the slope of the curve, while the
parameter xc designate a point of inflection of the curve and allows to
move the curve along the x axis.

Superposition of two sigmoidal functions allow asymmetric spectra to be obtain if the w2 and w3 parameters will have different values.
The superposition of the two sigmoidal function can be written (2):
y=y0+A[1/(1+exp((−x+xc−w1/2)/w2))] ⋅ [1−1/(1+exp((−x+xc−w1/2)/w3))] (2)
where:

xc, w1, w2, w3, xc − function parameters.

Parameter w1 modifies the value of the parameter xc and allows to
change the half-width of the peak.
In case of two corona electrode assembly, the distribution of
current density J on the surface of collecting electrode (Fig. 7), can be
described by the sum of two asymmetric functions (3):
J=y0+A1[1/(1+exp((−x+xc1−w11/2)/w21))] ⋅ [1−1/(1−exp((−x+xc1−w11/2)/w31))] +
+ A2[1/(1+exp((−x+xc2−w12/2)/w22))] ⋅ [1−1/(1−exp((−x+xc2−w12/2)/w32))]
(3)
where:

A1, A2 – amplitude,
w11, w12, w21, w22, w31, w32, - parameters of the function,
xc1, xc2 - position of the peak’s maximum on the x-axis,

xc1 parameter defines the position of the maximum of the first
peak on the x axis and can be selected arbitrarily.
As corona electrodes have, the same geometric design features so
the two peaks of the spectra should be symmetrical with respect to an
axis passing through the center of the curve (Fig. 7.). Any variations
in the current density distribution at the collecting electrode are due to
inaccuracies of electrode manufacturing. On the basis of experimental
data analysis and the symmetry condition it was assumed that the coefficients A1 = A2 = A, y0 = 0, W11 = W12 = w1, w21 = w32 and w31 =
w22. These factors are functions of the following parameters: distance
between the corona electrodes H, and the distance between the emission elements dI.
The assumption of fixed numerical values for the w1, w21, and
w22 coefficients, gives rise to slight discrepancies between the actual
values obtained from the measurements and the values calculated using a mathematical model but this leads to a significant simplification
of the model and reduce the number of variables.
Analysis of the measured data showed that in the case of HZ = 400
mm, the influence of the dI distance and corona electrodes distance H
on the parameters: w21 and w22 are small and neglectable. In order to
reduce the number of coefficients, the following simplifying assumptions have been made: w21 = w32 = w31 = 1.5 and at w22 = 2.6.
After substituting these values to the function (3) it simplifies to
the form (4):
J(x,H,dI) = A[1/(1+exp(−x+xc1−(w1/2)/1.5))] ⋅ [1−1/(1+exp(−x+xc1−(w1/2)/2.6))] +
+ A [1/(1+exp(−x+xc2−(w1/2)/2.6))] ⋅ [1−1/(1+exp(−x+xc2−(w1/2)/1.5))]
(4)
As a result of adopted assumptions, to describe the distribution of
current density J at the surface of the collecting electrode three variables depending on the scale parameter H and the scale, dI i.e. function coefficients (4): A, xc2, and w11 must be determine.
According to equation (3) changing xc1 parameter affects the
position of the curve with respect to the x axis. The value xc1 was
assumed arbitrarily xc1 = 20. This allows a comparison of the current density distribution J on the surface of the collecting electrode
obtained from measurements with the results determined according to
the mathematical model.
Figure 8 shows a measured data of current density distribution J
approximated with the function (4) in case of spike-type electrode.
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The assessment of coincidence of the model with measured data,
was performed by comparing the mean square value RMS, the value I
of the area (5) delimited by the current density J distribution curve of
and the x-axis, of the data derived from measurements with the current density distribution J values obtained by simulation.

L

I H , dI = ∫ J H , dI ( x)dx ,

(5)

0

Fig. 8. Approximation using function (4) measured data of current density J
for the spike corona type electrodes

Table 1 shows the coefficients of the function describing the current density distribution J on the collecting electrode.

Table 2. Comparision of measured data with simulated one

Table 1. Function coefficients J = f(x,H,dI) for the spike electrodes
Function coefficient

Value/Function

w21

1.5

w31

2.6
2

xc2

xc1-10.634+0.0565∙H+0.0073−dI∙4.2857e∙5−dI

A

−0.717+0.00485∙H−5.0655e−6∙H2+1.21e−3∙dI

w1

14.0434−0.0415∙H+0.003∙dI−2.0e−5∙dI

0<L≤70.
The calculations were performed using the procedure of integration and calculation of the RMS values using mathematical procedures
from the libraries of National Instruments LabView software. Comparison of the current density distribution J on the surface of the collecting electrode obtained by simulation using a mathematical model
with the measurement data obtained in the laboratory showed that the
differences between the measured data and simulated one for most of
the analyzed geometry and configuration are less than 10% (table 2).

2

The mathematical model that describes the distribution of current
density J at the collecting electrode was verified by comparing the
measurement results with the results obtained by theoretical simulation. Simulations were performed assuming variable coefficients of
function (4) shown in Table 1. The simulated spectra of the current
density and the recorded spectra were analyzed seeking to establish
their convergence. This allowed to say what impact have simplifying
assumptions in the model adopted on the real physical phenomena
occurring in the space of electrostatic precipitator.
Figure 9 shows an example of a comparison of the distribution of measured current density J at the collecting electrode with the
simulated one.
Black curve shows the measurement results obtained by means of
approximation of the measured data using the least-squares Marquardt-Levenbergera algorithm [18]. The curve marked red shows the
progress generated by the simulation using the model described by
equation (4), for the assembly of spike corona electrodes at the two
extremes of the H scales.

H. dI values
(mm)

IH.dI value
(measured
data)

IH.dI value
(simulation)

Differences
(%)

H=340. dI=150

6.227

5.961

4.46

H=340, dI=200

6.650

6.494

2.40

H=390, dI=150

7.082

6.986

1.39

H=390, dI=200

7.817

7.541

3.66

H=440, dI=150

7.715

8.054

4.20

H=440, dI=200

8.470

8.665

2.25

H=490, dI=150

8.676

9.136

5.04

H=490, dI=200

9.710

9.839

1.31

H=540, dI=150

9.287

10.129

8.31

H=540, dI=200

9.993

10.960

8.82

Assessing the compatibility of the mathematical model with the
measurement results one should have in mind that the measurements
were carried out on industrial corona electrodes. Some of these electrodes have a geometry errors resulting from the production technology. Taking into account that the developed mathematical model is
used to assist in the designing of industrial electrostatic precipitators,
where the geometry errors of corona electrode are quite high (manufacturing and/or assembly) the differences between the measurement
results and obtained due to simulation are acceptable.

4. Results

Fig. 9. Comparison of measured current density distribution data at the electrode with the spectra predicted by mathematical model
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Conducted laboratory studies have shown
that the most important geometric parameter
determining the electric field intensity produced
by the spike corona electrode is the distance between emission elements (spikes) dI. Another
important parameter is the distance between the
emission electrodes H.
The current density distribution at the collecting electrode in case of mast type electrodes
is depends on the value of spike distance dI and
collecting electrode distance H. Most optimal
ranges of these scales are determined by calculating the spectral density PS changes as a function of dI and H. Based on measurements and
simulation studies, it was found that the range
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of the preferred spike distances dI and collecting electrode distance H
in case of spike discharge electrodes are 200÷250 mm and 440÷550
mm respectively. Predicted values are higher than those currently
used in industrial electrostatic precipitators.
Worked out model of current density distribution on the surface
of collecting electrode enables rapid determination of the electrical
parameters of the spike type electrode. The results of simulation studies and carried out measurements of parameters of industrial spike
electrodes showed that their geometry does not provide achievable
current density. By changing the distance between the emission electrodes currently used (with spike distance dI = 200 mm) it is possible
to obtain increase in the magnitude of power spectral density PSD of
the current on the surface of the collecting electrode by 10%.
Study of the electrodes with modified geometry was carried out in
the laboratory for the electrostatic precipitator using fly ash from coal
combustion at concentrations of 3.4 g/m3 and 7.2 g/m3. Measurements
carried out have shown that for the supply voltage US = 65 kV average
corona current value was IE = 0.46 mA. Comparison of the electrostatic precipitator performance equipped with currently used industrial
electrodes, with the electrodes of the revised geometry showed no
significant differences (in each case dusting efficiency approx. 99%).
The reason for this are both a small length and height of active part
of laboratory precipitator. It should be recognized, however, that the
increase in current density on the surface of collecting electrode providing an increase in the intensity of the electric field in the chamber
electrostatic will result in the improvement in the dust separation. This
means that for the corresponding parameters of power supply elimination of re-detachment of dust deposited on the collecting electrode due
to loss of electrical charge or reduction the impact of this phenomenon
on the process of extraction will take place. One may also believe that

the above-described phenomena will allow to shorten the length of
the electrostatic precipitator while maintaining the required removal
efficiency.
The introduction of the proposed changes to the geometry of the
discharge electrodes will not increase the efficiency of extraction of
dust with diameter less than 2.5 microns (PM2.5). Effective separation
in the electrostatic precipitator of this grain fractions requires special
technologies (agglomerators) [8, 22].

Summary
The results of measurements of the electrical parameters of discharge electrodes and a computer simulation of the current density
distribution at the collecting electrode in case of electrostatic precipitator with flat system of collecting electrode showed that:
–– Increasing the pitch (distance between electrodes): the interrow H and inter-blades dI of discharge electrodes, compared
to the currently applied pitch, increases the amplitude of the
current density,
–– In the case of mast type electrodes one can obtained electric
field, required for optimum extraction process, reducing the
number of emission elements (blades) of the corona electrode,
–– Increasing inter-row scale H leads to reduction of the number
of corona electrodes mounted in the chamber of electrostatic
precipitator,
–– The use of specified geometry and configuration of discharge
electrodes will result in lower investment and operating costs of
electrostatic precipitator in the range of energy consumption of
the electrostatic precipitator.
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The tool surface wear during the
silicon steel sheets blanking process
Zużycie powierzchni narzędzi podczas eksploatacji
w procesie wykrawania blachy krzemowej*
The surface wear mechanism of punches for the silicon sheets blanking was presented. In the studies the differences in the wear
of high-speed tool (produced by casting and sintering), where observed. The influence of additional TiN coating on the punches
flank degradation intensity was obtained. The strengthening zone changes of the sheared blank material close to cutting line were
observed. The punch wear influence on the M530-50A silicon sheet material hardness changes was described.
Keywords: tool wear, high-speed steel, blanking process, silicon steel sheets.
W niniejszym artykule przedstawiono opis mechanizmu zużycia powierzchni roboczych stempli wykrawających elementy z blachy
krzemowej. Badania wykazały różnice w zużyciu narzędzi dla stali szybkotnącej w przypadku dwóch procesów jej wytwarzania
(odlewania i spiekania). Wykazano wpływ dodatkowej powłoki z TiN na intensywność degradacji powierzchni przyłożenia stempli wykrawających. Obserwacji poddano zmiany obszaru umocnienia materiału wykrawanego w pobliżu linii cięcia. Określono
wpływ zużycia stempli na zasięg zmian twardości materiału blachy krzemowej M530-50A.
Słowa kluczowe: zużycie narzędzi, stale szybkotnące, wykrawanie, blachy krzemowe.

1. Introduction
Production of the sheared blank elements, with a certain quality, requires an optimal process parameters selection [4, 6, 11, 30].
Gréban et al. in their work [6] presented the effects of copper alloy
elements blanking process. Tekiner et al. [30] described the result of
experimental analysis of the aluminum alloy element blanking process. Hernández and other authors [11] presented the influence of the
punch cutting edge geometry changes on the cut surface quality. They
described the influence of the blanking process clearance and punch
diameter. The study concerned the acid resistant steel sheet (AISI
304). There is some dependence between the burr height changes and
the punch wear during the blanking process. Study of the high-steel
punch wear, for punches with front edge slopped, was presented by
Cheung et al. [4]. Blanking process causes the sheet material structure
changes. The case of aluminum element blanking process was analyzed by Ravela et al. [28]. The tool surface wear during the blanking
process causes changes of the cut surface quality [8, 9, 14, 17÷19].
The value of the cutting edge radius significantly affects on the blanking process energy consumption [16]. Tool wear, geometry and clearance influence on the burr height. The bur height can be reduced by
using an appropriate tool arrangement.
Electrical steel sheets used in electrical machines have a relatively high induction, permittivity and good punchability. The sheet
material magnetic properties are determined in the production process
[31]. For the evaluation of the sheet punchability many criterions can
be used, and the most important are:
–– sheared blank part deformation resistance,
–– the burr height,
–– coating damage resistant during blanking process,
–– material strengthening close to the cut surface,
–– geometrical quality of the sheared blank sheet material,

–– cutting tools durability,
–– intersection surface quality of the sheared blank parts.
The excessive tool wear during the blanking process causes significant changes of the size and zone of plastic deformation concentration in sheared blank element close to the intersection surface [23,
24]. In the deformed silicon steel sheet the undesirable magnetic residue appears, which impairs the sheet magnetic properties – including the increase of the electrical current required for the sheet grains
over-magnetization during the voltage transformation [31]. The phenomenon of eddy currents abnormal flow is useful in other situations
and is commonly used in the surface quality measurements and in an
analysis of the internal defects in element after their operation [13].
In the electrical machine case, it is not preferred to increasing of the
magnetic lossiness especially in the sheets used for rotors and stators
of the asynchronous motors [24]. One of the manufacturing methods,
that reduce the magnetic lossiness is laser cutting process, but it is
expensive and has a relatively low productivity [27]. Thus, the blanking process is still used for the rotor and stator plates manufacturing.
Many studies are related with the analysis of the magnetic lossiness
and magnetic disturbance in the sheets produced by various techniques [5, 15, 20, 27, 32]. Typical materials used for blanking tools
are high-speed steels such as: M2, K945, M35, M42, ASP23, ASP30,
ASP60 (ASP-Asea Stora Process).
In the paper the tools wear during the blanking process of the
silicon steel sheets was presented. Observation was made at the micro
and macro level. The mechanism of the punch surface wear was described. The influence of the punch edge wear on the medium stress
distribution in sheared blank material, by using FEM, was presented.

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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2. Sheet and tools material characteristic

Table 3. Chemical composition of punch materials [%]
Dodatki pierwiastków
Materiał

The silicon steel sheets M530-50A (M
45 according to AISI) (PN-EN 10106:201601) [26], with thickness g=0,5 ± 0,02 mm
were used in experiments. Sheets used in
blanking process of electrical machine
parts are produced by cold rolling. The
M530-50A sheet material has got 1.54 T
induction at 2500 A/m electrical current

Fe

C

Mn
max

Si
max

P
max

S
max

Cr

W

Mo

V

M2
(SW7M)

0,82-0,92

0,4

0,5

0,03

0,03

3,5-4,5

6,0-7,0

4,5-5,5

1,7-2,1

reszta

M3:2
(ASP 23)

1,19-1,21

-

-

-

-

4,11-4,13

6,33-6,37

4,6-4,8

3,1-3,2

reszta

Table 1. Mechanical properties of M530–50A silicon steel sheets material
R0.2
[MPa]

Rm
[MPa]

Z
[%]

A5
[%]

So
[mm2]

HV5

E
[MPa]

245

417

33

61

10

126

2,2e+5

Table 2. Chemical composition of M530-50A silicon sheet material (%)
P

C

Si

S

Mn

Cr

Ni

Cu

Al

Fe

0,01

0,01

1,43

0,007

0,365

<0,01

<0,01

0,05

0,335

reszta

Fig. 3. Influence of the punch hardening on the material yield strength

a)
Fig. 1. Experimental hardening curve (thick line) and Hollomon equation approximation (thin line; correlation coefficient: 0,968 )

and 5,3 W/kG electrical lossiness at 1.5 T induction. The main mechanical
properties and chemical compositions were presented in Table 1 and Table
2. The sheet has a C6 insulating coating (according to AISI ASTM A976 [1])
of thickness ~7 ± 1,5 µm on each side.
Materials used on cutting tools have different mechanical properties,
which determine the tool surfaces wearing out during the blanking process
[2]. For experimental analysis the punches were made of: M2, M3:2 materials (Fig. 2), and M2+TiN, M3:2+TiN materials with coatings. The chemical
compositions of punch materials were presented in Table 3. The M3:2 (ASP
23 Vanadis, Powder Metallurgically Produced High Speed Steel) steel is a

b)

Fig. 4. An example of TiN coating structural characteristic: a) on surface, b) in cross-section. Sheet material: M3:2

Fig. 2. An example of hardened punch material structure
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material with 7980 kg/m3 average density and 66 HRC after toughening, and M2 material has an 7750 kg/m3 average density and 63 HRC.
The punch materials structure after hardening was shown in Figure 2,
and the influence of the materials hardness on the yield strength was
presented in Figure 3. The inserts in the bottom part of blanking die
were made of G40 sintered carbide material.
Punch coatings were made by using PVD method (Physical Vapour Deposition). The titanium nitride coatings on the tool surface
was applied at 10-3÷10-2 Pa working pressure. Applied TiN coating
had a yield color, 2300 HV5 hardness and 3,5 ÷ 4 mm thickness. The
microstructure of the punch surface with TiN coating was presented
in Figure 4a, and in Figure 4b the cross-section of the TiN layer on the
punch was shown.

3. Blanking punch operating conditions
The blanking process was carried out at the press and blanking
die in industrial conditions. The wear tests were carried out during the
blanking process of the rotor and stator plates (Fig. 5), for low power
asynchronous motor.

Fig. 5. Sheet packets of the rotor (1) and stator (2), M530-50A silicon steel
sheet material

The use of different values of punch-die clearances and various
blanking tools materials helped explain the tool wear mechanism during blanking process of the silicon steel sheet. Research conducted
with this issue provide the basis for M530-50A sheets punchability
analysis. The punch-die clearance 0% and 8% was defined by:
Lz =

s
⋅ 100[%]
g

where:

g- sheet thickness,
s- punch-die blanking clearance.

The relative blanking clearance has an impact on the sheet material process separation, and determines the cut surface quality [12].
The punch-die clearance is especially important during the blanking
process of very small elements [10]. The blanking speed was constant,
and its value was as in typical industrial process of silicon steel sheets
blanking (200 cuts/min). The blanking speed is one of the blanking
process technological parameters. It has an impact on the cut surface
quality and the value of the blanking force [29]. The process of sheets
blanking was carried out up to 800 000 cuts. After the 800 thousand
cuts the tools were resharpened to eliminate the cutting edge degradation and flank surface wear.

4. Tool surface structure changes observation
The punches during the blanking process were unleashed to flank
surface wear on the surface corresponding to the sheets thickness
and value of the distance necessary to forcing through the sheared
blank from the separation zone. On the punch made of M2 material
after 500 000 cuts some signs of wear on flank surface appeared. The
scratches and grooves on the analyzed surface were occurred in different extent. The deep grooves and scratches are the material loss
on the punch cutting surfaces. The products of an abrasive wear, like
abraded and crushed small hard particles, during the blanking process
were presented in Figure 7a. This particles under pressure adhered to
the tool surface. This is adhesive wear of tool surfaces. Hard particles
adhered to the punch affect on the flank surface defecting during the
blanking process. For the M3:2 material the particles adhered boundary is clearly visible (Fig. 7b). The adhered particles concentration
was observed on the ends of contact line between material and punch.
On the surface between cutting edge and end of material-punch line
contact the scratches were observed.
When the punch and sheets friction surfaces are closing to each
other at distance of molecular force acting, they are tacking (Fig. 8).
“Adhesions” formed in this way are tearing during the punch movement. Thus, there is new adhered particles formation and grooving on
the punch movement direction. During the pressure contact of two
surfaces the most common wear is an abrasive wear. This wear can
proceed in two ways: contact of three bodies (Fig. 9a) and contact of
two bodies (Fig. 9b). In both case in micro scale, the abrasive process between harder particles and lower hardness material is observed.
When separated particles are very large and hard they can force in the
material with lower hardness and make the grooves during the punch
movement. Intensification of tool abrasive wear and other degradation mechanism will occur in the case of accumulation of the abrasion-induced microparticles.

Fig. 6. Characteristic of tool and sheared blank sheets arrangement a) scheme, b) punch maximum bottom position
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Fig. 10. Punch flank surface after a several thousand cuts (Lz = 0%,
M3:2+TiN)

Fig. 7. Punch flank surface after 500 000 sheared blanks: a) M2; x80 zoom,
b) M3:2; x160 zoom

a)

b)

Fig. 11. The image of the punch flank surface close to cutting
edge after 500 000 cuts with 8% blanking clearance
(M3:2+TiN material)

The M3:2 steel produced by powder sintering
technology has a slightly different structure than M2
(Fig.2). The structure of sintered steel is close-grained
structure and homogeneous (right side in Fig. 2). These
two materials differ in dependence between yield stress
and HRC hardness function (Fig. 3). The steel sintering
technology ensures obtaining the austenite fine grain
and uniform distribution of carbides in sheet structure,
Fig. 8. Scheme of the adhesive wear: a)adhesion, b) detachment of particies
which is impossible to achieve by conventional methods. The M2 steel has a higher ductility, so therefore is
a)
b)
more susceptible on grooving damaging. Reduction of
this phenomena intensity can be obtained by using titanium nitride coatings. For tools made of M3:2 steel due
to the structure refinement abrasive wear and microspallings close to cutting edge, which deeply scratch
the punch flank surface, were observed (Fig. 11).
The solid inclusion of silicon steel sheet material
resulted in punch surface pressure (Fig. 12). After unleashing the silicon steel sheet the contact of hard inFig. 9. Abrasive wear scheme for the contact of: a) three bodies, b) two surfaces
clusions in silicon steel sheet with inclusion in punch
material was obtained. As a result of cyclical repletion
Initially, on whole punch circumference the contact with the unof this process the gradual degradation of the tools surface with a
leashed silicon steel sheets caused abrasive wear mechanism (Fig.
mixes destruction mechanism occurred (grooving and spalling). The
10). On Figure 10 the punch flank surface after a several thousand
spalling forming scheme was presented in Figure 12. In the case of
cuts was presented. The dark band around the punch circumference
tools with TiN coatings in certain regions of the tools the microdamshows the changes in the TiN coating structure. The structure changages of hard TiN layer were observed (Fig. 13).
es intensity was observed by using optical equipment after a larger
number of cuts.
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Fig. 12. Contact of the hard inclusion of the punch and sheets, and spalling
mechanism

Fig. 15. Cutting edge from on the flank side (M2+TiN after 500 000 cuts; x500
zoom; Lz=8%)

The tool wear is depended on the blanking process parameters,
sheared blanks materials and tools materials. It also depends on the
tools protective coatings and the technology of coating
manufacturing [21]. All these issues have an influence on
a)
the blanking process energy consumption and on the cutb)
ting tool wear [3]. For the 800 000 cuts the greatest wear
was obtained for the 0% punch-die clearance (Fig. 14).
With increasing number of cuts the abrasion product are
adhered and moved with the punch movement. In the case
of a strong adhesion of coating and adhered particles the
TiN layer degradation and punch material unleashing can
be obtained (Fig. 15).
c)
The cutting tools topographic zones were scanned
by using Taylor Hobson Ltd scanning head. On Figure
16 and 17 some examples of tool surface scanned by 3D
scanning head and observed on the scanning microscope
were presented.
The sintered steel (M3:2+TiN) was more resistant to
wear than the cast steel (M2+TiN). In the case of blanking
with the 8% clearance small flank surface wear occurred,
the coating was undamaged except a few long grooves. The
hard incisions in blanking materials scratched the punch
surfaces until the grooves occurred. There were coating
spalling, in small zones, which caused the punch material
d)
unleashing along the grooves line from the cutting edge
(Fig. 17b). The punches made of M3:2 material with the
TiN coating had a lower wear than punches made of M2
with coating. After 800 000 cuts on the M3:2+TiN punch
flank surface the scratches were observed (Fig. 17b). At
the blanking process beginning the TiN layer separation on the cutting edge side may have occurred. For the
punches with that damages the wear process is advancing
faster and the coating layer loss is increasing. From the
front the flank face has wear lees than in the case of the
0% blanking clearance. For the blanking process with 0%
clearance the front faces wear is greater than the face wear
(Fig. 14d). When the blanking process clearance is set to
8% the sheared blanks are deflecting and moving along
the punch face. Thus the punch face wear is more intensively (Fig. 14c) and the value of the punch edge radius
is increasing. The surface degradation for punch made of
M3:2+TiN steel (Fig. 17b) is different than in the case of
punch made of M2+TiN steel (Fig.16b). Similarly case
is for the punches made of M3:2(+TiN) with 0% blankFig. 14. Ttool cutting edge changes after 800 000 cuts: a) conventional wear process (1-sheet,
2- punch, 3- shearing die), b) structure of degradation, c) punch profile for the Lz=8% ing clearance (Fig. 17a). High-speed steel (cast steel) is less
Fig. 13. Delamination between coating and surface caused by the hard inclusion in the sheared blank material

clearance; d) punch profile for the Lz=0% clearance
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Fig. 16. M2+TiN punch flank surface after 800 000 cuts with blanking clearance: a) 0%, b) 8%

Fig. 17. M3:2+TiN punch flank surface after 800 000 cuts with blanking clearance: a) 0%, b) 8%
Applying the coating layer on the tool inhibit the surface wear, but the friction process of
the unleashed sheet material and punch surfaces
caused the TiN layer spalling and unleashing the
punch material. Thus, the coating boundary on
the punch surface was changing (Fig. 16b). This
coating boundary does not have a linear characteristic and it is not a product of TiN wear but
it is caused by lower wear resistance of punch
material. Unfortunately, the exploitation of
punches with coating losses increases the coating destruction process.
The 3,5 mm thickness surface punch, made
of the M2 with TiN coating, after 800 000 cuts
was presented in Figure 18. Close to the cutting
edge on the flank surface the increased wear was
observed (in figure the pink-white color: 36÷37
µm). With increasing the distance from the cutting edge the red color becomes more saturated
Fig. 18. Cutting edge and punch flank surface after 800 000 cuts with blanking clearance 8% (M2+TiN (value of 28÷29 µm). The wear size changes on
punch material)
that surface are a few micrometers. This proves
the TiN coating wearing out.
resistant to ridging. After a certain time the coating layer in zones of
strong ridging is spalling (Fig. 16 and Fig. 17). The sintered steel with
TiN coating is more resistant to the degradation mechanism.
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the value and size of microhardness changes of the sheet material in
vicinity of the cutting line. The hardened layer thickness is related
with plastic deformation phase. As the value of plastic deformation is
increasing the thickness and hardness increase of strengthened layer
5.1. Microhardness distribution
is greater.
The maximum increase of material hardness was observed close
During the blanking process there was no spalling or tearing of
to the cutting line and more accurately, in the vicinity of the crack
the C6 class coating despite the sheet material deformation. On both
initiation (Fig. 21). In all analyzed cross-sections (1 ÷ 6) the deformed
straight line (left in Fig. 19) and curved line of intersection (right in
sheets microhardness is about 250 HV0.1. Thus, it is 1,72 times greatFig. 19) the coating had a structure coherent with the tool natural maer than the average hardness of undeformed sheets (145 HV0.1). This
terial.
hardness increase is determined by large plastic deformations. The material strengthening
is so high that the plastic cutting phase is end,
and appearing microcracks begin the fracture
phase. The microhardness distribution in the vicinity of intersection surface was different for
blanking process with 0% and 8% of punch-die
clearance. The intensity of punch surface wear
influences on the value and zone of the microhardness changes. For clearance close to 0% the
zone deformation changes is relatively small
(Fig. 21 - 1). It increases with the tool wear
(Fig. 21 - 2 and 3). Tool wear during the blanking process significantly increases the zone of
Fig. 19. Silicon steel sheet coating close to the separation surface
plastic strain, and deteriorates the product magnetic properties. In blanking process with 8%
punch-die clearance the zone of plastic deformation (Fig. 21 – 4, 5,
6) is greater than in case with 0% clearance. The vertical dimension
of the microhardness changing zone is greater for greater number of
sheared blanks. Tool wear changes the punch-die clearance and thus
the material fracture zone is increasing. As the punch-die clearance
increased the zone of microhardness changes has also increased. The
change of clearance form 0% to 8% resulted in almost double enlargement of the hardness changes zone. In the fracture zone a significant
hardness increase can be observed, so the volume of material with
altered magnetic properties increased.
In the electric motors assembly process it is important that the
rotor and stator should be produced as most “packed” block with as
small material loss. The burr height is an important issue and it should
be relatively small (Fig. 22a). In blanking process with large clearFig. 20. Test zone of the plastic strain concentration close to the separation
ance the elements are produced with larger material loss (Fig. 22b).
surface on the product cross-section
The material rounding is also high. The strengthening zone and mate-

5. Cutting tools geometry influence on the deformation
in sheet material

The blanking process with using excessive
wear tools is influencing on the size of deformation area in the vicinity of cutting edge. Using indirect method (hardness measurement)
the zone of material changes was specified.
The hardness was measured by using Matsuzawa Microhardness equipment. Pyramid with
136o apex angle was used as a penetrator. The
measurement were carried out at load of 0,1 kg
(HV0.1) with the penetration time set up to 10
s. Initial hardness before sheet blanking process was 145 HV0.1 (average from 5 measurements). The distance between measuring point
was determined on 0,05 mm. In Figure 20 the
location of altered microstructure close to the
separation surface, as a result of strong punch
wear, was presented. During the blanking process the punch cutting edge and flank surface are
wear. Thus, the punch-die clearance is increasing, the shear stress directions are changing in
accordance with the theoretical separation surface. The tools geometry changes influence on

Fig. 21. Microhardness distribution on the part cross-section in vicinity of separation surface for blanking
process with Lz=0% and 8% punch-die clearance after specified number of cuts
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b)

a)

a)

Fig. 22. Part cross-section for initial cuts with blanking clearance a) 0% and
b) 8%

rial loss in vicinity of the separation surface deteriorate the magnetic
properties of the rotor and stator [15, 20, 25, 31÷33].

b)

5.2. Stress distribution
The FEM analysis of blanking process was made to obtain the
influence of the tool geometry changes, as a tool wear results, on the
stress distribution at the time of initial material fracturing. The punch
displacement was determined in experimental research (Fig. 23) [22].
In simulations the medium stress distributions, which determining
the place of fracture initiation, were obtained (Lz=0%→hs=0,41;
Lz=8%→hs=0,33).

Fig. 24. FEM model assumption: a) punch model variants, b) parts definition

ing (Fig. 25, 26). In the case of sharp-edged tools the stress concentration appeared in the vicinity of punch edge and shearing die (Fig. 25).
In simulation of blanking process with using wear punch (model II)
the stress concentration with higher value was obtained close to the
shearing die edge (Fig. 26). The stress values in the vicinity of punch
edge were lower than stress values close to the shearing die edge.
Due to the change of the distance between the punch cutting edge and
shearing die edge the stress state on the principal directions is changing, so the average stress values are also changing.
Fig. 23. Force-displacement punch curves during blanking process with different clearance

The blanking process was modeled in MSC.
Marc 2010 numerical software. The tool geometry was determined based on the punch wear
cutting edge (Fig. 14 and Fig. 24a). The material model was set up as elastic-plastic with nonlinear strengthening with parameters: C = 627
MPa and n = 0,18 (Fig. 1). Other parameters
used in numerical simulations were presented
in Table 1. The friction coefficient was determined at 0,15. In axial-symmetric model the
boundary conditions for the blanking process
were defined. The blanking tools were defined
as rigid body and the sheet plates as deformable
material (Fig. 24b).
The results from the numerical analysis
were the same as result from experiment. Due
to the blanking tools geometry changes and
punch-die clearance changes the stress state
and the height of punch penetration before the
strengthened material fracture starts are chang-
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Fig. 25. Average stress distribution at the sheet material fracture phase beginning(a) and the rotor plate
cross-section close to the separation surface (b) - (rs, rm = 0,01 mm, Lz = 8 %, at the first cuts;
model I)

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.18, No. 3, 2016

S cience and Technology
6. Conclusions
The tools with TiN coating applications in
generator sheet blanking process resulted in a
significant increasing of the tools durability. It
also reduced the zone of the sheet strengthening.
The size of punch-die clearance clearly affects
the cutting edges wear intensity and the quality
of sheared blanks.
• For the Lz=0% clearance the cutting edge
wear is advancing faster, the zone of plastic
deformation is reduced and the cutting zone is
increased.
• Blanking process with Lz=8% clearance results in less wear of the punch, but the quality of
the separation surface is reduced and the plastic
deformation zone is increased.
Fig. 26. Average stress distribution at the sheet material fracture phase beginning during the blanking proc- • The tool wear mechanism depends on the
ess by punch with determined wear (a) and the rotor plate cross-section close to the separation punch-die clearance. For the M530-50A steel
surface (b) - (Lz = 0 %, after 800 000 cuts; II model)
sheet in blanking process with 8% clearance
the cutting edge rounding was significant increased. And for the 0% clearance the cutting
The material and magnetic degradation on the electrical silicon
edge rounding was increasing, but also the material losses on
steel sheets edges can not be neglected in the design process of electhe tool flank surface were obtained.
trical machines. Although, the sheet material magnetic properties
• TiN coating applying on the punch made by M2 and M3:2
changes are less significant for the transformers, but for the electrical
steel resulted in increasing of the punch durability during the
machines with rotating magnetic field can result in the greater level
blanking process with Lz=0% clearance.
of core losses 25, 30].
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Evaluation of the impact of combustion hydrogen addition on operating properties of self-ignition engine
Ocena wpływu spalania dodatku wodoru na własności
eksploatacyjne silnika o zapłonie samoczynnym*
The work presents the results of effect of the addition of hydrogen in an amount up to 9% of mass of diesel oil into the intake system
of Perkins1104C-E44TA engine. The impact of hydrogen addition on process heat release in the combustion chamber and the
concentration of CO, THC, NOX and PM in the exhaust at predetermined engine operating conditions. It was summarised that the
analysis of the results does not justify the use of hydrogen as a fuel additive in self-ignition engines.
Keywords: IC engines, hydrogen, diesel, heat emission.
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku wodoru w ilości do 9% masy oleju napędowego do układu dolotowego
silnika Perkins1104C-E44T. Oceniono wpływ dodatku na proces wydzielania ciepła w komorze spalanie i stężenia CO, THC, NOX
i PM w spalinach w ustalonych warunkach pracy silnika. W podsumowaniu stwierdzono iż analiza wyników badań nie uzasadnia
stosowania wodoru jako dodatku do paliwa w silnikach o zapłonie samoczynnym.
Słowa kluczowe: silniki spalinowe, wodór, olej napędowy, wydzielanie się ciepła.

1. Introduction
Fuelling hydrogen internal combustion engines (HYICE) with hydrogen is presently the subject matter of numerous research & development works. According to paper [5] it is a temporary solution before
projected fuel cells are implemented, which aims to prepare for and
put into operation hydrogen storage and distribution infrastructure.
Mainly spark-ignition engines are adapted for hydrogen fuelling but it
is also possible to adjust self-ignition engines for hydrogen fuelling.
Hydrogen supply IC engine fuel should be considered depending on the type of diesel cycle:
1. The use of hydrogen alone or as an addition to gasoline or
LPG and methane in spark-ignition engines;
2. The use of hydrogen as an addition to diesel oil in self-ignition
engines.

1.1. Hydrogen in spark-ignition engines.
An analysis of the impact of hydrogen used as basic fuel [3, 4]
proved that:
–– it is possible to achieve efficiency at a level similar or higher
than in case of a conventional engine fuelled with gasoline with
limited engine power;
–– high emission of nitrogen oxides in exhaust (fuel contains no
carbon compounds producing toxic substances).
An analysis of impact of use of hydrogen as an addition to hydrocarbon fuel [1, 8, 13, 15] proved that:

–– it is possible to achieve efficiency similar to that of a conventional engine fuelled with gasoline with slightly limited engine
power,
–– CO and HC emissions decrease, whereas the emission of NOX
increases and thermal efficiency grows when poor mixtures are
used.
Hydrogen IC engines are based on the technology of spark ignition piston engines and after some modifications may be used
fuelled both with conventional fuels as well as with hydrogen
[5].
In the papers [3, 4], authors refer to pre-ignition hydrogen as one
of the main problems in applying hydrogen in piston engines with
spark ignition.
According to the authors the basic causes for pre-ignition include:
–– low energy of hydrogen ignition (0,02 mJ),
–– wide range of combustion limits 4%–75% v/v,
–– small critical distance for flame propagation.
As regards the effects of pre-ignition the authors point to:
–– lower efficiency of engine,
–– engine roughness work,
–– possibility that flame moves to the inlet duct.
Because small gasoline engines operate with a slightly richer
mixture and do not have a catalytic reactor, their fuel consumption
and emissions are very high. When gasoline engines are fuelled with
hydrogen only, emission of NOX increases and the flame often retreats
to the inlet system [8].

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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Paper [1] presents results of studies of a 6-cylinder, spark-ignition
engine type MAN E2876 LE302 intended for a power generator and
as a standard fuelled with natural gas and hydrogen alternatively. The
studies were carried out at a fixed rotational speed of 1500 rotations
per minute and variable engine load. Those conditions correspond to
the work of the engine in a power-generator. Parameters of the engine
that had to be adjusted to hydrogen fuelling included in particular the
angle of ignition advance and air fuel ratio.
Compared to natural gas fuelling, when fuelling engine with hydrogen the concentration of carbon oxide and hydrocarbons was minor and resulted mainly from the combustion of lubricating oil. However, a small increase concentration of nitrogen oxides was recorded
only in conditions of load close to maximum. In both cases general
engine efficiency is high and when fuelled with natural gas its maximum value is approx. 42%, whereas when fuelled with hydrogen it
came to c.a. 37%.
In paper [15] the study addressed the impact of hydrogen addition
to gasoline on the value of average effective pressure, engine work
efficiency, efficiency filling of cylinders and emission characteristics.
The results of the studies proved that fuel consumption and average
effective pressure had been decreased through of hydrogen addition.
The results of studies also showed that thermal efficiency of the engine
was greater than in case of gasoline combustion. Furthermore, HC and
CO emissions dropped owing to the use of hydrogen addition.
The results of studies presented in the paper [13] regarding impact of combusting hydrogen addition to gasoline compared to the
combustion of gasoline in spark-ignition engines lead to the following
conclusions:
–– the engine was found working stably on poor mixtures,
–– with the hydrogen addition the engine power increased,
–– the unit consumption of fuel decreased and the level of HC and
CO emissions lowered,
–– higher level of NOX emission was observed, especially when
combusting mixtures within the range of λ = 1 – 1,4,
–– with quality adjustment of the engine power, the emission of
NOX can be lowered.
Paper [10] addresses the possibility of combusting poor mixtures
by adding hydrogen to a spark-ignition engine fuelled with methane.
The following hydrogen additions of 10%, 30% and 50% of methane’s volume were used. The results of the study show that the limit
of combustion of poor mixtures may be moved towards poor mixtures
by adding hydrogen, in particular in greater engine load. The impact
of engine’s rotational speed on the said limits is much lower. The angle of ignition advance also has impact on the limits of combustion
of poor mixtures but both excessive delays as well as ignition lead is
not recommended.
Paper [12] presents the results of studies conducted in ENEA
laboratories, which aimed to identify potential possibilities of using
mixtures of natural gas and hydrogen (known as HCNG or Hythane)
in the used motor vehicles. The Iveco Daily CNG delivery van was
tested, adapted to spark ignition and stoichiometric fuelling of engine
with methane in ECE15 cycle, comparing levels of emission when
fuelling the engine with methane with the results achieved when fuelling the engine with hydrogen and methane mixtures when combusting mixtures both stoichiometric and poor.
It was found that optimal conditions of HCNG combustion can
be achieved by applying – depending on the conditions of engine’s
operation – both the combustion of poor mixtures in order to reduce
fuel consumption and the combustion of stoichiometric mixtures in
order to reduce emission of harmful substances. Effective combustion
of poor mixtures requires – however – optimisation of compression
ratio and charging of the engine, the angle of ignition advance and the
share of hydrogen in the mixture mainly because of decreased engine
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power due to lower content of energy in the volume of HCNG mixture
(11% in case of a mixture with 15% of hydrogen in its volume).
Summarising, the analysis of results of studies justifies the use of
hydrogen as a fuel addition in spark-ignition engines provided that
significant changes in the engine construction are introduced, mainly
by using hydrogen injection to the combustion chamber while at the
same time combusting poor mixtures at low engine load and stoichiometric mixtures with full engine load. It is necessary to introduce a
system eliminating NOX in combustion gases, e.g. SCR system.

1.2. Hydrogen in self-ignition engines.
Hydrogen in a self-ignition engine may be used only as an addition to diesel oil or biodiesel [8] as it has poor self-ignition properties and as such cannot be used alone in this type of engine. Studies
conducted at the Poznań University of Technology in the Institute of
IC Engines and Transport [2] show that hydrogen addition of 5% ÷
7% m/m to the combustion chamber has no greater impact on engine
performance but is does result in increased CO and PM emissions.
According to a study conducted in Vilnius Gediminas Technical
University (VGTU) stated that smokiness decreases with the additional deployment of hydrogen. Other indicators of the exhaust gas using
the hydrogen in case of the rig tests are worse [7]. Similar opinions
contained in [6, 11, 14].
Because of its properties hydrogen is better predisposed to fuelling of spark-ignition engines than self-ignition engines. However,
because of high calorific value, the possibility of limiting the emission
of toxic substances, attempts were made to fuelling of self-ignition engines with hydrogen [17]. Those studies focused on hydrogen added
to fuel because hydrogen has poor self-ignition properties and as such
cannot in this type of engine be used as the only fuel. Table 1 presents
a comparison of chosen properties of diesel oil and hydrogen.
Table 1. Comparison of properties of diesel oil and hydrogen [9]
Property

Unit

ON

Hydrogen

Density

kg/m3

840

0,0824 ÷ 0,0838

Lower calorific value

MJ/kg

42,49

119,81

Flame ratio

m/s

0,3

1,85 ÷ 1,9

Cetane number

-

45 ÷ 55

-

Self-ignition temperature
in air

°C

280

585

Carbonisation residue

-

0,1

0,0

The impact of hydrogen on the combustion process in self-ignition
engines is similar as the impact described earlier on spark-ignition engines (low calorific value vs volume, decrease in the emission of toxic
carbon compounds, high flame speed).
Current studies [9] show that depending on the quantity of the
added hydrogen thermal efficiency of the engine drops, increases the
delay of self-ignition and promptness in increasing pressure in the
cylinder (self-ignition of the mixture occurs later while the combustion of the mixture is faster). Increased temperature leads to increase
in the concentration of nitrogen oxides, but noticeable is considerable
drop in the emission of carbon compounds.
The subject of the paper [2] comprised an analysis of the possibility of improving environmental friendly indicators in self-ignition
engine AVL 5804 bi-fuelled with diesel oil with hydrogen addition).
Bi-fuelling provided hydrogen to the inlet channel and a self-ignition
dose of the diesel oil was used, each time defined for a particular
load and rotational speed as a source of ignition of the hydrogen air
mixture.

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.18, No. 3, 2016

S cience and Technology
Fuelling the engine with diesel oil with hydrogen addition delivered to the inlet duct caused an apparent change in thermo-dynamic
and ecological indicators, i.e.:
–– maximum reduction of the speed in pressure growth dp/dα by
approx. 5% and the value of the maximum pressure in the combustion chamber by approx. 6%,
–– increase in the concentration of carbon oxide by approx.
150%,
–– decrease in the concentration of nitrogen oxides by approx.
25%,
–– decrease in the concentration of non-combusted hydrocarbons
by approx. 300%,
–– increase in the concentration of particles by approx. 150%.
The aim of this work was to evaluate – through tests – the impact
of hydrogen addition in diesel oil on the process of heat release and
concentration of harmful substances in self-ignition engines.

2. Test stand

Fig. 1. Diagram of bench with diagram of engine Perkins 1104C-E44TA

Tests were carried out on Perkins 1104C-E44T engine with eddy
current brakes Schenck WM 400 controlled with controller Schenck
X-ACT. The apparatus for measuring indicated pressure and analysing thermal emission consisted of AVL INDISMART system for
engine indication and a position sensor for crankshaft AVL 365C01.
Data had been sent to a PC in real time. With IndiCom software it was
possible to view incoming data (also in real time), to record a cycle
of 50 measurements and to save the files together with parameters of
the tested engine.
Thereafter, the resulting data had been subject to processing with
the use of AVL Concerto. The said programme averaged changes of
pressure in the cylinder and calculated the rate heat release without
taking into account heat loss to cylinder walls (net heat emission).
Moreover, during the tests CO, THC and NOX concentration were
recorded with the use of AVL CEB2 combustion gases analyser,
equipped with PROVIT 5600 control panel. Measurements of the
concentration PM had been estimated with AVL 415. The engine was
fuelled with diesel oil (PKN Orlen) and hydrogen addition under pressur 150 bar in cylinder.
Diesel oil consumption was measured with a volume method,
whereas the quantity of hydrogen after the reduction of its pressure
was gauged with a specially marked rotameter. Hydrogen was delivered before the turbine to the engine’s inlet system. Technical data
of the engine are presented in table 2 and the test stand overview is
shown (Fig. 1).

3. Results of studies
The studies were conducted with a fixed rotational engine speed
of n = 1100 rotations per minute and diesel oil in a quantity equal to
torque developed by the engine at the level of M = 165 Nm. Hydrogen
was equal to 8.9% of the mass of diesel oil by decreasing the quantity
of diesel oil gradually together with the increase of hydrogen addition
in order to achieve torque of approx. 165 Nm. The results of pressure
measurement in the combustion chamber and the results of calculations of rate of heat release in an engine fuelled with diesel oil only
and diesel oil and a hydrogen addition of 5.5% and 8.9% are presented
(Fig. 2, Fig. 3) respectively.

Table 2. Technical parameters of Perkins 1104C-E44T engine
Parameter

Unit

Value

Effective power

kW

74,5

Compression ratio

[-]

18,2

Cylinder diameter

mm

105

Piston stroke

mm

127

Engine displacement

dm3

4,4

Number and cylinders, system

[-]

4, stroke

Fuelling system

[-]

Direct injection

Recharge

[-]

Yes; turbocharger

Fig. 2. An indicator diagram p = f (α) with the engine in the conditions of n =
1100 r / min, M = 164 Nm powered diesel and diesel with the addition
of 5.5% H2 and 8.9% H2

Then again, the results of measurements of CO concentration using method NDIR, THC with FID method and NOX with CL method
and PM mass concentration with the filter method in an engine fuelled
with diesel oil and diesel oil with hydrogen addition are presented
below (Fig. 4, Fig. 5).

4. Analysis of results of tests and conclusions
Hydrogen addition did not influence definitely essential differences in the combustion process. A slight change in the character of
pressure curves in the combustion chamber was noted (increase of
maximum combustion pressure by approx. 2%). The curves of rate
of heat release show a classic kinetic and diffusion phase depending
on fuel type. The kinetic phase remained almost identical, whereas
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Fig 5. The results of measurements of concentrations of NOx and PM depending on the compactness of hydrogen addition measured when the
engine supplied with diesel oil with additions of hydrogen.
Fig 3. The rate of heat release as a function oOWK with engine operating
conditions of n = 1100 r / min, M = 164 Nm powered diesel and diesel
with the addition of 5.5% H2 and 8.9% H2

Fig 4. The results of the measurement of concentrations of CO and THC depending on the hydrogen addition with the engine supplied with diesel
oil with additions of hydrogen

during the diffusion phase of rate of heat release increased by approx. 10%, most likely due to hydrogen combustion. Key parameters
of the combustion process (self-ignition knock, character of respective combustion phases) remained unchanged after hydrogen addition
was applied.

The results of measurements of concentration of toxic substances
did not prove theories regarding the improvement of those indicators.
The analysis of the impact of hydrogen addition in the inlet system of
a self-ignition engine proved slight increase in the levels of all analysed constituents of exhaust (i.e. carbon oxide, hydrocarbons, nitrogen oxides and PM). Increase in CO and THC levels may stem from
high reactivity of hydrogen inhibiting the oxidation of hydrocarbons
as a result of which THC and PM levels increase. The increase in
NOX levels may result from increased temperature in the combustion
chamber due to hydrogen addition.
The basic importance to sensible operation of technical object is
the knowledge of its failures. Failure, understood as a limiting state
of object can be dangerous for human life or/and does financial losses
[16]. The ability of object to fulfil required function is called dependability. It covers some features of object as follows: availability, reliability, maintainability, safety, service and durability. The durability is
an important tie in dependability chain [16].
Durability prediction of engine is done for example of piston rings
for hydrogen fuelling engine [16]. According to [16] for hydrogen
fuelling engine it can be expected faster wearing of piston rings than
for petrol. The importanse of fuel effect on endine durability belongs
to calorific value and elementary composition of fuel first of all [16],
in diesel engines too.
Summarising, the analysis of results of the studies does not justify
the use of hydrogen as a fuel addition in self-ignition engines.
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Tadeusz DZIUBAK

The effects of dust extraction on multi-cyclone and non-woven
fabric panel filter performance in the air filters
used in special vehicles
Wpływ odsysania pyłu na charakterystyki multicyklonu
i włókninowej przegrody filtracyjnej filtru powietrza
pojazdu specjalnego*
Common impurities found in the inlet air to the internal combustion engine of motor vehicles are characterized. Dust concentrations in the air were analysed for different operating conditions of a motor vehicle. It is shown that the most common and the
most harmful air impurity for the technical machinery is a mineral dust from roads. The benefits of using the inertial filter (multicyclone) as a first stage of air filtration, including extended engine life are presented. The methods of dust extraction from a dust
collector of the air filter multi-cyclone are shown. The necessity of regular ejection dust extraction from the multi-cyclone dust
collector is shown. A dust extraction rate m0 is defined and its effects on the cyclone separation efficiency and flow resistance are
shown. The test method and the test conditions for a two-stage filter in multi-cyclone - non-woven fabric filter element configuration are developed. The characteristics of the separation efficiency and flow resistance of the cyclone and the non-woven fabric
filter were determined as a function of dust mass supplied with the inlet air to the two-stage filter for three different extraction rates
and without dust extraction from the multi-cyclone dust collector. The separation efficiency and flow resistance were determined
for a multi-cyclone and a non-woven fabric filter without dust extraction from the multi-cyclone dust collector and with or without
periodical maintenance. The benefits of periodical cleaning of the dust collector were shown.
Keywords: engines, performance, air cleanness, non-woven fabric filter, separation efficiency, separation performance, surface wear, filter life.
Scharakteryzowano zanieczyszczenia powietrza wlotowego silnika spalinowego pojazdu mechanicznego. Przeanalizowano wartości stężenia pyłu w powietrzu dla różnych warunków eksploatacji pojazdów. Przedstawiono korzyści w postaci wydłużenia czasu
eksploatacji silnika wynikające ze stosowania filtru bezwładnościowego (multicyklonu), jako pierwszego stopnia filtracji powietrza. Pokazano metody usuwania pyłu z osadnika multicyklonu filtru powietrza. Wykazano konieczność bieżącego, poprzez ejekcyjne odsysanie, usuwania pyłu z osadnika multicyklonu. Zdefiniowano stopnień odsysania pyłu m0 oraz wykazano jego wpływ na
skuteczność filtracji i opory przepływu cyklonów. Opracowano metodykę i warunki badań filtru dwustopniowego pracującego w
układzie: multicyklon-włókninowy wkład filtracyjny. Wyznaczono charakterystyki skuteczności filtracji i oporów przepływu multicyklonu oraz włókniny filtracyjnej w zależności od masy pyłu dostarczonej wraz z powietrzem wlotowym do filtru dwustopniowego dla trzech wartości stopnia odsysania m0 = 5%, m0 = 10%, m0 = 20% oraz bez odsysania pyłu z osadnika multicyklonu.
Wyznaczono charakterystyki skuteczności filtracji i oporów przepływu multicyklonu oraz włókniny filtracyjnej bez odsysania pyłu
z osadnika multicyklonu i z okresowym obsługiwaniem oraz bez obsługiwania. Wykazano konieczność okresowego czyszczenia
osadnika pyłu.
Słowa kluczowe: silniki, eksploatacja, czystość powietrza, włóknina filtracyjna, skuteczność i dokładność filtracji, zużycie powierzchni, trwałość filtru.

1. Foreword
Providing a dust-free inlet air to the internal combustion engines
of motor vehicles and machines, and thus reducing wear and improving component life, always was and still is a major operational and
design issue, in particular for vehicles operating in heavy-duty terrain
and high dust concentration conditions (about 1 g/m3) [2, 10, 12, 18,
20, 30]. It generally applies to special vehicles, including military vehicles with high-power diesel engines with a maximum air demand
QSil over 1 kg/s, e.g.: QSil = 1.21 kg/s, (3,400 m3/h) for T-72 tank
engine and QSil = 2.15 kg/s (6,000 m3/h) for Leopard 2 tank engine.
At dust concentration level s = 1 g/m3, specific to the vehicles used on

testing grounds, the engines of those tanks draw in a stream of dust at
0.94 g/s and 1.67 g/s, respectively.
Two-stage air filters in a multi-cyclone - porous panel filter configuration (usually made of paper filter element or non-woven fabric
filter element) are used to remove the dust mass, with particle size
<100 µm [2, 4, 10], from the inlet air stream. The concept of using
two-stage filters consists in initial separation of large dust particles
in an inertial filter (multi-cyclone) and leaving small dust particles
(dz < 15÷30 µm) in the air stream and separating small air particles
(above dz = 2÷5 µm) in the panel air filter – Fig. 1.
The time in which the air filtration system reaches permissible air
filter flow resistance ∆pfdop (5÷8 kPa) is significantly longer compared

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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• secondary dust aspiration due to vehicle vibrations and sudden changes in air stream direction due to changes in engine
speed,
• filling up the dust collector and as a result capturing dust and
reducing multi-cyclone efficiency,
• unnecessary filter structure load due to the additional weight.

Fig. 1. Air filtration process in the two-stage filter in a ‘multi-cyclone - porous panel filter’ configuration.

to the panel filter under the same dustiness conditions (Fig. 2). Single
filter element with an average separation efficiency of ϕw = 99.95%
reached a flow resistance of ∆pw = 9.4 kPa after drawing in mD = 56 g
of dust with air. Similar filter element in a ‘cyclone – filter element’
configuration reached a similar flow resistance of ∆pw = 9.65 kPa after drawing in mD = 254 g of dust with air, i.e. five times more.

Fig. 2. Change in flow resistance ∆pw = ƒ(mD) and separation efficiency
ϕw = ƒ(mD) of paper filter element in a single configuration and in
a cyclone - filter element configuration as a function of dust mass mD
supplied with inlet air [12]

A multi-cyclone is a unit including up to several hundred cyclones
arranged side-by-side in parallel on the common tube plates (top and
bottom). Internal diameter of the cyclones used in the inlet air filters of motor vehicles does not exceed D = 40 mm. As opposed to the
industrial cyclones, featuring internal diameters of D = 250 ÷ 3.000
mm), the cyclones used in air filters are often referred to as minicyclones.
The cyclones used in motor vehicles reach up to 96% separation
efficiency [2, 4, 14]. During the 8-hour operation of T-72 tank engine
in testing ground conditions, the air filter multi-cyclone may retain
over 25 kg of dust. The separated dust is collected in a dust collector
common for all the cyclones. The dust mass collected in the dust collector depends on the air stream, dust concentration in air and cyclone
efficiency.
Storing a large volume of dust in the dust collector is not recommended due to:
• need to use high capacity dust collector, increasing overall filter dimensions and making the installation difficult,

In the multi-cyclones of the air filters of vehicles, in particular vehicles used in high-dust conditions, systematic (continuous) dust extraction from the dust collector using an air stream - extraction stream
(ejection effect) is used.
In a multi-cyclone including a large number (50÷100 and more) of
cyclones and a common dust collector, usually one or two ports are
used for the dust extraction from the dust collector.The distances between the outlet ports of the streams extracted from each cyclone from
the extraction system port may differ, creating problems with the dust
extraction from the extreme individual cyclones. It further reduces
the cyclone efficiency, and thus reduces the separation efficiency and
performance of the entire multi-cyclone. The dust mass supplied to
the second filtration stage is larger and further reduces the filter life
(vehicle mileage) until the permissible flow resistance is reached.
The cyclone performance is usually validated by numerical tests
using CFD (Computational Fluid Dynamics) software [1, 3, 7, 8, 15,
17, 21, 22, 26, 28, 32]. CFD software provides a detailed analysis of
any issues related with the fluid flows, and eliminates time-consuming and expensive experiments in the design and retrofitting stage.
The software provides relevant flow data (velocity field distribution,
pressure field), heat transfer (temperature field) and mass transfer by
numerical solving of the equations describing the changes in momentum, energy and mass balance.
There are scarce studies concerned with numerical [29] and experimental [4, 10, 11, 19] evaluation of the performance of dust extraction systems used in the multi-cyclone dust collectors.
Thus, assuming that the experimental tests are the most reliable
research method, an experimental evaluation of the performance and
the effects of the dust extraction from the dust collector of the motor
vehicle air filter on the filtration process in the porous panel filter is
presented in the study.

2. Impurities in inlet air of internal combustion engines
Atmospheric air drawn in by the internal combustion engines of
motor vehicles contains large quantities of impurities, which can be
classified as gaseous impurities (organic and inorganic) and particulate impurities [2, 4, 5, 6]. Dust is a dispersed phase of a two-phase
system including particulate matter suspended in a gaseous dispersion
phase, i.e. mixture of solid particles suspended in air.
The sources of dust emission are both natural phenomena and human activity. The dust emissions from natural sources are prevalent
on a global scale. The most common natural dust emission sources
are: volcanoes, deposits, marine aerosols, animal and plant materials,
and forest fires [5].
In high-intensity industrial areas, the major dust emission sources
are anthropogenic sources, including all production and fuel combustion processes, mostly solid fuels. Large dust volumes are generated
by the power industry, chemical industry, mining industry, metallurgical industry and construction industry, in particular cement production [6].
The particulate matter can be classified by particle dimensions [5]:
• total particulate matter – mixture of small solid particles (suspended in air); conventional dimension <300 µm,
• suspended particulate matter PM10 – conventional dimensions
<10 µm,
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• fine particulate matter PM2.5 – conventional dimensions
<2.5 µm,
• nano particulate matter PM1 – conventional dimensions
<1 µm.
All particulate matter < 1 µm may cause premature wear of machine components and must be removed from the engine inlet air by
the air filters.
The particulate matter (PM10 and PM2.5) emission from anthropogenic sources is mainly related to a road transport due to the largescale character of motor vehicle use. It contributes to approx. 15%
of both size fractions of the particulate matter [5, 27]. The particulate matter from motor transport (road transport) have the following
sources [2, 5, 9]:
• mineral dust (road dust, with silicon dioxide as a main component) lifted from the road surface due to the movement of
motor vehicles or wind,
• exhaust gases from motor vehicle engines (dust, carbon black,
lead compounds, heavy hydrocarbons, particulate matter and
gases),
• particulate matter from sliding pairs of motor vehicles, i.e.
wear of friction linings of brakes and clutch plates [4],
• dust from tyre and surface wear due to interaction of wheels
and road surface [4].

The dust suspended in air also reduces visibility (Fig. 3) and thus
affects road safety. Dust concentration in air of 0.7 g/m3 significantly
reduces the visibility and at 1.5 g/m3 the visibility is practically reduced to zero [10].
Part of the impurities supplied to the engine cylinders via the air
supply system is combusted, and some are removed with the exhaust
gases. Only 10÷20% of dust introduced to the engine via its inlet
system is deposited on the cylinder sleeve walls. This dust forms an
abrasive paste with oil, which in contact with a sliding pair pistonpiston rings-cylinder (P-PR-C) results in a premature wear of cylinder
sleeve, piston rings and ring grooves. The clearance between the (PPR-C) increases, resulting in the reduction of the combustion chamber
leak-tightness.
It results in a decrease in compression pressure and engine power
[16], an increase in blow-by to the crankcase [24], further increasing the engine oil degradation. The engine performance and start-up
capabilities of a cold engine are also affected. Fuel and engine oil
consumption, as well as the emission of toxic compounds are also
increased [25].
As a result of piston movement in the direction of the bottom dead
centre, the piston rings remove the oil with any impurities from the
cylinder bearing surface to the oil sump. The impurities are distributed in the lubrication system via the oil system to the friction areas
which require oil lubrication, i.e. the following pairs: crankshaft neckbushing, camshaft neck-bushing, valve guide-valve stem, resulting in
premature wear.
The friction wear takes place where any hard solids are trapped
between two mating surfaces, deform and cut micro-volumes of the
surface layer of mating elements at different depths.
The authors studying the effects of impurities present in the operational fluids on the wear of piston engine components claim, that
the most extensive wear is due to the dust particles with dimensions
dz corresponding to the minimum thickness hmin of oil film required to
form an oil wedge between the mating surfaces [16].

The most common impurity present in air, which is also harmful to
any technical equipment is a road dust, lifted from the surface due to
the traffic or wind, and supplied with inlet air to the motor cylinders.
The road dust is a polydisperse dust characterized by diversified
physical and chemical properties, with basic components including
grains of hard minerals: silicone dioxide (silica) and aluminium trioxide (corundum), which contribute to 60÷95% of dust content [2]. The
hardness of silica particles, determined in a ten-degree Mohs scale is
7, whereas for corundum it is 9, i.e. more than for structural materials used for the construction of internal combustion engines.The dust
particles are solids with irregular shape and sharp edges.
One of the characteristic properties of air is the dust concentra3. Methods of dust removal from dust collector of air
tion, measured as a dust mass (in grams or milligrams) in 1 m3 of
filter multi-cyclone
atmospheric air. Dust concentration in air is a variable and depends
Removing the dust from a dust collector of an air filter multion many factors. Dust concentration in air may vary depending on the
cyclone in legacy solutions was carried out by the driver as part of
operating conditions of a motor vehicle.
The lowest dust concentration in air, approx.
d)
c)
b)
0.001 g/m3 [2, 4, 11] can be observed on hard a)
3
surfaces and roads, and <0.001 g/m in residential areas. The highest dust concentration up to
3,8÷7 g/m3 [2, 9, 13, 18, 20], can be observed
for a convoy of tracked vehicles on the testing
ground with dry surfaces. Dust concentration
in air at the air intake during helicopter takeoff and landing may reach up to 3 g/m3. Dust
concentration in air may reach 10 g/m3 during
a sandstorm [20]. It is over 1000 times higher
compared to the dust concentration on the city
Fig. 4. Dust extraction methods for inertia filters: a) manual (Jelcz 317 filter), b) rubber drain cone
roads with motor vehicle traffic.
(Mann+Hummel filter), c) rubber drain cone d) ejection (T-72 tank filter)

the daily maintenance (Fig. 4a). In modern air
filter solutions, dust is extracted from the dust
collector using automatic methods:
• by opening rubber drain cones after each engine stop (Fig. 4b),
• in continuous mode by generating an air
stream flow QS - extraction stream (ejection
effect) (Fig. 4c).
Fig. 3. Visibility limited due to the operation of: a) infantry fighting vehicle, b) tanks [18]
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Fig. 5. Distribution of the inlet air stream in the filter with ejection dust extraction from the dust collector: 1 – panel filter, 2 – multi-cyclone,
3 – dust collector

The dust is extracted by an air stream QS, a part of an inlet air
stream (with dust) Q0 to the multi-cyclone (Fig. 5):
Q0 = QG + QS ,
where: QG – filter outlet air stream (clean) - engine inlet air.

(1)

systems. The characteristic feature of the ejector are two streams, between which there is a transfer of momentum. The active stream has
a higher momentum vector value, and its sense is strictly determined.
The vector sense of the second stream (passive) is usually identical.
Due to the different methods of stream delivery: active and passive,
different ejector configurations are available (Fig. 6).
From the configurations shown in Fig. 6, the more practical and
more commonly used in the exhaust system is the configuration
shown in Fig. 6b. It is significantly easier to manufacture and has a
lower weight, which in case of a vibrating exhaust system is of crucial importance.The ejector configuration is used in the ejection dust
extraction from the dust collector of the T-72 and PT-91 tank air filter
and special vehicles using the same suspension.
The ejector has a simple design, small number of components and
no movable parts. It requires very little maintenance apart from periodical visual inspection of the technical condition and integrity of the
conduit connecting the ejector with the dust collector of the inertial
filter. However, the ejector requires additional energy to provide dust
extraction capabilities.
The measure of an intensity of dust extraction from the multicyclone (cyclone) dust collector is the extraction rate m0 defined as
a quotient of air stream flow rate QS in the extraction system and the
multi-cyclone (cyclone) outlet stream flow rate, and if the multi-cyclone is used as the first stage of air filtration in the air filter - to the

Special fans and blowers are commonly used to generate the extraction stream. A major drawback of the solution is that it requires a
drive, i.e. electric motor or mechanical gear coupled with the engine
crankshaft. The fan performance depends directly on the engine speed,
and as a result on its operating range. The fan
location within the engine compartment is also
pre-determined and is not necessarily optimal
in relation to the filter position. Continuous fan
operation also entails high requirements regarding the motor durability. The electric drive is a
significant load on the system generating electrical energy for the vehicle subsystems. A fan
with electric drive is used to extract dust from
the air filter dust collector in Leopard 2 tanks.
To generate the extraction stream in many
air filters, ejectors utilizing the energy of a
compressed air stream [4] or an exhaust gas
from the vehicle’s exhaust system [2, 11] are
used.
The extraction stream QS flowing through
the dust collector chamber captures the dust
particles and is discharged via conduits outside
the vehicle.
The purpose of the ejector is to force and
intensify the extraction stream flow between Fig. 7. Characteristics of the paper filter element downstream of the through-flow cyclone with and without dust extraction from the cyclone dust collector [12]
two spaces, usually two open thermodynamic

air filter outlet stream flow rate QG (engine inlet
air) [10, 19, 23, 31]:
m0 =

Fig. 6. Ejector configuration in the extraction system for forced ejection stream: a) compressed air, b and
c) exhaust gases: 1 − active stream inlet channel, 2 − passive stream inlet channel, 3 − mixing
chamber [10]

QS
100%
QG

(2)

Removing (by extraction) the dust separated
by the cyclones from the multi-cyclone dust collector results in a significant increase in separation efficiency, and thus extends the air filter life
by a limited determined permissible flow resistance ∆pfdop. The characteristics can be verified
by the flow resistance ∆pw = ƒ(mD) and separation efficiency ϕw = ƒ(mD) characteristics of a
paper panel filter as a function of dust mass mD
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Fig. 8. Effects of the extraction rate m0 on cyclone separation efficiency and flow resistance [14]

supplied with inlet air in serial ‘cyclone - filter element’ configuration
(Fig. 7).
The studies on the effects of dust extraction on separation efficiency in cyclones, however scarce show that the increase in extraction rate m0 results in a significant increase in cyclone efficiency ϕc,
up to a certain point (Fig. 8 and 9). For through-flow cyclone (Fig. 8)
the limit value is m0g = 10÷15% [14].
An increase in the extraction rate m0 results in an increase in cyclone flow resistance due to the increase in stream volume Q0 and air
flow rate.
There is a specific range of optimal extraction rate, which if exceeded may affect cyclone performance and increase energy losses.
In the existing cyclone and multi-cyclone designs, the extraction rate
m0 is usually within m0 = 8÷15%, although it may sometimes reach
m0 = 20% [10, 19, 23, 31].

mance of a non-woven fabric filter used in the two-stage filtration system downstream of the multi-cyclone.
The purpose of the study was to determine the performance
characteristics of a non-woven fabric filter in a two-stage filtration system and a multi-cyclone at a pre-determined air stream
flow rate QG and ejection dust extraction rate from the multicyclone dust collector. The characteristics were determined for
three different ejection dust extraction rates m0 = 5%, m0 = 10%,
m0 = 20% and without extraction, as well as without extraction
with periodical removal of the dust from the dust collector. The
ejection dust extraction rates m0 used are based on the range of
the extraction rates recorded in the existing and operating multicyclone designs.
The following characteristics were determined:
• filter element separation efficiency ϕw = f(mD),
• filter element flow resistance ∆pw = f(mD),
• multi-cyclone separation efficiency ϕM = f(mD).

Table 1. AC-301 non-woven fabric filter parameters by Korea Filtration Technologies Co.
Parametr

Unit

Value

Weight per unit area

(g/m2)

210±10%

Thickness

(mm)

2.34÷2.86

Air permeability

(dm3/m2/s)

800÷1100 at 120 Pa

Tensile strength

(N/50 mm)

> 98

Bending strength

(N/30 mm)

1.47÷2.94

4. Test purpose, methods and conditions
The study aimed to determine the causes of the decrease in multicyclone separation efficiency depending on the mass of dust supplied
to the two-stage filter and the effects of those changes on the perfor-

Fig. 10. Through-flow cyclone of the tested multi-cyclone: a) functional
diagram, b) general view: 1 – swirl vanes, 2 – body, 3 – abutment,
4 – outlet tube, 5 – multi-cyclone top plate, 6 – multi-cyclone
bottom plate, D – cyclone body internal diameter, Dw – outlet
tube internal diameter, M – extracted dust outlet gap

Fig. 9. Effects of the extraction rate m0 on characteristics: separation efficiency
ϕc = f(QG) and flow resistance ∆pc = f(QG) of a return-flow cyclone with tangential inlet D-40 [12]
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The tests covered a filter element made of two-layer nonwoven fabric AC-301 (Table 1) with a filtration surface area
Fw = 2 m2 and a multi-cyclone including through-flow cyclones
(Fig. 10) arranged parallel in relation to each other in three columns, six cyclones per column – Fig. 11.
The main stream value was QG = 600 m3/h. The dust was
extracted from the dust collector of the multi-cyclone using
ejection extraction with the air stream QS.
The extraction stream flow rate QS was determined from
the following relationship for the extraction rates used m0 = 5%,
m0 = 10%, m0 = 20%:
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QS = QG ⋅ m0.

(3)

The tests were performed at a constant air
stream flow through the filter QG = 600 m3/h
(separation rate υFdop = 0.08 m/s) and extraction stream flow rates Qs = 30 m3/h, Qs = 60
m3/h, Qs = 120 m3/h, at dust concentration in
the air at multi-cyclone inlet s = 1 g/m3, using
PTC-D type test dust, locally available equivalent to AC-Fine test dust, with size distribution
and chemical composition as specified in [13].
The separation efficiency φw of tested nonwoven textile filter and multi-cyclone was determined using a mass method in subsequent
Fig. 11. Test stand diagram: 1 − filter element, 2 − dust collector, 3 − multi-cyclone, 4 − dust chamber,
j measuring cycles, with the duration (uniform
5 − dust dispenser, 6 − flow resistance measuring line, 7 − filter element static pressure drop
test dust dispensing and distribution time) of
gauge, 8 − orifice differential pressure gauge (QS – volumetric flow rate), 9 – dust extraction line
t1pom = 3 min in the initial separation period and
absolute filter, 10 − main line absolute filter, 11 − orifice differential pressure gauge (QG – stream),
t2pom = 15 min – in the subsequent period.
12 − suction fans, 13 – engine and fan control panel, 14 – pressure, temperature and relative humidity measuring unit. 15, 16 − analytic scale
The following were determined after each
j-th cycle:
where: mDj – mass of dust supplied to the multi-cyclone (filter) in the
• filter element separation efficiency φw from the following
measurement cycle.
equation:
The mass of dust retained by the filter element and the absolute
filter was determined using an analytical balance with 6000 g capacity
and 0.01 g readability. The mass of dust supplied to the multi-cyclone
mwj
(filter) to determine the dust concentration in the air was determined
⋅100% ,
ϕ wj =
(4)
using an analytical balance with 220 g capacity and 0.0001 g readmDwj
ability.
QG stream values in the main duct were determined using a
where: mwj – dust mass retained by filter element, mDwj – dust mass
200÷1500 m3/h measuring orifice plate, and Qs stream values were
supplied to the filter element (downstream of the multi-cydetermined using a float rotameter RIN-60 with 6÷130 m3/h range
clone) during the measurement cycle.
and 2.5 accuracy class.
• multi-cyclone separation efficiency φM from the following
The tests ended after reaching a flow resistance of 6 kPa at the
equation:
filter element, which is a common permissible flow resistance for
motor vehicles.
mMj
Filter element tests were performed on the test stand (Fig. 11) al⋅100% ,
ϕ wj =
(5)
lowing determination of basic separation efficiency and flow resistance
mDj
characteristics for the air stream flow rates up to 1500 m3/h, at the ejection extraction rate up to 20% and dust concentration up to 3 g/m3.
where: mMj – dust mass retained by multi-cyclone, mDj – dust mass
supplied to the multi-cyclone (filter) in the measurement cycle.
• filter element flow resistance from the
following equation:
∆pwj =

∆hwj
1000

( ρ m − ρ H ) g [kPa],

(6)

where: Δhw – static pressure drop as read (in
mm H2O) from the water manometer
(U-tube), ρm – manometer liquid density (H2O) at measurement temperature tH, ρH – atmospheric air density in
kg/ m3, g – local gravitational acceleration.
• dust concentrations in the air from the
following equation:
sj =

mDj ⋅ 60
(QG + Qs ) ⋅ τ jpom

[g/m3], (7)
Fig. 12. Separation efficiency and flow resistance of the filter element (AC-301 non-woven fabric) used as
a second filtration stage downstream of the multi-cyclone for different rates of m0 ejection dust
extraction from the dust collector
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5. Test result analysis

With the increase in dust mass supplied to the filter with inlet air,
the separation efficiency of multi-cyclone gradually decreases, however the lower the dust extraction rate m0 the higher the efficiency
reduction rate. The moment the multi-cyclone begins operation at the
dust extraction rate m0 = 20%, its efficiency is ϕM = 86.25%, and after
supplying over 3 kg of dust, the efficiency is reduced to ϕM = 61.72%.
For multi-cyclone operation at dust extraction rate of m0 = 5%, the
respective values are: initial ϕM = 76.2% and after delivering mD =
2.17kg of dust – ϕM = 24.2%. The multi-cyclone separation efficiency
in this case is reduced threefold. The reduction in multi-cyclone separation efficiency means that the larger dust mass is delivered to the
filter element, resulting in rapid filling of the filter medium pores,
and thus progressively increasing the flow rate υ between the fibres.
It results in a significant increase in the flow resistance (Fig. 12) as a
function of ∆p = f(υ2).
If the dust collector is common for many cyclones, and the dust is
extracted via one or two ports, as in tested configuration, the following can be observed [8, 9, 16]:
• extraction stream values differ for individual cyclones,
• whirling streams from individual cyclones entering the common dust collector interact with each other,
• backflow to the cyclones at the multi-cyclone periphery may
occur.

Fig. 12 shows the separation efficiency ϕw and flow resistance
∆pw characteristics for non-woven fabric filter AC-301 in two-stage
filtration configuration (downstream of the multi-cyclone) as a function of dust mass mD supplied with inlet air to the filter. The filter
element life can be divided into two periods due to the achieved
separation efficiency. First (initial) period is characterized by a low
separation efficiency, which systematically and rapidly increases with
the volume of dust supplied to the filter. The initial period lasts from
the beginning of the separation process until the non-woven fabric
reaches the separation efficiency of 99.5% [8]. Main filtration period
is characterized by a high (over 99.5%) and slowly but gradually increasing separation efficiency. Following the initial measurement cycles, AC-301 non-woven fabric filter efficiency was ϕw = 78.8÷88.3%
(Fig. 12). The initial period (separation efficiency ϕw = 99.5%) for the
tested non-woven fabric ends after approx. 450 g of dust is supplied
to the filter.
The flow resistance ∆pw of the filter element increases with the
increase in the dust mass supplied to the filter, and the increase rate is
higher the lower the dust extraction rate m0. Determined flow resistance ∆pw = 6 kPa is achieved by the filter element, after a specific dust
mass is supplied to the filter. The operation of the multi-cyclone at the
extraction rate of m0 = 20% means, that the filter element achieves
Those effects may not only results in a multi-cyclone efficiency
the flow resistance of ∆pw = 6 kPa after supplying mD = 2.9 kg of
lower than resulting from the extraction rate for individual cyclones,
dust to the system. For the extraction rate m0 = 10% the value is mD
but also in the reduction of multi-cyclone separation efficiency with
= 2.7 kg, whereas for m0 = 5% it is mD = 2.1 kg. The operation of the
the increase in dust mass delivered with air to the filter. It will thus
multi cyclone without dust extraction from the dust collector means
result in:
that the filter element achieves a flow resistance of ∆pw = 6 kPa af1) Permanent deposition of dust on internal surfaces of the inter supplying to the system mD = 1.8 kg of dust, which corresponds
let components of the cyclone forming a gap, through which
to less than 40% compared to the multi-cyclone operation with dust
the extracted dust is discharged – Fig. 14. The mass of dust
extraction m0 = 20%. Time the air filtration system requires to reach
a permissible air filter flow resistance ∆pfdop is
significantly shorter compared to the configuration with the dust extraction from the dust collector.
The effect is due to the reduced separation
efficiency of the multi-cyclone at a reduced rate
of dust extraction from the dust collector and
reduced multi-cyclone separation efficiency in
time - increased mass of dust supplied to the
system (Fig. 13).
Fig. 14. Cyclone outlet gaps after supplying 500 g of dust at dust extraction rate of m0 = 5% – view from
the dust extraction manifold: 1, 2, 3, … , 6 – consecutive cyclone number in the column

deposits in the gap increases with time, and as
a result affects the extraction stream flow from
the cyclone and thus may render it completely
ineffective - Fig. 15.
2) Permanent deposition of dust in the corners
and at the rim of the dust collector housing
(Fig. 15), where the extraction is less effective
compared to the cyclones closer to the extraction duct. The dust accumulated and deposited
on the bottom of the dust collector affects the
flow at the cyclone outlet of both the extracted
dust and the clean air. As a result, the air flow
through the cyclone is gradually reduced, and
thus reduces its separation efficiency. The mass
of dust deposited on the bottom of the dust collector and the rim increases with time, and as
a result may clog the cyclone outlets and thus
render it completely ineffective (Fig. 15).
Fig. 13. Separation efficiency of the multi-cyclone at different rates m0 of ejection extraction from the dust
collector
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The rate with which those effects, reducing
the multi-cyclone separation efficiency with the
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Fig. 15. Cyclone outlet gaps after supplying 2150 g of dust at dust extraction rate of m0 = 5% – view from
the dust extraction manifold: 1, 2, 3, … , 6 – consecutive number of the cyclone in the column (arrow indicates the cyclones with gaps clogged with dust)

Fig. 16. Cyclone outlet gaps after maintenance – view from the dust extraction manifold:1, 2, 3, … , 6 –
consecutive cyclone number in the column

shows changes in the multi-cyclone separation
efficiency with the mass of dust supplied to the
filter without extraction and with periodical dust
extraction (every 500 g of supplied dust) from
the dust collector. At the beginning, the multicyclone separation efficiency was ϕM = 69.1%,
and after supplying 500 g of dust, the efficiency
was reduced to ϕM = 26.9%, which is similar to
the value achieved by the multi-cyclone without maintenance. After the maintenance (Fig.
16) involving dust removal with compressed
air, the multi-cyclone separation efficiency
has increased to ϕM = 66.8%, which is similar
to the initial value, and was further reduced in
subsequent operation. The multi-cyclone maintenance cycle was repeated three times with a
similar result – Fig. 17.
Separation efficiency of a complete twostage air filter is determined both by the multi-cyclone and the filter element. In the initial
stage, when the filter element achieves low efficiency within ϕw = 81.4÷96.6%, its efficiency
is determined by the multi-cyclone, providing maximum separation efficiency of ϕM =
86.3÷81.4% (Fig. 18). The reduction in multicyclone separation efficiency with the mass of
dust supplied with the inlet air (vehicle mileage)
does not affect separation efficiency of the complete filter.
For multi-stage filters, where the filtration
stages are arranged in series, the separation efficiency is usually determined using the following equation [20]:
n

ϕ f = 1 − Π (1 − ϕ fi ) ,

(8)

i =1

Fig. 17. Effects of periodical dust extraction from the dust collector on separation efficiency and flow resistance of the filter element (non-woven fabric AC-301) and multi-cyclone separation efficiency
without ejection dust extraction from the dust collector.

where: n − number of filtration stages, ϕfi − i-th
stage separation efficiency.
For the tested two-stage filter, where the
first filtration stage (multi-cyclone) is characterized by the initial separation efficiency of
ϕM1 = 86.25%, and the second stage (filter element) ϕw1 = 84.78% (Fig. 18), the separation
efficiency is:
n

ϕ f 1 = 1 − Π (1 − ϕi )
i =1

ϕ f 1 = 1 − (1 − ϕ M 1 ) ⋅ (1 − ϕ w1 )
ϕ f 1 = 1 − (1 − 0.8625) ⋅ (1 − 0.8478)
ϕf1 = 97.91%.
Fig. 18. Effects of dust mass supplied on the separation efficiency of multi-cyclone, filter element (AC-301
non-woven fabric) and complete filter at the ejection extraction rate of m0 = 10%

increase in mass of dust supplied to the filter, occur is higher the lower
the dust extraction rate from the dust collector.
A decrease in multi-cyclone separation efficiency during operation
may be prevented by periodical cleaning of the dust collector. Fig. 17

Experimental initial separation efficiency of
the filter is ϕfE1 = 97.908%.
After supplying mD = 2028.6 g of dust (measuring cycle no. 44 Fig. 18), experimental separation efficiency of the
two-stage filter is ϕfE44 = 99.97%, whereas the separation efficiency determined using a relationship (ϕM44 = 67.73%, ϕw44 = 99.9%) is similar
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ϕf44 = 99.967%. Very high agreement of the experimental and calculation results of the separation efficiency of the two-stage filter indicates that the selected test method is accurate.

5. Summary
Two-stage (multi-cyclone - porous panel filter) filtration systems
with ejection dust extraction from the dust collector are used in the
filtration systems at the air inlets of the motor vehicles operating in
high dust concentration conditions (s = 1 g/m2 and more).
The studies and analyses show, that the ejection dust extraction
from the dust collector of the multi-cyclone used in the two-stage
filter system performs its task, however it is not perfect, due to the
decreasing separation efficiency of the multi-cyclone and more intensive increase in flow resistance of the filter element.
With the increase in dust mass supplied to the filter with inlet air,
the separation efficiency of multi-cyclone gradually decreases, however the lower the dust extraction rate m0 the higher the efficiency
reduction rate (Fig. 13). It is due to the specific design of the multicyclone and imperfections of the dust extraction system. If the dust
collector is common for many cyclones, and the dust is extracted via
one or two ports, the extraction streams for individual cyclones vary
and the backflow in the cyclones located at the perimeter of the multicyclone may occur.
It may result in a permanent deposition of dust in the corners and
at the rim of the dust collector housing, where the extraction is less
effective compared to the cyclones closer to the extraction duct. The
dust accumulated and deposited on the bottom of the dust collector
affects the flow at the cyclone outlet of both the extracted dust and
the clean air, which, in effect, may clog the cyclone outlets and thus
render them completely ineffective. The rate of these effects is higher

at lower extraction rate or multi-cyclone operation without the dust
extraction from the dust collector.
In the operating conditions, it can be compensated by periodical,
systematic cleaning of the dust collector and cyclone outlet slots. The
multi-cyclone separation efficiency restored to its initial value has
been shown (Fig. 17), however it is a difficult task, since it requires
the filter to be removed from the vehicle.
The air filters in special vehicles are characterized by large dimensions and weight, and usually does not allow disassembly of the dust
collector.
The settling of the dust both in the corners and on the edges of the
dust collector housing and in the slots of the cyclones at the multicyclone circumference may be prevented with a suitable design of the
inner space of the dust collector chamber. One of the methods is to
divide the dust collector chamber of the multi-cyclone into individual
segments and suction ducts, with assigned corresponding groups of
individual cyclones. The design may provide uniform flow rates for
all cyclones and prevent permanent settling of the dust in the corners
and on the edges of the dust collector housing.
A segmented dust collector is also easier to design, since the basic
tests are limited to individual segments, and thus easier and more cost
effective.
The intensity of the increase in flow resistance ∆pw of the filter
element used as a second filtration stage (downstream of the multicyclone) is higher, the lower the separation efficiency of the multicyclone. As a result, more dust is supplied to the filter element in a
unit of time. Thus, in normal operation at constant permissible flow
resistance ∆pfdop, the mean time between maintenance is reduced and
the operational costs are increased.
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Influence of the F-34 unified battlefield fuel with bio components
on usable parameters of the IC engine
Wpływ mieszanin jednolitego paliwa pola walki F-34
z biokomponentami na parametry użyteczne silnika*
The problem of the military vehicles engines fuelling increases with the growth of the amount of vehicles in the armies. At the same
time, another problem with fuel supply in modern engines is the use of bio component additives, which changes characteristics
(quality) of the used fuels. Therefore, it is important to take actions to adapt engines to powering with fuels coming from renewable
sources. The aim of the research was to define the influence of an engine supplying fuel on work parameters and exhaust gases
composition in the G9T Renault diesel engine. The tests were conducted during fuelling of the engine with six kinds of fuels: basic
fuel (diesel oil), NATO code F-34 fuel, as well as fuel mixtures: F-34 and RME with different ratio. In the result of the research it
was concluded that the parameters of the G9T Renault engine with the common rail fuel system in terms of F-34 and RME consumption (using) decreased in comparison to diesel oil basic fuel.
Keywords: IC engine, fuel supply system, F-34 fuel, RME- Rapeseed Methyl Esters.
Problemy zasilania silników pojazdów wojskowych narastają wraz ze wzrostem liczby pojazdów w armiach. Silniki tłokowe i turbinowe wykorzystują paliwa różniące się zakresem temperatury destylacji. Dodatkowym problemem przy zasilaniu współczesnych
silników spalinowych jest konieczność stosowania biokomponentów, które mogą zmieniać właściwości paliw podstawowych i wpływać na pogorszenie przebiegu spalania. Dlatego też konieczne jest podejmowanie działań prowadzących do zbadania wpływu paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych na parametry pracy silników. Celem badań było ocena wpływu zastosowanego paliwa
na parametry użyteczne i skład spalin tłokowego silnika o zapłonie samoczynnym Renault G9T. Badania przeprowadzono podczas
zasilania silnika sześcioma rodzajami paliwa: paliwem podstawowym, jakim był olej napędowy, paliwem lotniczym o kodzie NATO
F-34, mieszaninami paliw: F-34 i estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że parametry silnika Renault G9T z wysokociśnieniowym układem wtrysku, zasilanego paliwem F-34
i biokomponentami uległy pogorszeniu w stosunku do podstawowego paliwa, jakim był olej napędowy, co może mieć znaczenie
przy wykorzystaniu tego rodzaju paliw w silnikach pojazdów wojskowych.
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, układ zasilania, paliwo F-34, RME – estry metylowe kwasów oleju rzepakowego.

1. Introduction
Liquid fuels are the most important source of energy on modern
battlefield. Availability of fuels decides about mobility of the army,
effectiveness of weapons or other support equipment and delivery of
needed amount of supplies. Realisation of increasing requirements of
fighting troops in fuels or lubrication oils is one of the most important
problems of logistic supplying of a battlefield. It is calculated, that
mean use of fuel and lubrication oil may reach 30 kg per one soldier
per day [4, 11]. The delivery of such a big quantity of supplies to
the army, in terms of enemy interaction on communication systems
and supplying infrastructure is an enormous sophisticated problem.
It is why there is a trend to standardize all sorts of fuels in the army.
For instance NATO introduced F-34 unified fuel for battlefield. As
the effect it was decided to unify fuels for reciprocating and turbine
internal combustion engines used in land vehicles and on land operating planes. Fuels known as F-34/35 were introduced. It has the same
base components as plane fuel JP8 (JET-A1). It’s final quality is the
effect of using additive components added to the base fuel before final
distribution of fuel to a vehicle’s tank.
Nowadays the F-34/35 fuel is taken as unified battlefield fuel for
all diesel engines of NATO nations. At the end of 20th century the

F-34 fuel was taken under investigation, which focused mainly about
elder generation engines completed with in-line and rotation injection
pumps [2], without engines with high pressure Common rail systems.
From the time of introduction that fuel the injection equipment has
changed. In-line injection pumps with plungers and barrels injection
units are used very rarely. Common Rail and unit injection systems
are used instead. In that system injection pressure reaches 140 ÷ 200
MPa. It has a significant change on fuel quantity during injection [7,
8, 10, 13, 14]. Terms condition of fuel before injection to combustion
chamber are changed relevantly, and temperature is much higher in
comparison to classical in-line injection pump.
The Common Rail systems are commonly used in engines of cars,
low duty and heavy duty trucks, locomotives and vessels as well as
combat vehicles, for instance the MTU engines of MT 880 series.
In these engines in-line pumps used in earlier version were replaced
by CR systems. That systems are widely used in heavy duty trucks,
which are in possession of Polish Army (MAN, IVECO).
Using raw F-34 fuel to fuel engine equipped with Common Rail
system may cause serious change of work parameters. Own investigation of the G9T engine equipped with CR fuelling system led in Military University of Technology [10, 11] shows important diminish of

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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maximum torque and NOx in exhaust gases and increasing of specific
fuel consumption.
Table 1. Chosen characteristics of fuels used during investigation [3, 11]

ity, that its addition to standard F-34 fuel should cause the approach of
the F-34 fuel attributes to diesel oil characteristic.

2.

Quantity

Unit

ON IZ-40
fuel

Density in temp. 15°C

g/cm3

0,831

0,881

0,804

Heat value

MJ/kg

43,2

38,3

42,8

Temperature of ignition

°C

66

177

57

RME fuel

F-34 fuel

Temp. of cold filter block

°C

-31

-9

-54

Kinematic viscosity in 40°C

mm2/s

2,35

4,60

1,27

Sulphur ratio

mg/kg

350

19

3 000

Cetane number

-

50

43

45

The F-34/35 fuels in compare to diesel oil are characterised by better characteristic in low temperature, less viscosity, less cetan number,
less heat value. Technical advantage of unified fuel is: compatibility
to aircraft fuel (JET-A1), less sensibility on biological contamination,
availability on airports all over the world, better low-temperature
characteristic, less possibility of flare/self-ignition in comparison to
wide fraction hydrocarbons fuels, less emission of toxic components.
Logistic advantages are supplying only one sort of fuel in the whole
army, simplification of supply chain and unification of storehouses
and storing facilities.
Disadvantages of the unified fuel are increasing needs and demands for fuels based on kerosene and diminish of demands for other
fuels. It may cause increasing of a fuel price, diminish of an engine
power connected with less heat value of kerosene, needs for modernization of currently used equipment and using fuel additives.
Using of fuels which consist of renewable components such as
rapeseed methyl esters (RME) may cause shortening of supply chains.
The reason is using local source of a rapeseed from nearby grain elevators which are spread on over the country. The only demand is to
introduce an installation for rapeseed oil pressing and for it esterification in the army. Then the vulnerability of the army for fluctuation of
supply smoothness in case of a military conflict.
“Ester” fuels are fundamentally different form hydrocarbon fuels by physicochemical characteristics. That is why in case of mixing it the final product parameters are changed. Changing of physicochemical characteristic is also connected to change of an engine
work parameters [15]. Presented in different publications results of
RME application in a pure form and as a mixture with diesel oil for
compression ignition (CI) engines feeding are mainly similar, but the
results of investigation where a mixture of RME and F-34 is used
are not published. Investigation led on different engines with different combustion systems and an effective power and speed of rotation
shows that bio component additive in diesel fuel influences on engine
effective powers causing 5 ÷ 15% diminish of rotational speed in all
range, and significant, ca. 15%, increase of fuel consumption [1, 4,
5, 9, 14].
Fuel which consists of RME has a little bit different characteristics
then hydrocarbons fuels. It depends on different composition, because
in molecule structure apart from a carbon and a hydrogen there is a
quite big dose of an oxygen (ca.12%). An oxygen ratio and unsaturated bindings conduced to auto ignition and complete combustion.
An oxygen contained in fuel has more reactivity then an oxygen consisted in the air, it increase of a cetan number of that fuel. Changing
of combustion process has positive influence concentration of toxic
components and diminishes a smoke emission. Disadvantage of RME
is large amount of water and aggressive influence on rubber parts and
film-coating lacquer. [6, 9, 12]. That fuel has more density and viscos-

Aim and range of work

Current fuel situation in the world and predicted diminishing
of natural sources of oil compel to searching for new kinds of
fuels. It concerns fuels used to feed of military vehicles as well.
Despite that the F-34 fuel was taken by NATO nations as basic
fuel, there is very seriously considered the situation that will force
to renew this fuel with other, even bio products. In the same time
it is noticeable that increasing number of vehicles in military units
which are powered by diesel engines equipped with the Common Rail systems and pump injection systems. Regardless of the
method of high pressure injection of fuel the basic problems are
the phenomena which occur during injection with high pressure of
fuel and a fuel mixture creation and combustion processes.
The aim of presented results of investigation was the empiric
evaluation of the F-34 fuel and its mixtures with bio rapeseed methyl
esters components (RME) influence on parameters of a diesel engine
equipped with high pressure injection system on example of Common
Rail (CR) system.

3. Object, methodises and range of investigation
The object of investigation was a four cylinder Reanault G9T diesel engine with 95 kW effective power with rotational speed n=2500
rpm and 280 N*m torque with rotational speed n=1750 rpm, used in
propulsion systems of light duty vehicles (LDV) of different producers. This is an engine with direct injection system equipped with a
high pressure CR injection system. The engine is turbocharged and
equipped with charged air cooling system (intercooler).
The engine was equipped by producer (in factory) with CR fuelling system by Bosch, which consists of following components:
–– the EDC 15A53 controller (for service),
–– the CR/CP1S3/L70/10-1S high pressure fuel pump,
–– the BX CRI 1 electromagnetic injectors.
The range of investigation consisted of the engine effective parameters, parameters of combustion process and composition of
exhaust gases measure. The investigation was led for all the engine
work field (speed characteristic and series of load characteristics in
all range of rotational speed of the engine). The investigation of load
characteristics was led as a method of passive experiment in steady
state of the engine work with rotational speed: 1500 rpm, 2000 rpm,
2500 rpm, 3000 rpm and 3500 rpm. The external speed characteristic
was done as well in range of 1000 ÷ 3750 rpm with 250 rpm step.
The load characteristics were done by changing load in range from
minimum (the idle speed) to maximum (on the external speed characteristic) with 30 N*m step. During investigation the same quantities of
load was set. It created the possibility to compare effective parameters
of the engine in the same measuring points.
During investigation effective parameters of the engine, temperature (cooling liquid, lubrication oil, exhaust gases before and after
turbocharger), concentration of: carbon dioxide, oxygen, carbon monoxide, hydrocarbons, nitrogen oxides, and smoke measured as extinction of radiation absorbed by exhaust gases.
The investigation was led on a standard dynamometer stand. The
engine was load by the Schenck W-230 dynamometer with 230 kW
maximum power. Torque produced by dynamometer was measured
with tensometric transducer. Rotational speed was measured with
pulse transducer in cooperation with toothed wheel which was on a
dynamometer flange. Measuring of fuel consumption was led with
AVL Fuel Balance weightmeter every 5 s. Air flow by intercooler was
done by two electric fans. Temperature of cooling liquid was controlled on the level 85 ÷ 90oC with use of an external heat exchanger.

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.18, No. 3, 2016

359

S cience and Technology
Table 2. List of investigation equipment used during investigation
No.

Name of device / measured quantity

Type

Range

Accuracy

1.

Eddy current brake
torque – Mo,
rotated speed – n

Eddy current,
Schenck W 230

Mo = (0 ÷ 700) N*m,
n = (0 ÷ 4000) rpm

± 0,1 N*m,
± 1 rpm,

2.

Fuel weight-meter, fuel consumption – Ge

AVL 733S Fuel Balance

(0 ÷ 200) kg/h

± 0.005 kg/h

3.

Exhaust analyser – measuring of toxic elements concentration in exhaust gases
carbon dioxide (CO2),
hydrocarbons (HC),
carbon monoxide (CO),
nitrogen oxides (NOx),
oxygen (O2).

AVL CEBII

CO2 (0,01 ÷23)%
HC (1,0 ÷2200)ppm,
CO (1,0 ÷ 11000)ppm,
NOx (1,0 ÷ 6000) ppm
O2 (0,1 ÷ 21)%

± 0,1% measured
quantity

4.

Smoke concentration – extinction coefficient of light
radiation – k.

AVL Opacimeter 4390

(0.001 ÷ 10.0) m-1

± 0.002 m-1

5.

Thermocouple – measuring of exhaust temperature – T

NiCr – NiAl (K)

(-50 ÷ 1100)oC

± 1oC

Results of engine parameters measuring were gathered during
all experiment. The purpose was current observation of a technical
state or reveal of the engine possible malfunction circumstances and
observation of next steps of investigation. The results of the engine
effective parameters measuring were calculated back to normal atmospheric condition according to PN-ISO 15550:2009 standard.
During the investigation the engine was fuelled with fuels:
–– diesel oil IZ-40 – in the paper it is signed as ON,
–– F-34/35 fuel - in the paper it is signed as F-34,

–– mixtures of the F-34/35 fuel and RME - in the paper it is signed
as B-20, B-40, B-60 and B-80 where the number following letter B stands for a weight ratio of RME in the mixture.

4. Results of investigation
4.1. The external characteristic of the engine
The analysis of investigation results lets to evaluate the different
kinds of fuels influence on the engine effective parameters, indi-

a)

b)

c)

d)

Fig. 1. External characteristic of the engine: a) torque, b) effective power, c) fuel consumption, d) specific fuel consumption.
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a)

b)

c)

d)

Fig. 2. External characteristic of the engine: a) extinction coefficient of absorbed radiation , b) temperature of exhaust gases, c) air/fuel ratio coefficient, d) concentration of nitrogen oxides in exhaust

a)

b)

c)

d)

Fig. 3. External characteristic of the engine: a) concentration of carbon monoxide in exhaust, b) concentration of oxygen in exhaust, c) concentration of hydrocarbons in exhaust, d) concentration of carbon dioxide in exhaust
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cated parameters, concentration of toxic components and smoke in
exhaust gases.
Based on the analysis of measured external characteristics of the
G9T engine fuelled with different kind of fuels it has to be said, that
the biggest effective power of the engine is reached when it is fuelled
with basic fuel (ON) (fig. 1a and 1b). The Usage of the F-34 fuel
caused a little diminish of effective power (Ne) ca. (1 ÷ 2)% . The
RME addition to the F-34 fuel caused next diminish of effective power ca. (7 ÷ 8)%, depending on F-34/RME mixture ratio (percent ratio
of ester). The reason of it is increasing of F-34/RME mixture density
and diminishing of a heat value. Differences in effective power increase due to rotated speed of the engine.
The least fuel consumption is reached for diesel oil (fig. 1.c), which
is the basic fuel, although values for F-34 fuel are very similar. Using
RME in fuel mixtures caused increasing of fuel consumption (Ge) ca.
(3 ÷ 5)% depending on F-34/RME ratio and rotated speed of the engine. It is caused by lesser heat value of the mixture and necessity of
delivering more fuel to the cylinder to reach the same effective power.
The least specific fuel consumption value was observed for the
F-34 fuel (similar values for ON) (fig. 1.d), which are 233 g/(kW*h)
and 236 g/(kW*h) respectively with rotational speed n=1500 rpm.
Higher specific fuel consumption is caused by smaller heat value and
bigger viscosity of RME. Bigger viscosity influenced on worse spraying and bigger heterogeneity of fuel stream. It caused incomplete
combustion of air/fuel mixture.
The positive effect of F-34/RME mixtures’ influence on emission of smoke was observed (fig. 2.a). The biggest amount of smoke
was observed when the engine was fuelled with F-34 (similar values was for ON), although with mixtures with of increased ratio of
esters smoke is almost 2…3 times lesser. This trend is observed in
whole range of the engine rotational speed. A littlelater beginning of
injection caused strong growth of smoke emission when the engine
is fuelled with diesel oil. Diminish of smoke emission is caused by
lesser effective power as well.
Temperature of exhaust gases on outlet tube is the highest when
the engine is fuelled with ON and reaches 620oC with n=1500 rpm
(fig. 2b). The lowest temperature ca. 592oC of exhaust gases was observed with mixture B-80 with n=1500 rpm, it can be observed diminish of temperature of more than 45oC. There is observed that with increasing RME ratio in fuel mixture temperature of exhaust is lower.
The lowest value of air/fuel ratio coefficient λ is observed when
fuelling with F-34 fuel (fig. 2.c). Esters additives evidently increases
λ coefficient. In case of B-80 mixture it increases ca. 25%. This is
caused by bigger amount of oxygen in RME molecule and lesser need
for oxygen during combustion.
Concentration of nitrogen oxides in exhaust gases is the lowest for
F-34 and ON fuels in all range of rotational speed (fig. 2.d). During
fuelling with RME fuel mixtures it is observed that nitrogen oxides
emission is increasing ca. (10 ÷ 15)%. It is caused by bigger amount
of oxygen in RME molecule. Additionally that fuel has bigger aptitude to autoignition (bigger cetan value). It causes change in combustion process. Local temperature inside cylinder increases and causes
increasing of nitrogen oxides emission. Concentration of nitrogen
oxides is the lowest for F-34 and ON in all range of rotational speed
of the engine. During fuelling with F-34/RME mixtures increasing of
this component concentration ca. (10 ÷ 15)% is observed
While rotational speed is low big concentration of carbon monoxide is observed. Increasing speed causes significant diminish of carbon monoxide concentration. The biggest concentration is observed
during fuelling the engine with F-34. Mixture with RME caused diminish of its concentration in range of high speed of the engine ca.
(10 ÷ 15)% (fig. 3.a). Lower concentration of carbon monoxide in
exhaust during fuelling of the engine with F-34/RME mixture testifies about changing of combustion process in compare to pure F-34
and ON. RME additives positively influenced on carbon monoxide
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concentration in range of low speed of the engine. When rotational
speed is above 1500 rpm it is on the same level, without regard on
used kind of fuel.
Concentration of oxygen is very similar as λ coefficient. The lowest value is seen during fuelling with F-34 and ON. The biggest during
fuelling with B-80 - increasing reach ca. (20 ÷ 25)% (fig. 3.b).
Concentration of hydrocarbons in exhaust gases is about 50%
lower when fuelling with B-80 mixture for all range of the engine
speed (fig. 3.c). Lower concentration of hydrocarbons in exhaust is a
result of higher concentration of oxygen in air/fuel mixture as it was
in case of carbon monoxide. It can be seen on fig. 4. Concentration of
carbon dioxide is opposite to oxygen concentration. The lowest value
is observed for F-34 fuel and the highest (ca.(6 ÷ 10)% for F-34/RME
mixtures (fig. 3.d).

4.2. Load characteristics
Load characteristics were done in range speed 1500 ÷ 3000 rpm
with 500 rpm step. In the paper there characteristics with rotated speed
n=1500 rpm (range of maximum torque speed Momax) and n=2500 rpm
(range of maximum effective power Nemax) are discussed. In this example there was evaluated influence of used fuel and its ecological
characteristics. Range of changes is different for all parameters.
The lowest specific fuel consumption is observed during fuelling
the engine with F-34 and ON fuels. In range of n=1500 rpm it is equal
ca. 225 g/(kW*h) (227 g/(kW*h) with ON) with load
Mo=180 N*m. Addition of RME to F-34 fuel caused increasing
of specific fuel consumption. In dependency of F-34/RME ratio this
change is equal (6 ÷ 16%) (fig. 4.a). It is caused by lower heat value
and higher density of RME. During investigation with lower load
value of specific fuel consumption was lower with F-34 and ON then
with RME mixtures. It was probably caused by lower temperature in
combustion chamber of the engine and worse condition to fuel evaporation. Opposite situation is observed with high load of the engine
when combustion intensity is increased because of addition of oxygen
from RME molecules.
Having fuel consumption changes analysed it can be said that the
lowest values were observed for F-34 and ON fuels. It was 3,66 kg/h
and 3,76 kg/h (for n=1500 rpm) as well as 7,77 kg/h and 8,00 kg/h (for
n=2500 rpm). Fuel consumption increasing ca. (10 ÷ 12)% (fig. 4b)
going after increasing of RME ratio in fuel mixture. It is caused by
diminish of mixtures heat value and compensation by increasing mass
of fuel used for keeping the same level of load and speed of the engine. Increasing of fuel consumption may be caused by increasing
of viscosity and worse spraying, vaporing and burning of fuel in the
engine.
Addition of RME to F-34 fuel caused significant diminish of
smoke emission. It influenced on ecological properties of the engine
significantly. When n=1500 rpm smoke emission is 2 times lower
(fig. 5.a) with fuelling of B80 fuel.
Air/fuel coefficient λ is the lowest when load is maximum with
n=1500 rpm as well as n=2500 rpm. Lower values were observed with
fuelling by F-34 and ON and the highest with fuelling of B80 mixture
(increasing reach ca. 5%). This is caused by highest concentration of
oxygen in RME and lower need for oxygen during combustion in the
engine chamber.
The lowest concentration of nitrogen oxides in exhaust gases is observed for F-34 and ON fuels in all range of load (fig. 5.d). During fuelling with F-34/RME mixtures nitrogen oxides concentration increasing
ca. (10 ÷ 15)% . It is caused by presence of oxygen in RME. Moreover
this fuel has higher tendency for autoignition (bigger cetan number). It
influence on combustion process by increasing the temperature inside
cylinder and increasing of nitrogen oxides concentration.
High concentration of carbon monoxide is observed with low and
medium load of the engine, for speed n=1500 rpm and n=2500 rpm
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a)

b)

Fig. 4. Load characteristic of the engine, n = 1500 rpm: a) specific fuel consumption,b) fuel consumption

a)

b)

c)

d)

Fig. 5. Load characteristic of the engine, n = 1500 rpm: a) extinction coefficient of absorbed radiation, b) concentration of carbon monoxides in exhaust, c) concentration of hydrocarbons in exhaust, d) concentration of nitrogen oxides in exhaust

a)

b)

Fig. 6. Load characteristic of the engine, n = 2500 rpm: a) specific fuel consumption, b) fuel consumption
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a)

b)

c)

d)

Fig. 7. Load characteristic of the engine, n = 2500 rpm: a) extinction coefficient of absorbed radiation, b) concentration of carbon monoxides in exhaust, c) concentration of hydrocarbons in exhaust, d) concentration of nitrogen oxides in exhaust,

as well. In range of medium value of torque concentration of carbon monoxide is persisting on low level. The highest concentration
of carbon monoxide occurs during fuelling with F-34 and ON fuels.
Ester additives to basic fuels persisted ca. 2 times less concentration
of carbon monoxide in exhaust with speed n=1500 rpm (fig. 5.b).
Lower concentration of carbon monoxide during fuelling the engine
with mixture of basic fuel and bio component evidences about better
combustion in compare to basic fuels F-34 and ON.
Concentration of hydrocarbons in exhaust gases is lower ca.
(50 ÷ 60)% during fuelling with RME mixture than with F-34 fuel
(with speed n=1500 rpm and n=2500 rpm) in all range of load. In the
same way as carbon monoxide lower concentration of hydrocarbons
with ester additives in exhaust gases is a result of its better combustion.
a)

4.3. Influence of F-34 and RME mixture on working parameters of the engine
Analysis of combustion process in the G9T engine combustion
chamber was carried on the basis of the engine working cycles investigation. During investigation several dozen of combustion processes
cycles were saved, and next 10 of them were statistically recalculated
and characteristic parameters of combustion process were found.
The maximum value of pressure and angle of auto-ignition delay are
shown on graphs. The angle of auto-ignition delay is appointed as a
difference between start of an injector needle lift and start of an active
combustion in the engine chamber.
Significant differences are seen on line of maximum pressure in
the combustion chamber. The highest values of pressure were measured on F-34 and ON fuels. This values are similar but a little bit
b)

Fig. 8. External characteristic of the engine: a) maximum combustion pressure, b) angle of auto-ignition delay
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a)

b)

Fig. 9. Load characteristic of the engine, n = 1500 rpm: a) maximum combustion pressure, b) angle of auto-ignition delay

higher in case of F-34 fuelling. This differences are no higher than 0.1
MPa (fig. 8.a). When mass ratio of RME increasing in a fuel mixture
the diminish of maximum pressure value in the chamber is observed.
The lowest values were observed for B80 mixture. Differences between maximum value for F-34 and ON fuels and minimum value for
B80 mixture were ca. 0.4 MPa in almost all range of rotational speed
of the engine. The reason of such high decrease of pressure value is
the lower dose of energy (lower heat value of fuel mixtures) consisted
in fuel dose injected to the combustion chamber as well as longer time
of injection. It causes slower heat transfer and diminish of peak values
of combustion pressure.
After analysing the influence of RME ratio in F-34 fuel on the angle of auto-ignition delay (fig. 8.b) it is seen, that increasing of RME
ratio causes shortening of angle of auto-ignition delay. The lowest
values of angle of auto-ignition delay were observed for B80 mixture, and the highest were for F-34 fuel. For rotational speed n=1000
rpm difference is ca. 1° of crank shaft rotation (CSR) and it decreases
with the increase of rotational speed. For speed n=3500 rpm is equal
0.2° CSR. Shortening of angle of auto-ignition delay for B80 fuel mixture is caused by lower temperature of auto-ignition as well as oxygen
ratio in RME, which influence on speeding up of fuel oxidation.
Similar coincidences may be observed during analyse of load
characteristics of the engine. While increasing of ester mass ratio in
F-34/RME mixtures the diminish of maximum pressure value in the
combustion chamber is observed. The lowest values were measured
for B80 fuel mixture. Differences between maximum value for F-34
fuel and minimum value for B80 mixture were ca. 0.4 MPa in all
range of the engine load. The reason for that decreasing of maximum
pressure value is the longest time of injection of the single dose of fuel
needed for creation the adequate torque [8, 11].
The opposite phenomenon may be observed during the analysis of
load influence on the angle of auto-ignition delay. The highest differences are observed for the lowest load of the engine (fig. 9.b) and it
reaches ca. 1°CSR. With the increase of load that angle diminishes to
the level of ca. 0,5°CSR. It is caused by increasing of injection pressure [5, 8, 11]. Fuel injection pressure increase causes better spraying
of fuel, the increase of fuel string range and improve homogeneity of
air /fuel mixture. It shortens the angle of auto-ignition delay as well.

5. Conclusion
The usage of unconventional fuels for fuelling of military vehicle
engines nowadays is a wide disputed problem. The numerous investigations about adaptation of renewable fuels for fuelling of self-ignited
engines (diesels) are lead. The best matches for fuelling diesel engines are methyl esters of fatty acids. In Poland they are acquired with
processing of rapeseed oil (RME). It is a method to diminish the oil

import. Using fuels based on RME is also beneficial for agricultural
development.
The paper contains the results of investigation showing the influence of F-34/RME mixtures on a diesel engine work. The engine was
equipped with the Common Rail fuelling system. As results of investigation there were ascertained, that with increasing of RME ratio in
F-34 fuel diminish concentration of carbon monoxide and hydrocarbons in exhaust is observed. It is caused by the increasing of oxygen
ratio in F-34/RME mixture (oxygen from ester molecule). On the
other hand the concentration of nitrogen oxides and oxygen in exhaust
increased. This change is proportional to RME ratio in F-34 fuel. This
phenomenon is caused by increasing of density and viscosity of fuel
mixture. It is connected to slower fuel flow by tubes and injector holes
in fuelling system in compare to pure F-34 or ON flow.
As the result of investigation it was ascertained that the G9T
Renault engine parameters equipped with the Common Rail system
fuelled with F-34/RME mixtures changed in comparison to standard
F-34 or ON fuels.
On the basis of the research it is to be said that:
• the diminish of the engine effective power reaches 15% (depending of the engine work condition or used fuel mixture),
during fuelling with F-34/RME mixtures,
• in comparison to F-34 and ON fuels, lower effective power of
the engine is connected with lower heat value of RME,
• specific fuel consumption is 15% higher for F-34/RME mixtures especially in ranges of high speed and load of the engine,
• RME addition to F-34 beneficially influences on smoke (soot)
and particulate matters (PM) emissions; smoke emission may
be up to 3 times lower in comparison to the engine fuelled with
diesel oil (ON),
• using RME as additives for F-34 fuel causes the diminish of
carbon monoxide concentration up to 15% especially in range
of low values of rotational speed and load of the engine,
• increasing of oxygen ratio in exhaust gases of ca. 25% is
caused by presence of oxygen in RME molecule,
• hydrocarbons concentration in exhaust gases is lower up to
50% during fuelling the engine F-34/RME mixture.
The investigation about unconventional fuels application contributes to its introduction to mass production. Leading that investigation
is crucial because it lets us to evaluate the influence of fuel composition on engine’s work in different load and speed condition.
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New reliability score for component strength
using kullback-leibler divergence
Nowa metoda oceny niezawodności na podstawie wytrzymałości
elementów z zastosowaniem dywergencji Kullbacka-Leiblera
The reliability of technical systems is one of the most important research subjects in the point reached by modern science. In many
recent studies, this problem is solved by evaluation the operation performance of determined one or more components operating
under stress. At this point, R=P(X<Y) is taken as a basis. Here, X is the stress applied on the operating component and Y is the
strength of the component. In this study we aim to propose a new method by using Kullback-Leibler divergence for computing
the reliability of the component under stress-strength model. The superiority of the proposed method is that when the component
durability is equal to applied stress Kullback- Leibler divergence is equal to zero. In addition to that when more than one stresses
exists at the same time the formed function can include all stresses at the same time. When R is used, this is not possible because of
stresses are evaluated separately. As Kullback-Leibler divergence is calculated depending on time, the strength of the component
is evaluated within a dynamic structure.
Keywords: reliability, stress-strength model, multistate system model, Kullback-Leibler divergence.
Niezawodność systemów technicznych jest jednym z najważniejszych tematów badawczych we współczesnej nauce. Wiele z ostatnich badań, problem ten rozwiązuje poprzez ocenę wydajności pracy jednego lub większej liczby wybranych elementów działających pod wpływem obciążenia. Za punkt wyjściowy przyjmuje się R=P(X<Y). X to obciążenie przyłożone do elementu roboczego,
a Y to wytrzymałość elementu. W przedstawionej pracy, chcemy zaproponować nową metodę, w której do obliczania niezawodności elementu w ramach modelu typu "obciążenie-wytrzymałość" wykorzystuje się dywergencję Kullbacka-Leiblera. Proponowana
metoda ma tę przewagę, że gdy wytrzymałość elementu jest równa przyłożonemu obciążeniu, dywergencja Kullbacka-Leiblera jest
równa zeru. Poza tym, gdy jednocześnie występuje więcej niż jeden rodzaj obciążenia, utworzona funkcja może obejmować jednocześnie wszystkie te obciążenia. Nie jest to możliwe przy zastosowaniu R, ponieważ obciążenia są oceniane oddzielnie. Ponieważ
dywergencję Kullbacka-Leiblera oblicza się w funkcji czasu, wytrzymałość elementu ocenia się w strukturze dynamicznej.
Słowa kluczowe: niezawodność, model typu obciążenie-wytrzymałość, model systemu wielostanowego, dywergencja Kullbacka-Leiblera.

1. Introduction
All technical systems have been designed to perform their intended tasks in a specific ambient. Some systems can perform their
tasks in a variety of distinctive levels. A system that can have a finite
number of performance rates is called a multi-state system. Generally
multi-state system is consisted of components that they also can be
multi-state. The performance rates of components can also vary as a
result of their deterioration or in consequence of variable environmental conditions. Components failure can lead to the degradation of the
entire multi-state system performance.
The performance rates of the components can range from perfect
functioning up to complete failure. The quality of the system is completely determined by components.
In some cases, the status of the system depends on the effect of
several stresses which cause degradation. The system may not fail
fully, but can degrade and there may exist several states of the system. This situation corresponds to multistate systems. For an excellent
review of multistate system we refer to Andrzejczak [1]. Indeed, a
binary system is the simplest case of a multi-state system having two
distinguished states; perfect functioning and completely failure. In a
binary system, the definition domains of the states of the system and
its components are {0,1}.

Multi-state systems have been found to be more flexible tool than
binary systems for modeling engineering systems. In literature, much
attention has been paid to multi-state system modeling. El-Neweihi et
al. [14] provided axioms extending the standard notion of a coherent
system to the new notion of a multistate coherent system. For such
systems they obtained deterministic and probabilistic properties for
system performance which are analogous to well- known results for
coherent system reliability. Hudson and Kapur [19] presented some
models and their applications, in terms of reliability analyses, to situations where the system and all its components have a multiple states.
Ebrahimi [11] proposed two types of multistate coherent system and
presented various properties related to them. Brunella and Kapur [7]
studied a series of reliability measures and expanded their definitions to be consisted with binary, multistate and continuum models.
Kuo and Zuo [22] focused on multistate system reliability models
and introduced several special multistate system reliability models.
Eryılmaz [15] studied mean residual and mean past lifetime concepts
for multistate systems. Also, for more details about multi-state system
model one can see Andrzejczak [2] and [3].
For reliability analysis, stress-strength models are of special importance. In the simplest terms, stress-strength model can be described
as an assessment of the reliability of the component in terms of X and
Y random variables where X is the random “stress” experienced by the
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component and Y is the random “strength” of the component available
to overcome the stress. From this simplified explanation, the reliability of the component is the probability that the component is strong
enough to overcome the stress applied on it. Then the reliability of the
system is defined as:
∞

P ( X < Y ) = ∫ F ( x ) dG ( x ) ,�

(1)

0

where F(x) and G(x) are distribution functions of X and Y, respectively. Also, for x<0, F(x)=G(x)=0.
Extensive works have been done for the reliability of the component and its estimation under different choices for stress and strength
distributions. Chandra and Owen [8] studied the estimation of the reliability of a component where component is subject to several stresses
whereas its strength is a single random variable. Awad and Gharraf [4]
used a simulation study which compares minimum variance unbiased
estimator, the maximum likelihood estimator and bayes estimator for
R when X and Y are two independent but not identically distributed
Burr random variables. Kotz et al. [20] presented comprehensive information about all methods and results on the stress-strength model.
Nadarajah and Kotz [24] calculated R when X and Y are independent
random variables from six flexible families of bivariate exponential
distributions. Eryılmaz and İşçioğlu [16] studied multi-state systems
in a stress-strength setup.
Traditionally, stress and strength random variables are considered
to be both static when available data on X and Y are considered not to
involve the time of system operation. But in real-life reliability studies, the status of a stress-strength system clearly changes dynamically
with time. In many important applications, it is very necessary that we
estimate the reliability of the system without waiting to observe the
system failure. This problem may be achieved by modeling at least
one of the stress or strength quantities as time-dependent. To pay attention this problem, Basu and Ebrahimi [5] defined the random lifetime T, of the system as:
T = inf {t : t ≥ 0, Y ( t ) ≤ X ( t )} ,�

(2)

where X(t) and Y(t) denote the stress that the system is experiencing
at time t and strength at time t, respectively. For a specific time period
(0,t0), the reliability of a stress-strength system, R(t0), which is defined
as the probability of surviving at time t0, follows from (2) that:
R ( t0 ) = P ( T > t0 )
Reliability of a stress-strength system is a function of time. This
function has been studied in several papers. Ebrahimi [12] investigated this dynamic model on condition that the strength of the system
Y(t) is decreasing in time. Whitmore [28], Ebrahimi and Ramallingam
[13], Basu and Lingham [6] considered the problem of estimating the
reliability of a system when both X(t) and Y(t) are assumed to be independent Brownian motion processes.
In this paper, inspired by the idea of Kullback-Leibler (KL) divergence, we aim to propose a new method for computing the reliability
of the component under stress-strength model. The proposed method
provides a simple way for determining the component operation performance under more than one stresses depending on time.
The rest of this paper is organized as four sections. Section 2 gives
some information and properties about KL divergence. In Section 3,
we explain the proposed method for evaluation of the component’s
performance under the stress-strength model. Section 4 contains some
examples to show the usefulness of the proposed method for different

368

marginal lifetime distributions of the stress and strength random variables. In Section 5, we summarize what we have done in the article
and give some conclusions.

2. KL divergence and properties
The KL divergence (or relative entropy) which introduced by
Kullback and Leibler [21], measures the distance between the distributions of random variables. If the densities p(x) and q(x) of P and Q,
respectively, exist with respect to Lebesque measure, the KL divergence DKL (P ∥ Q) of Q from P is defined as:
DKL ( P  Q ) = ∫ p ( x ) log
S

p ( x)

q ( x)

dx,

(3)

where S is the support set of p(x). Note that, DKL (P ∥ Q) is finite only
if P is absolutely continuous with respect to Q, and +∞ otherwise.
Importantly, the KL divergence remains non-negative and is known
as Gibbs’ inequality and is zero if and only if P=Q, i.e., for any two
distributions P and Q:
DKL ( P  Q ) ≥ 0.
Note that it is not a symmetrical quantity, that is to say:
DKL (P∥Q)≢DKL (Q∥P).
In information theory, machine learning and statistics, the KL divergence plays an important role. The applications of its can be found
in many areas. In literature, much attention has been paid to it. Hall
[18] examined Discrimination Information or KL loss in the context
of nonparametric kernel density estimation. Also, he showed that its
asymptotic properties are profoundly influenced by tail properties
of the kernel and of the unknown density. Dahlhaus [9] calculated
the asymptotic KL information divergence of two locally stationary
sequences and the limit of the Fisher information matrix. Do [10]
proposed a fast algorithm to approximate the KL distance between
two hidden Markov models. Rached et al. [25] provided an explicit
computable expression for the KL divergence rate between two arbitrary time-invariant finite-alphabet Markov sources. Wang et al. [27]
proposed a universal divergence estimator for absolutely continuous
distributions P and Q based on independent and identically distributed
samples generated from each source. In Markov-switching regression
models, Smith et al. [26] used KL divergence between the true and
candidate models to select the number of states and variables simultaneously. Lee and Park [23] considered estimation of the KL divergence between the true density and a selected parametric model.

3. Proposed method
In this section, we introduce a new approach for determining the
component operation performance where component is subject to
X1 (t), X2(t),…, Xn(t) stresses, whereas its strength, Y(t), is a single
random process. Let us initially assume that the stresses are independent random processes having continuous cumulative distribution

{

}

functions Fξt (x ) = P X ξ (t ) ≤ x , ξ=1,2,…,n and the strength has the

marginal distribution function Gt(x)=P{Y(t)≤x}.
In our method, we first form the KL divergence
(t )
DKL Y (t )  X ξ (t ) = DKL
(ξ ) of Xξ(t) from Y(t) by using (3) for
(t ) , for selected values of
ξ=1,2,…,n. After this, we calculate the DKL
(ξ )

(

)

the parameters of marginal lifetime distributions of the stress and
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strength random variables. Using these values the operation level of
the component, depending on the number of stresses, can be defined
as follows:
 n,

n − 1,
n − 2,
The level of the 
: 
component
2,

1,

0,

t < tn

A Weibull process is a useful model for events that are changing
over time. Here, let G be a Weibull cumulative distribution function
and its shape parameter β > 0 is constant with aging time, while its
scale parameter α(t) decreases over time.
Then, its cumulative distribution function can be written as:

tn ≤ t < tn −1

β
 
x  

G (x ) = 1 − exp − 
  , x > 0.

  α (t )  

tn −1 ≤ t < tn − 2

t


t3 ≤ t < t2
t2 ≤ t < t1

(5)

Similarly, assume that X1, X2 and X3 are Weibull random variables
with cumulative distribution functions:

t1 ≤ t

where tξ denotes the time when D(t )
is equal to zero, ξ=1,2,…,n.
KL (ξ )
and tξ values we can define the following equaAlso using D(t )
KL (ξ )
tions:
 D(t ) ,
 KL(v ) tν +1 < t ≤ tν
v 
,
ζt = 
 0,
otherwise



  x β 


Fl ( x ) = 1 − exp −    , x > 0,�
θ
  l  

(6)

where β > 0 is the shape parameter, θl > 0 is the scale parameter of the
distributions and l=1,2,3. Also both β and θl are constant with aging
time.
For computing the operation performance of a component at first
(t ) of X from Y(t) for l=1,2,3. The
we must form KL divergence DKL
l
(l )
KL divergence (3) can also be written for Xl (l=1,2,3) and Y(t) as:
( ) = H y, x − H y
DKL
( l) ( )
(l )
t

where ν=1,2,..,n-1 and:
 D(t ) ,
 KL(n ) t ≤ tn
n 
.
ζt = 
 0, otherwise



where:


ζj
ϒ (t ) = ∑ χtj  j − 1 + t

uj
j =1 






1

H ( y, xl ) = ∫gt (x )log

Now with the help of the above equations, the new reliability
score ϒ(t) for the component can be expressed as follows:
n

(7)

(4)

1, ζ t j > 0

χt = 
,
0,
j
 ζt = 0
j

(t ) .
and u j = supDKL
( j)

4. A Weibull distributional example
In this section, we apply the proposed method to find the component operation performance. Assume that the component is subject to
X1(t), X2(t) and X3(t) stresses, which remain fixed over time, whereas
its strength, Y(t), is a single random variable, which is stochastically
decreasing in time.

1
dx
gt (x )

(9)

Here, H(y) is the differential entropy of a continuous random variable
Y(t) with density gt (x). Let Y(t), X1, X2 and X3 are independent. Now,
using probability density functions of (5) and (6) in (8), we have:
∞

H ( y, xl ) = − ∫

0

= −log

In probabilistic design it is common to use parametric statistical
models to compute the reliability obtained from stress-strength interference theory. In the following section we apply our method to a
Weibull distributional example.

(8)

dx

and:
H ( y ) = ∫gt (x )log

where:

fl (x )

β

(θl )β

−

β
α ( t )

β

β (β − 1) ∞
α (t )

β

 x 
−

β −1  α ( t ) 
x e

∫x

 x 
−

α (t ) 
e 

β −1

β

β

x
− 
 β
θ
log 
x β −1e  l 
 (θl )β





 dx ��




β

logxdx +

0

∞

β
α (t )

β

(θl )β

∫x

2 β −1

 x 
−

α (t ) 
e 

β

dx

0

(10)
 x 
By making the substitution u = 
 α ( t ) 


lowing integral:
∞

∫e

−t

β

in (10) and then using fol-

log t dt = −C ,

(11)

0
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where C≈0.577215 is the Euler’s constant ( Eq. 8.367.4 in Gradshteyn
and Ryzhik, [17]), H(y,xl) can be obtained as:
H ( y, xl ) = − log

β

β

(θl )β

C
  α (t ) 
+ ( β − 1)  − log α ( t )  + 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
(12)
 .�
β
  θl 

Similarly, using probability density function of (5) in (9), we have:

β

C

H ( y ) = − log
+ ( β − 1)  − log α ( t )  + 1
β
β

α ( t ) 

Table 1. Numerical values obtained from Equation (15) for β=0.9, θ1=0.01,
θ2=0.02 and θ3=0.05
t

(t )
DKL
(1)

(t )
DKL
( 2)

(t )
DKL
( 3)

5

11.126

4.870

1.234

10

4.870

1.808

0.242

15

2.807

0.871

0.036

20

1.808

0.456

0.

25

1.234

0.242

0.018

30

0.871

0.123

0.059

35

0.627

0.057

0.107

40

0.456

0.021

0.159

45

0.333

0.004

0.211

50

0.242

0.

0.263

55

0.174

0.003

0.312

60

0.123

0.012

0.360

65

0.085

0.025

0.406

70

0.057

0.041

0.451

75

0.036

0.059

0.493

80

0.021

0.078

0.534

85

0.011

0.097

0.574

90

0.004

0.118

0.611

95

0.001

0.138

0.648

100

0.

0.159

0.683

β

β

(14)

KL ( l )

= log ( tθl )

β

 1 
+   −1 ,
 tθl 

where l=1,2,3.
Clearly, when values in Table 1 used, we have:
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(16)

(t ) ; l = 1, 2, 3 ,
where ul = supDKL
(l )
 D(t ) ,
 D( t ) ,
 D( t ) ,
 KL( 2 ) 20 < t ≤ 50
 KL(3) t ≤ 20
 KL(1) 50 < t ≤ 100



; ζ t3 = 
,
; ζ t2 = 
ζ t1 = 
 0,
 0, otherwise
 0,
otherwise
otherwise







χt1

Because of α(t) decreases over time, in (14), let α(t)=1⁄t then we have:
β


 ζ2
ζ1 
ζ3
ϒ ( t ) = χt1  t  + χt2 1 + t  + χt3  2 + t  ,



 u1 
u2 
u3 


 

and:

Now using (12) and (13) in (7) we have:

( t ) = log  θl  +  α ( t )  − 1.
DKL


(l )
 α ( t ) 
 θl 



where t1=100, t2=50 and t3=20. Then, for n=3 in (4), we have:

(13)

where suitable transformations and simplifications have been applied
and also (11) used.

t
D( )

3, t < t3

The level of the 2, t3 ≤ t < t2
:
component
1, t2 ≤ t < t1
0, t ≤ t
1


(15)

1, ζ 2 > 0
1, ζ t3 > 0
1, ζ t1 > 0
t


2 
3 
; χt = 
=
; χt = 
.
0, 2
0, 3
0, 1
 ζ t = 0
 ζt = 0
 ζt = 0

Finally, using (16) for t=5,10,..,100 we can obtain the new reliability
score presented in Table 2 for the component under stress-strength
setup.
It can be observed from numerical values in Table 1 how stresses
affect the performance of the component that operates under different
parameters. When the component starts working, its strength is greater than all stresses. However, because the component’s strength is decreasing depending on the selected time, as the uptime increases at
(t )
first the KL divergence DKL
( 3) decreases to near zero. In this period,
the strength of the component will begin to move to the good position
( t ) =0,
declined from a perfect position. From the moment that DKL
( 3)
the component will pass to the good working period from a perfect
(t )
working period, the KL divergence DKL
( 3) is not considered and inis taken into account. The KL distead of the KL divergence D( t )
KL ( 2 )
(t )
vergence DKL
( 2 ) will be reduced again depending on the time. From
the moment it is equal to zero, the component will pass to the average
working period from a good working period, the KL divergence
(t )
(t )
is not considered and instead of the KL divergence DKL(1) is
DKL
( 2)
( t ) will be reduced again
taken into account. The KL divergence DKL
(1)
depending on the time. From the moment it is equal to zero, the operation of the component will end and because the component’s durability remains weak in three stresses the component will be impaired.
In stress-strength model which is designed as a theoretically, when
the component’s strength remains weak in three stresses the component is fail. Let us consider all stresses, by using (1), a joint reliability
is not calculated but instead the reliability is calculated separately according to the stresses.
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Table 2. New reliability score for the component when β=0.9, θ1=0.01,
θ2=0.02 and θ3=0.05
t

ϒ(t)

t

ϒ(t)

5

3.

55

0.0156

10

2.1961

60

0.0110

15

2.0291

65

0.0076

20

2.

70

0.0051

25

1.0496

75

0.0032

30

1.0252

80

0.0018

35

1.0117

85

0.0009

40

1.0043

90

0.0003

45

1.0008

95

0.00008

50

1.

100

0.

5. Conclusion
In the study, it is theoretically assumed that a component operates
under n different stresses and when the component’s strength remains
weak in all stresses the component is fail. Here, for reliability evaluation we provide a new approach for obtaining the component operation performance. The proposed method described here is a simple
and can clearly show the chance of component operation performance depending on time while under all stresses. The evaluation of the
component operation performance naturally depends on the probability distributions of stresses and selection of probability distribution of
component strength. The method used in the study does not originally
depend on probability distribution. Reliability function is a parametric
method, but the reliability score proposed from this aspect is nonparametric method for the component. When different effect functions are
used instead of probability functions of stress and strength, the recommended method can be easily used.
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Comparison of operational availability of public city buses
by analysis of variance
Porównanie gotowości autobusów komunikacji miejskiej
z zastosowaniem metody analizy wariancji*
This paper analyses the influence of selected factors of operational availability of public city buses from the Municipal Transport
Company (MPK) in Lublin based on a case study for two makes of buses: Solaris and Mercedes-Benz. The study investigated
changes in operational availability in a function of operating time with a division into two periods of operation: warranty and
post-warranty. To evaluate the significance of differences between average operational availability with regards to the above periods, one-way analysis of variance was applied. The results demonstrate that in the warranty period the operational availability
of both makes of buses is similar, while the post-warranty period reveals a significant difference, with the operational availability
being higher for Mercedes buses. As a result, this method can be of use for investment projects during purchase of new vehicles.
Keywords: public city buses, analysis of variance, ANOVA, operational availability.
Celem pracy była analiza wpływu wybranych czynników gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie
autobusów marki Solaris i Mercedes-Benz w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (MPK) w Lublinie. Przeprowadzono
badania zmian gotowości technicznej w funkcji czasu użytkowania z podziałem na dwa okresy użytkowania: gwarancyjny i pogwarancyjny. Do sprawdzenia istotności różnic średnich wartości gotowości technicznej, w zależności od marki autobusów oraz
w zależności od okresów eksploatacji zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji. Wykazano, że w okresie gwarancyjnym
gotowość techniczna autobusów obu marek jest porównywalna, natomiast w okresie pogwarancyjnym jest istotnie różna, wyższa
dla autobusu marki Mercedes. W rezultacie metoda ta może zostać użyta do programu inwestycyjnego podczas zakupu nowych
pojazdów.
Słowa kluczowe: autobusy komunikacji miejskiej, analiza wariancji, ANOVA, gotowość techniczna.

1. Introduction
There are numerous works on availability studies, among others. In [3] a general overview of main strategies and technical steps
which should be taken when designing an optimum public transportation system. Operational availability as a characteristic of transportation systems is used for analysis of so-called fast reaction systems in
random moments of operations (t), for example air force, emergency
medical services, fire brigades or public transportation systems [5].
Analysis of availability of different systems has been researched into
by many studies in recent years. Nowadays it is applied in many sectors of the industry, including aircraft and defense sectors as well as
power engineering and transportation. In [5] the authors present the
possibilities of application of the RAM (Reliability, Availability and
Maintainability) model in industry to identify unreliable devices with
respect to operation-related frequent failures or requirements.
In [23] the authors investigate the dependencies between availability and maintainability of transportation modes and the costs of
unplanned breaks and vehicle operation. The authors developed an
economically-optimum model of implementation for inspection and
technical services that was based on current data on vehicle damage.
The study [19] examined several scenarios regarding the reliability
of buses and repair service employees’ shift system in a transport
company to increase the vehicle’s availability and reduce costs of the

whole system regarding its disturbance at vehicle failure. In [18] and
[28] the authors present an optimization model of public transportation considering the design of transit routes, selection of modes of
transportation and timetables. The study [24] presents a method of designing the availability of technological objects, and in [10] a theory
pertaining to semi-Markov processes was used based on the authentic
municipal transport system. In [2] the authors identified the object’s
aptitude condition, and thus optimal control processes of operation
and service of particular objects on the example of public transportation bus engines.
In [27] the authors present different methods applied to estimate
a functional form between overall quality of service and explanatory
variables, including questionnaire items related to satisfaction accessibility (availability, information, time characteristics of service, customer service, comfort, safety, infrastructure and environment).
The operational availability index was mainly used for bus schedule reliability and current monitoring of transportation systems, especially vehicle punctuality [3, 4, 26] however, it was not often used
to control quality management systems and maintenance of a given
make of a vehicle.
The municipal transport company should assure a continuous monitoring on maintenance process in terms of current availability of used
fleet. Resting on this assumption, the authors of the paper conducted
studies on operational availability of buses of the selected makes from

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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the Municipal Transport Company (MPK) in Lublin during 6 years of
their operation. This paper includes the findings of previous studies
presented in [16] and [17] which are related to operational availability
and reliability of buses. Also, the paper [12] presented some aspects
of operation of the municipal transport system in the city of Lublin.
In the present paper, the study period of the sample is extended and
analysis by the one-way ANOVA method is conducted.

2. Theoretical aspects of operational availability of
public buses and ANOVA analysis
The availability of a technical object is defined as the probability
of an object’s usability [13]. It is interpreted as the probability of an
object’s ability to undertake work in a defined time [9, 20]. When
a system is in standby, this means that the system is neither out of
operation due to preventive maintenance service nor useless due to
failure. Thus, the object’s availability depends not only on maintenance-related breaks, but also on the probability of the system’s not
performing its assigned functions (failure effect) [21]. The aim of effective maintenance is to reduce the time of unplanned system breaks
(Mean Down Time MDT) and related costs [29]. Based on the literature [3, 13, 20, 24, 25] and data collected from MPK in Lublin, it has
been assumed that the operational availability will be defined in this
study according to the following formula:
K g (t ) =
where:

Nz − Nn
× 100
Nz

(1)

Nz – is the number of technical objects available for use in a
given operating period in a given transport system;
Nn – is the number of technical objects unavailable for use in a
given operating period in a given transport system.

The aim of evaluating operational availability of buses is usually
to predict if a given technical object will be available in the future and
if a transport task can be executed.
This paper applies the analysis of variance to availability of a
technical system. The analysis of variance (ANOVA) was formulated
by Fisher in the 1920s [11, 22]. The method allows us to evaluate the
influence of independent classifying factor xj (j=1,…, m) on distribution of the dependent variable y. The analysis enables verifying if
average values of the variable y for many samples are comparable.
The analysis of variance was used by many authors such as [1, 7, 15]
usually as a complementary analysis.
Based on the results of calculations, a zero hypothesis has to be
verified with respect to equality of average values of the dependent
variable for all k levels of the classifying factor:
H 0 : y1 = y2 = … = yk
where:

(2)

yi (i = 1,…k ), refers to an average value of the discussed variable for the k-th level of factor.

An alternative hypothesis H1 is that at least two from the averages
y1,…yk are different, thus:
yi (i = 1,…k )

(3)

The one-factor ANOVA is used to check the statistical significance between independent groups based on differences in variance
between the groups or within them. In the paper, the analysis of vari-
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ance between groups MS Effect was applied according to the following sum of square equations [25]:
p

n

SSall = ∑ i =1 ∑ j =1 ( yij − y ) 2
p

(5)

n

(6)

SSbetween = n∑ i =1 ( yi − y ) 2
p

(4)

SS within = ∑ i =1 ∑ j =1 ( yij − yi ) 2

The degree of freedom DF between the groups is equal to the
number of groups reduced by one. Inside the groups it is equal to the
number of observations minus the number of groups. The MS variance is equal to the quotient of the sum of squares of freedom degrees.
At the same time, the variance test is based on designation of the statistics F=SSbetween/SSwithin. The higher the F statistic is, the greater
influence it has.
Assumptions that are fundamental for the analysis of variance include:
–– measurability of dependent variables on a quantitative scale;
–– independence of random variables in the analysed groups;
–– normality of distribution of the dependent variable for each factor;
–– homogeneity of variance for each factor.
In order to verify the thesis about normal distribution of the dependent variable, one of the following statistic tests can be used: χ2,
Shapiro-Wilk’s, Lilliefor’s or a similar one using the quantile curve
[8]. In order to verify the thesis about homogeneity of variance, the
following tests can be applied: Levene’s, Barlett’s, Cochran’s. Levene’s test is the most resistant to deviations from normal probability
distribution of the results, however Barlett’s test works better when
the criterion of normal distribution of the results is met.

3. Details of the study
The study was performed on 22 Mercedes-Benz 628 Conecto LF
buses and 20 Solaris Urbino 12 buses. All buses were observed from
the first day of their operation. The initial maintenance mileage was
low and comparable for both makes of vehicles. The studies were
conducted under natural conditions over 6 years of operation (20082014). The operational availability of the buses was recorded over
calendar time from the first to the seventy-second month of operation. This corresponded to a total maintenance mileage equal to 7.73
million km for all 20 Solaris buses and 7.29 million km for all 22
Mercedes buses, respectively. An average monthly mileage from the
last 72 months of operation was 6096 km for Solaris buses and 6464
km for Mercedes buses.

4. Empirical results
The operational availability factor of Solaris and Mercedes-Benz
buses with regards to calendar time as a function of monthly operating time is presented in Figure 1. In the first period of operation
(warranty), thus up till approx. the twentieth month of operation, the
availability of Solaris buses was 0.897 on average. Afterwards, the
factor started to decrease, reaching in the sixty-second month of operation the lowest value – 0.700. An average operational availability
for the whole study period was 0.870 for Solaris buses and 0.908 for
Mercedes buses, respectively. The average availability of Mercedes
buses was higher only by 3.8% and was equal to 0.909 at a standard deviation of 0.059. The paper [6] analyzes the factors related to
maintenance costs of buses, including the costs of fluids, repair and
maintenance services.
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Table 1. Results of Levene’s test for warranty and post-warranty periods

Operating
period
warranty
postwarranty

Variable

operational
availability

Levene’s test of variance homogeneity
Marked effects are significant
with p < 0.05000

Effect

vehicle’s
make

MS Effect

MS Error

F

p

0.00003

0.00077

0.04228 0.83801

0.00188

0.00088

2.12498 0.14836

Table 2. Results of Hartley, Bartlett and Cochran tests for warranty and postwarranty periods
Fig. 1. Operational availability Kg of buses versus operating time (months)

Operating period
warranty
postwarranty

Fig. 2. Box plot of dependent variable – availability of uses (S-Solaris, MMercedes) in warranty (G) and post-warranty (P) periods

Test of variance homogeneity
Variable

Effect

operational
availability

vehicle’s
make

Hartley

Cochran

Bartlett

DF

p

1.1540

0.5357

0.1129

1

0.7369

1.6325

0.6201

2.6802

1

0.1016

The analysed variables are measurable and independent, therefore, the two first assumptions of variance analysis are met. Factors
such as a make of a bus and warranty and post-warranty periods are
independent. The Kg factor is measurable. The normal probability
of distribution (third fundamental assumption) in the studied groups
of data was evaluated, creating categorized normal probability plots
for each group (a make of a bus). Given that according to ShapiroWilk’s test the significance level in all four cases is higher, p>α=0.05,
there are no grounds for rejecting the zero hypothesis (H0) on the
normal probability of distribution of operational availability of vehicles (Fig. 3).
Next, the fourth assumption on variance homogeneity was verified. Tables 1 and 2 show the probability results with respect to effect
(a make of a bus) and type of operating period: warranty and postwarranty. Analyzing the obtained data by means of two normal probability tests, there are no grounds for rejection of the zero hypothesis
in both operating periods of the analysed vehicles. Therefore, it can
be concluded that the assumption on homogeneity of variance is met
in all four cases.
The one-way variance analysis was conducted to examine the influence of a make of a bus on the vehicle’s operational availability in
two operating periods: warranty and post-warranty. It can be concluded from Table 3 that the significance level p for the vehicle’s make in
the warranty period is higher than 0.05, thus p = 0.0929, therefore there
Table 3. Results of one-way analysis of variance in warranty and post-warranty
operating periods
Operating
period

Fig. 3. Categorized normal probability plots in warranty (G) and post-warranty (P) periods

The outliers in specific periods of vehicle use were verified and
excluded from further calculations. The results of operational availability divided into two groups: warranty (1-24 months) and post-warranty (25-72 months), are presented in Figure 2. In order to verify the
significance of differences in average operational availability of both
makes of buses, a one-way analysis of variance was conducted.

warranty

postwarranty

Effect

Univariate significance tests for the dependent
variable: technical availability
SS

DF

MS

F

p

free
term

38.805

1

38.805

15498.3

0.0000

vehicle’s
make

0.007

1

0.007

2.95

0.0929

error

0.113

45

0.0025

-

-

free
term

73.22

1

73.22

30934

0.0000

vehicle’s
make

0.053

1

0.053

22.58

0.0000

error

0.215

91

0.002

-

-
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Fig. 4. Operational availability interaction curve in the operating warranty
periods for Mercedes (M) and Solaris (S) buses

Fig. 6. Operational availability interaction curve for “operating periods”:
Solaris buses in warranty and post-warranty periods

Fig. 5. Operational availability interaction curve in the operating post-warranty periods for Mercedes (M) and Solaris (S) buses

Fig. 7. Operational availability interaction curve for “operating periods”:
Mercedes buses in warranty and post-warranty periods

The test results of variance analysis are confirmed
by interaction curve (Figs. 4 and 5). The
Table 4. Results of Levene’s test for operating period
curve illustrates the confidence intervals of 95%
and average availability for the analysed operLevene’s test of variance homogeneity
Operating
Marked
effects
are
significant
with
p
<
0.05000
ating periods. The average availability of MerVariable
Effect
period
cedes buses in the warranty and post-warranty
MS Effect
MS Error
F
p
periods is higher than that of Solaris buses, and
Solaris
warranty and
0.0001
0.0009
0.0941
0.7600
a relative difference is 2.5% and 4.8% for the
operational
post-warranty
given operating period.
availability
Mercedes
0.0011
0.0007
1.4371
0.2348
period
The following stage of variance analysis was
conducted for the investigated operating periods,
i.e. warranty and post-warranty. The
Table 5. Results of Hartley, Bartlett and Cochran tests for “operating period”
normal probability test results were
confirmed as per Fig. 3. Tables 4 and
Test
of
variance
homogeneity
Operating
Variable
Effect
5 list the probability values of tests of
period
Hartley
Cochran
Bartlett
DF
p
homogeneity assumptions of variance
Solaris
warranty and
1.2641
0.5583
0.3999
1
0.5271
for classifying the effect of “operatoperational
post-warranty
ing period”. Analyzing the obtained
availability
Mercedes
1.4903
0.5984
1.2134
1
0.2707
period
results by means of two normal probability tests, there are no grounds for
rejection of the zero hypothesis that
are no grounds for rejection of the zero hypothesis (H0). This indicates
p > 0.05. The assumption of homogeneity of variance is therefore met
that the average operational availability in the warranty period for busin all four cases.
es of both analysed makes does not differ significantly. The probability
A one-way analysis of variance was conducted to investigate the
that F = 22.58 in the post-warranty period equals p = 0.0000. It means
influence of “operating period” on operational availability of Solaris
that with the test statistics assumed to be p = 0.05, the zero hypothesis
and Mercedes buses. It can be concluded from Table 6 that the sig(H0) should be rejected and an alternative hypothesis (H1) should be
nificance level p for Solaris buses is lower than expected, as it equals
adopted on statistically significant difference of averages in individual
p=0.0148, therefore the zero hypothesis on equal averages should be
groups in the post-warranty period. It can therefore be concluded that
rejected. This demonstrates a significant difference in operational
for the post-warranty period the value of operational availability difavailability of Solaris buses in the warranty and post-warranty periods.
fers significantly for both analysed makes of buses.
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1. The average operational availability of
a Mercedes bus in the warranty and postUnivariate significance tests for the dependent variable:
warranty periods does not differ significantly,
Operating
operational availability
Effect
whereas the average operational availability
period
SS
DF
MS
F
p
of a Solaris bus differ significantly for the
analysed period.
free term
48.84
1
48.84
17853.6
0.000
2. Under warranty period, the average opwarranty and postSolaris
0.0171
1
0.0171
6.26
0.0148
erational availability of Solaris vehicles was
warranty period
0.896, while that of Mercedes vehicles was
error
0.1860
68
0.0027
0.913. A relative difference was 1.7%. The
free term
51.87
1
51.87
24829.5
0.0000
results of Hartley’s, Bartlett’s, Cochran’s and
Levene’s tests demonstrate that the difference
warranty and postMercedes
0.0016
1
0.0016
0.75
0.3902
is statistically insignificant.
warranty period
3. In the post-warranty period, the avererror
0.1421
68
0.0021
age operational availability of Solaris buses
was 0.857, while that of Mercedes buses was
0.906. A relative difference was 4.9%. The
results of Hartley’s, Bartlett’s, Cochran’s and
For Mercedes buses p is higher than expected, p =0.3902, therefore
Levene’s test demonstrate that the difference is statistically
there are no grounds for rejecting the zero hypothesis. The average
significant.
operational availability of Mercedes in the warranty and post-war4. Such an analysis taking account of warranty and post-warranranty periods does not differ significantly. The test results of variance
ty periods allows us to use operational availability index when
analysis are also confirmed by the interaction curve (Figs. 6 and 7).
evaluating the usefulness of maintenance quality of buses.
This is important with respect to investment when making a
5. Conclusions
choice of a bus make to purchase.
Based on the conducted studies, the following conclusions have
been formulated:
Table 6. Results of one-way analysis of variance for “operating period”
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Residual life prediction for highly reliable products
with prior accelerated degradation data
Prognozowanie trwałości resztkowej wysoce niezawodnych
produktów na podstawie danych historycznych
z przyspieszonych badań degradacji
To precisely predict the residual life for functioning products is a key of carrying out condition based maintenance. For highly
reliable products, it is difficult to obtain abundant degradation data to precisely predict the residual life under normal stress
levels. Thus, how to make use of historical degradation data to improve the accuracy of the residual life prediction is an interesting issue. Accelerated degradation testing, which has been widely used to evaluate the reliability of highly reliable products, can
provide abundant accelerated degradation data. In this paper, a residual life prediction method based on Bayesian inference that
takes accelerated degradation data as prior information was studied. A Wiener process with a time function was used to model
degradation data. In order to apply the random effects of all the parameters of a Wiener process, the non-conjugate prior distributions were considered. Acceleration factors were introduced to convert the parameter estimates from accelerated stress levels to
normal stress levels, so that the proper prior distribution types of the random parameters can be selected by the Anderson-Darling
statistic. A Markov Chain Monte Carlo method with Gibbs sampling was used to evaluate the posterior means of the random parameters. An illustrative example of self-regulating heating cable was utilized to validate the proposed method.
Keywords: Residual life; Bayesian inference; random parameters; Wiener process; acceleration factor.
Precyzyjne przewidywanie trwałości resztkowej użytkowanego produktu stanowi klucz do prawidłowego utrzymania ruchu w
oparciu o bieżący stan techniczny (condition-based maintenance).W przypadku produktów o wysokiej niezawodności, trudno
jest uzyskać ilość danych degradacyjnych, która umożliwiałaby precyzyjne prognozowanie trwałości resztkowej przy normalnym
poziomie obciążeń. Dlatego też bardzo ważnym zagadnieniem jest wykorzystanie historycznych danych degradacyjnych umożliwiających zwiększenie trafności prognozowania trwałości resztkowej. Przyspieszone badania degradacyjne, które powszechnie
wykorzystuje się do oceny niezawodności wysoce niezawodnych produktów, mogą dostarczać bogatych danych o przyspieszonej
degradacji. W przedstawionej pracy badano metodę prognozowania trwałości resztkowej opartą na wnioskowaniu bayesowskim,
w którym jako uprzednie informacje wykorzystano dane z przyspieszonych badań degradacji. Dane degradacyjne modelowano za
pomocą procesu Wienera z funkcją czasu. Aby móc zastosować efekty losowe wszystkich parametrów procesu Wienera, rozważano
niesprzężone rozkłady a priori. Wprowadzono współczynniki przyspieszenia , które pozwoliły na przekształcenie szacowanych
wartości parametrów z poziomu obciążeństosowanych w próbie przyspieszonej do poziomu obciążeń normalnych, co umożliwiło
wybór odpowiednich typów parametrów losowych rozkładu a priori zwykorzystaniem statystyki testowej Andersona-Darlinga.
Metodę Monte Carlo opartą na łańcuchach Markowa z próbnikiem Gibbsa wykorzystano do oceny średnich a posteriori parametrów losowych. Proponowaną metodę zweryfikowano na postawie przykładu samoregulującego przewodu grzejnego.
Słowa kluczowe: trwałość resztkowa; wnioskowanie bayesowskie; parametry losowe; proces Wienera; współczynnik przyspieszenia.

1. Introduction
Recently, more and more highly reliable products have emerged
in military and aerospace fields. However, it is very time-consuming
to obtain enough failure data to evaluate the reliability of highly reliable products under normal stress levels. To resolve this problem,
accelerated life test (ALT) is widely adopted to obtain product failure
data in an acceptable time period. But for highly reliable products,
even accelerated life test is not effective because little failure data can
be obtained within limited time and budget. For some highly reliable
product, their certain performance indexes will degrade over time. If
the performance degradation can be observed, product lifetime information is likely to be extrapolated. Therefore, accelerated degradation
test (ADT), under which products are put into accelerated stress levels
to accelerate degradation process, has become a popular approach to

the lifetime prediction for highly reliable products [13, 21, 26, 32, 33].
However, the aim of ADT is to extrapolate the lifetime information
for the population rather than the residual life for an individual.
The residual life of a product is defined as the length from the
current time to the failure time, and precisely predicting the residual
life is important to carry out condition based maintenance (CBM), and
prognostics and health management [1, 22]. For an individual with
high reliability, the degradation data observed under normal stress
levels cannot show a distinct degradation trend, therefore it is difficult
to precisely predict the residual life. In order to precisely predict the
residual life for an individual with limited real-time degradation data,
the prediction methods based on Bayesian inference have been popularly studied [3, 7, 8]. Gebraeel et al [5] developed an exponential degradation model with random parameters to model bearing degradation
signals. They assumed the random parameters to obey conjugate prior
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distributions for mathematical tractability, and obtained the prior distributions of random parameters using the historical degradation data
of the population of devices, then predicted the residual life for an
individual with the real-time degradation data. Chakraborty et al [2]
also studied the exponential degradation model with random parameters, but they assumed the random parameters to obey non-conjugate
prior distributions, and adopted the Metropolis-Hasting algorithm to
estimate the posterior means of random parameters. Gebraeel et al
[6] proposed a Bayesian method, which takes the failure time data
as historical information while takes the real-time degradation data
of an individual as filed information, to predict the residual life distribution for a rotating machinery. Karandikar et al [10] developed a
Bayesian method, which applied Monte Carlo simulations to evaluate the posterior means of random parameters, to predict the residual
life for an aircraft fuselage panel. Baraldi et al [1] also developed a
Bayesian method, which combines the degradation data of historical
equipment and the real-time observing degradation data, to predict
the residual life for nuclear power plants. Jin et al [9] presented a
Bayesian framework based on a Wiener process with random parameters. The framework utilizes off-line population degradation data and
on-line individual degradation data to predict residual life. Wang et al
[28] also studied the Bayesian method based on Wiener degradation
processes.
From the above analysis, it can be concluded that the residual
life prediction methods based on Bayesian inference usually take the
historical degradation data or failure data under normal stress levels
as prior information. However, there is a lack of research on how to
use accelerated degradation data as prior information. For some high
reliable products, the accelerated degradation data is the only prior information source. Thus, how to make full use of historical accelerated
degradation data to predict residual life is an interesting and significant issue. In the paper, we proposed a Bayesian method, which takes
accelerated degradation data as prior information while considers the
real-time degradation data observed under normal stress level as field
information, to improve the prediction accuracy of the residual life for
a highly reliable product.
The rest of the paper is organized as follows: Section 2 describes
the residual life prediction model based on a Wiener process with random parameters. Section 3 discusses how to evaluate the prior distributions of the random parameters from accelerated degradation data.
We deduced the expression of the acceleration factor based on Wiener
degradation process, and converted parameter estimates from accelerated stress levels to normal stress level through acceleration factors.
Section 4 develops simulation tests to validate the proposed method
of converting parameter estimates. Section 5 provides a case study
of self-regulating heating cable to investigate the effectiveness of the
proposed Bayesian method. Section 6 draws some conclusions.

2. Residual life prediction model
It is well known that the main characteristic of degradation process is uncertain over time, therefore stochastic process models, such as
Wiener process, Gamma process, Poisson process, et al, are naturally
appropriate to model the evolution of degradation process. Wiener
process can characterize both monotonic and non-monotonic degradation data, and describe unit-to-unit variance of products if random
parameters are considered. Hence, Wiener process has been widely
applied to model stochastic degradation process, see Whitmore and
Schenkelberg [31], Wang [29], Peng and Tseng [19], Wang et al [30],
Huang et al [4].
{ X (t ) = µ ⋅ Λ (t ) + σ ⋅ B ( Λ (t ) )}
In mathematics, a Wiener process
has independent increments ∆X (t ) = X (t + ∆t ) − X (t ) that follow a
normal distribution as:
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(

∆X (t ) ~ N µ∆Λ ( t ) ,σ 2 ∆Λ ( t )

)

(1)

where µ is a drift parameter, σ (σ > 0) is a diffusion parameter,
Λ (t ) is a monotone increasing function of time t with Λ (0) = 0 ,
∆Λ (t ) = Λ (t + ∆t ) − Λ (t ) denotes a time increment and B (⋅) denotes
a standard brown motion.
Let a constant value l represent the failure threshold, the failure

time ξ can be considered to be the time when X (t ) firstly reaches l.
So the failure time ξ can be described as:

ξ = inf {t : X (t ) ≥ l}

(2)

For a Wiener process, it is well known that the failure time ξ
follows an inverse Gaussian distribution. So the probability density
function (PDF) of ξ can be expressed as:
fξ (t ) =

 ( l − µΛ (t ) )2  dΛ (t )

exp  −

2σ 2 Λ (t )  dt
2πσ 2 Λ3 (t )
l

X (ti ) at time

Given that the degradation
reaches l , the residual life RLti

ti

(3)

does not

at ti can be defined as

RLti = inf {t : X (ti + t ) ≥ l | X (ti ) < l} [7,24]. Therefore, the PDF of

RL can be written as:

f RL (t ) =

l'
3

2πσ 2 ( Λ (t ) )

 (l '− µΛ (t )) 2  dΛ (t )
exp  −

2σ 2 Λ (t )  dt


(4)

where l ' = l − X (t ) . Furthermore, the expectation of RL can be
deduced from:
+∞
t ⋅ f RL (t )dt
0

RL = E( RL) = ∫

(5)

where Λ −1 (⋅) denotes the inverse function of Λ (⋅) . In order to obtain
better flexibility and tractability, the form of Λ (⋅) was specified as
Λ (t ) = t r . If r = 1 , it is appropriate to model linear degradation processes. If r > 1 , it is able to model convex degradation processes. If
r < 1 , it is capable of modeling concave degradation processes.
Thus, the RL can be evaluated once the estimates of µ ,σ ,r are
obtained. However, the real-time degradation data of highly reliable
product is commonly so little not to be straightforward used to obtain
credible estimates µˆ ,σˆ ,rˆ . To resolve the problem, we adopted a
Bayesian method to obtain more credible posterior estimates of µˆ ,σˆ ,rˆ
by making full use of historical accelerated degradation data. Although the application of Wiener processes in Bayesian inference has
been widely studied in literature, most works assume that the random
parameters of a Wiener process obey the following conjugate prior
distributions: σ 2 ~IG(a, b) , µ | σ 2 ~ N(c,d ⋅ σ 2 ) , where IG(⋅) represents an Inverse Gamma distribution, and a, b, c, d are hyper parameters. The above assumption has two limitations. First, the random
effect of r can not be taken into account; Second, µ ,σ are limited to
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obey the above specified distributions, which may not be applicable to
some cases. In this paper, the non-conjugate prior distributions of
µ ,σ ,r are alternatively used in Bayesian inference, and µ ,σ ,r are
2
assumed to be mutually independent. Let π ( µ ,σ , r ) represent the

joint prior PDF, π ( µ ) , π (σ 2 ) , π (r ) be the corresponding PDF of

µ ,σ ,r , respectively, then π ( µ ,σ 2 , r ) = π ( µ ) ⋅ π (σ 2 ) ⋅ π (r ) .
Suppose that X = [X1 (t1 ), X 2 (t2 ), ⋅ ⋅ ⋅, X n +1 (tn +1 )] is the real-time
degradation data of an individual under normal stress level and

L(∆X | µ ,σ 2 , r ) is a likelihood function, then the joint posterior PDF

π ( µ ,σ 2 , r | ∆X) can be deduced according to the Bayesian theory
[25, 34].

Before predicting RL using Bayesian method, the joint prior
PDF π ( µ ,σ 2 , r ) need be evaluated from historical accelerated degradation data. In this section, we discussed the method of evaluating

π ( µ ,σ 2 , r ) from historical accelerated degradation data. Firstly, a
Wiener process with 3 random parameters were used to model accelerated degradation data. Then, the acceleration factor constant
principle was introduced to deduce the corresponding expression of
acceleration factor for a Wiener process, and the parameter estimates
were converted from accelerated stress levels to normal stress level
through acceleration factors. Lastly, the Anderson-Darling goodnessof-fit method was utilized to select the proper distribution types for 3
random parameters.

3.1. Estimate parameters from accelerated degradation data

π ( µ ,σ 2 , r | ∆X)
=

3. Evaluate the prior distributions of random parameters

L(∆X | µ ,σ 2 , r ) ⋅ π ( µ ,σ 2 , r )

(6)

+∞ +∞ +∞
L(∆X | µ ,σ 2 , r ) ⋅ π ( µ ,σ 2 , r )dµ dσ 2dr
−∞ 0
−∞

∫ ∫ ∫

reliable product. Suppose that

The marginal density functions of µ |∆X , σ 2 |∆X , r|∆X can be
expressed as:
+∞ +∞
π ( µ ,σ 2 , r
−∞ 0

π ( µ |∆X)= ∫

∫

2

| ∆X)dσ dr

π (σ |∆X)= ∫

∫

+∞ +∞
π ( µ ,σ 2 , r
−∞
0

π (r|∆X)= ∫

∫

(7)

| ∆X)dµdr

(8)

| ∆X)dµdσ 2

(9)

Furthermore, the expectations of of µ |∆X , σ 2 |∆X and r|∆X can
be calculated as:
+∞
µ ⋅ π (µ |∆X)dµ
−∞

(10)

+∞ 2
σ π (σ 2 |∆X)dσ 2
0

(11)

E( µ |∆X) = ∫

E (σ 2 |∆X) = ∫

+∞
r ⋅ π (r|∆X)dr
−∞

E (r|∆X) = ∫

S0

denotes the normal stress level,

Sk

denotes the kth accelerated stress level, X ijk denotes the ith degradation data of the jth product under Sk , tijk represents the corresponding observing time, ∆X ijk = X ijk − X (i −1) jk represents the degrada-

Λ
tion data increment, and Λ (tijk ) = tijk
represents the time increment,

where i = 1, 2, ⋅ ⋅ ⋅, n1 ; j = 1, 2, ⋅ ⋅ ⋅, n2 ; k = 1, 2, ⋅ ⋅ ⋅, n3 . According to the

+∞ +∞
π ( µ ,σ 2 , r
−∞ −∞

2

A constant stress accelerated degradation test was conducted to
obtain the lifetime information of the population for a kind of highly

(12)

Generally, it is difficult to evaluate E( µ |∆X) , E(σ 2 |∆X) and
E(r|∆X) through direct mathematical calculation. One alternative
method is using Markov Chain Monte Carlo (MCMC) simulation with
Gibbs sampling [16, 20], we implemented the method in WinBUGS.
Replace µ ,σ ,Λ with E( µ |∆X) , E(σ 2 |∆X) and E(r|∆X) in Eq. (4)
and Eq. (5), the posterior PDF of RL and the posterior expectation of
RL can be obtained. There will be more field degradation data available as the individual product works over time. Once new degradation

data is available, E( µ |∆X) , E(σ 2 |∆X) and E(r|∆X) are immediately
updated. So the RL of an individual can be real-time predicted.

Wiener process features, ∆X ijk follows a Normal distribution as:

(

∆X ijk ~ N µ jk ∆Λ (tijk ),σ 2jk ∆Λ (tijk )

)

(13)

 ,σ 2jk , Λ

To obtain maximum likelihood estimates (MLEs) µ
r jk
jk

for each product, the likelihood function can be established as:
L( µ jk ,σ 2jk , r jk )
n1

1

i =1

2πσ 2jk tijkjk -t(ijk-1) jk

=∏

(

r

r

)

(

)

2
 
r jk r jk
 
  ∆X ijk − µ jk tijk -t(i -1) jk  
  (14)
exp  − 
r
r


2σ 2jk tijkjk -t(ijk-1) jk





(

)

3.2. Convert parameter estimates from accelerated stress
levels to normal stress level
Suppose Fk (tk ) , F0 (t0 ) represents the accumulative distribution
function (CDF) under Sk , S0 , respectively, if Fk (tk ) = F0 (t0 ) , then
the acceleration factor of Sk relative to S0 can be defined as:
AFk ,0 = t0 / tk

(15)

In practice, Eq. (15) is rarely applied to evaluate AFk ,0 since t0
and tk are difficult to accurately obtained. For a Wiener process, a
widely adopted assumption is that µ should change with accelerated
stress level varying while σ should be invariable, see Padgett and
Tomlinson [17], Park and Padgett [18], Liao and Tseng [11], Lim and
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Yum [14], et al. Based on the above assumption, the expression of

AFk ,0 = µk / µ0 = σ k2 / σ 02

AFk ,0 can be expressed as AFk ,0 = µk / µ0 . However, there are dif-

(20)

ferent assumption that both µ and σ will change with accelerated
Eq. (20) indicates that both µ and σ should change with accel-

stress level varying, see Whitmore and Schenkelberg[31], Liao and
Elsayed[12]. Thus, the expression of acceleration factor for a Wiener
process needs further research. In this paper, we applied the acceleration factor constant principle to deduce the expression of acceleration
factor for a Wiener process.
Zhou et al [35] first pointed out the acceleration factor constant

erated stress level varying. When we specify Λ (t ) = t r , the following
equation can be deduced:
1/ r

AFk ,0 = ( µk / µ0 )

principle that AFk ,0 should be a constant which does not change with
time t0 , tk and depends only on Sk , S0 under an effective accelermechanism of products must remain consistent under Sk , S0 . According to the accelerated factor constant principle, for any t0 , tk > 0 ,
the following expression is always identical:
(16)

(17)

L(λ1, λ2 , λ3 , λ4 ) = ∏ ∏ ∏

i =1 j =1 k =1

(22)

where λ1, λ2 , λ3 , λ4 are coefficients.

1
2π exp(λ3 − λ2 / Tk )

dFk (tk )
= AFk ,0
dtk
d( AFk ,0 ⋅ tk )

− t(λi4−1) jk

)

(

(

(

AFk ,0 = exp λ 4 ⋅ λ 2 (1 / T0 − 1 / Tk )

dF0 (t0 )
= AFk ,0 ⋅ f 0 (t0 )
d(t0 )

To ensure AFk ,0 is a constant which does not change with tk ,
the following relationships must be satisfied:

l2
l2
−
=0
 2
2
 2σ 0 AFk ,0 2σ k
 2
 µ0 AFk ,0 µk2
−
=0

2
2σ k2
 2σ 0

(

λ4
tijk

(


λ4
λ4
 ∆xijk − exp(λ1 − λ2 / Tk ) tijk − t(i −1) jk
exp  −
λ4

2 exp(λ3 − λ2 / Tk ) tijk
− t(λi4−1) jk


)

))

2


 (23)



With λ 2 and λ 2 , AFk ,0 was evaluated by:

dF0 ( AFk ,0 ⋅ tk )

Substitute Eq. (3) into Eq. (17), and specify Λ (t ) = t , then:
3/ 2
 l ⋅ µ
f (t ) σ 0 AFk ,0
l⋅µ 
exp  20 − 2k 
AFk ,0 = k k =

f 0 (t0 )
σk
σ k 
 σ 0
(18)
 µ02 AFk ,0 µ 2  
1
l2
l2 
k
 + tk 
− 2 
+  2
−
 2σ 02
tk  2σ 0 AFk ,0 2σ k2 
2σ k  




To simply the computation, ( AFk,0 )

(24)

was represented by Z k ,0 .

2


2
µ
j ( k 0) = µ jk / Z k ,0 , σ j ( k 0) = σ jk / Z k ,0 , r j ( k 0) = r jk

(25)

2

For the denotation convenience, µ
j ( k 0) , σ j ( k 0) and rˆj ( k 0) were
2

(19)

λ 4

)

2
2
Thus, the µ jk ,σ jk , r jk under Tk can be transformed into the corresponding values under T0 by:

replaced with µ m , σ m and r m , respectively, where m = 1, 2,, M
and M denotes the total number of products under the accelerated
test.

So the following equation can be deduced:
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(21)

To obtain the MLEs of λ1, λ2 , λ3 , λ4 , a likelihood function that
incorporates all the accelerated degradation data was constructed:

n1 n2 n3

= AFk ,0

, rk = r0 = r

µk = exp(λ1 − λ2 / Tk ), σ k2 = exp(λ3 − λ2 / Tk ), rk = λ4

The deducing process was illustrated as:

f k (tk ) =

1/ r

selected as the reaction rate model. According to Eq. (21), µ , σ 2 and
r can be expressed as:

From Eq. (16), the following identical equation can be deduced:
f k (tk ) = AFk ,0 ⋅ f 0 (t0 ) .

)

Eq. (21) indicates that both µ and σ should change with accelerated stress level varying while r should remain invariable. The mathematical relationships between µ , σ and accelerated stresses can be
modeled by reaction rate models [15]. Assume that temperature T
is a stress variable and the Arrhenius relationship is correspondingly

ated test. Moreover, to guarantee that AFk ,0 is a constant, the failure

Fk (tk ) = F0 ( AFk ,0tk )

(

= σ k2 / σ 02
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3.3. Select the best fitting distribution types and estimate
hyper parameters
We utilized the Anderson-Darling goodness-of-fit test to select the
2
best fitting distribution types for µ , σ m and r m . Since the Expom

nential, Normal, Lognormal, Weibull and Gamma distribution have

 ,σ 02 , r 0 were
were described as the following. First, the estimates µ
0
obtained from ∆xi 0 , ∆Λ (ti 0 ) . Then, specify the acceleration factor
AFk ,0 to be 0.4, 4 , respectively, and calculate the converted degrada-

tion data ∆xik , ∆Λ (tik ) under Sk , where xik = xi 0 , tik = ti 0 / AFk ,0

good statistical characteristics and can cover the majority of parame-

 ,σ k2 , r k were obtained from ∆x , ∆Λ (t ) .
. Next, the estimates µ
ik
ik
k

ter distribution, they were selected to be candidates for the best fitting

 2k / σ 02 and rˆ / rˆ were computed. Table 1 shows that
 /µ
 ,σ
Last, µ
k
0
k
0

distribution type. The one with the smallest AD is considered to be the
best fitting distribution type [24]. In addition, the Anderson-Darling
statistic can also be used for hypothesis test. The null hypothesis is
defined as H0: data follow the specified distribution type. The significance level is specified as 0.05, if the p value of Anderson-Darling is
greater than 0.05, the null hypothesis is accepted.
 ~ Wbl(η ,δ ) , σ 2 ~ Ga(α ,β ) and r m ~ N(a, b) ,
Suppose that µ
m
m

 2k / σ 02 are nearly
 /µ
 and σ
rˆk / rˆ0 is nearly equal to 1 and both µ
k
0
r

equal to (AFk , h ) , so the result is consistent with Eq. (21).
Table 1. The results of simulation test

AFk , h = 0.4
r

where Wbl(⋅) denotes a Weibull distribution and η , δ is the scale parameter and shape parameter, Ga(⋅) denotes a Gamma distribution
and α , β is the shape parameter and scale parameter, N(⋅) denotes
a Normal distribution and a, b is the mean and variance. In order to
estimate the hyper parameters, the following likelihood functions can
be established:
 ;η , δ ) =
L( µ
m

   δ 
δ −1
µ
exp  −  m  
  η  
 
 

M

∏ δ ⋅η −δ ( µ m )

m =1

2
L(σ m ;α , β ) =

L(r m ; a, b) =

M

βα 

2 α −1

∏ Γ(α )  σ m 

m =1

M

∏

m =1

2
exp  − βσ m 



(

 
 rm − a
1
exp  −
2⋅b
2π ⋅ b



)

2







0

2
σ k
2
σ 0

µ k
µ

r k
r 0

0

2
σ k
2
σ 0

r k
r 0

0.5

0.6325

0.6324

1.0002

2.0000

2.0002

1.0001

1

0.4000

0.4000

1.0000

4.0001

4.0001

1.0000

2

0.1600

0.1600

0.9999

15.9999

16.0002

1.0000

5. Numerical case
(26)

5.1. Modeling degradation data

(27)

The historical accelerated degradation data of self-regulating
heating cable[31] was listed in Table 2. Because the type of heating
cable experienced a cure process at the beginning of the degradation
test, only the degradation data after the cure process were considered.
There were 15 products that were averagely allocated to 3 accelerated
temperature levels under a constant-stress ADT. It was assumed that

(28)

the normal temperature level was T0 = 448.15K . Degradation was
measured as the natural logarithm of resistance, and the failure threshold l was specified as l = ln(2) .

The prior distributions of random parameters µ ,σ 2 , r can be obtained as µ ~ Wbl(η ,δ ) , σ 2 ~ Ga(α , β ) , r ~ N(a ,b ) .

However, there was no field degradation data available under T0 .
We simulated the field degradation data which are listed in Table 3.

5.2. Determining prior distribution
Eq. (14) was used to obtain the MLEs of parameters for each
product, and the estimates were listed in Table 4. For a Wiener degra-

4. Validation test
A simulation test was developed to validate the conversion method illustrated in section 3.2. The simulated degradation increment
∆xi 0 , ∆Λ (ti 0 ) under S0 was generated from a conditional Wiener

process[27,28], that is:
ω0 ~ Ga (a, b),

µ k
µ

AFk , h = 4

µ0 | ω0 ~ N(c, d / ω0 )

∆xi 0 | ( µ0 , ω0 ) ~ N

(

µ0 ∆Λ (ti 0 ), ω0−1∆Λ(ti0 )

)

(29)

where ω0 =σ 0-2 and Λ (t )=t r . The parameters of the above model
were specified as (a, b, c, d ) = (4, 2,3,1) ; i = 1, 2, ⋅ ⋅ ⋅,10 ; h = 1, 2, ⋅ ⋅ ⋅,5 ;
r
ti 0 = 10, 20,,100; Λ (ti 0 ) = ti 0 ; r = 0.5,1, 2 . The validation steps

dation process, the independent degradation increments ∆xijk of each
product
follows
a
Normal
distribution,
written
as
2
2








ˆ
r
∆xijk ~ N  µ jk ∆ Λ jk (tijk ),σ jk ∆ Λ jk (tijk )  , where µ jk , σ jk , jk are the


estimates of the jth product under the kth accelerated temperature
level Tk . The above Normal distribution can be converted to the following standard Normal distribution:

( ∆xijk − µ jk ∆Λ jk (tijk ) ) /

2
 jk (t ) ~ N (0,1) . If the above relaσ jk ∆ Λ
ijk

tionship holds, the null hypothesis that the degradation process of the
jth product under Tk obeys a Wiener process is accepted. An Anderson-Darling test with significance level α = 0.05 validates that the
degradation processes of all products obey Wiener processes.
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Table 4. MLEs of parameters for each product

Table 2. Historical accelerated degradation data of heating cables
Measured
time

Item

Item
1

( ×103 h)

2

3

4

1

5

2

3

4

5

(a) T1

(a) T1 = 473.15K


µ

0.067029

0.070533

0.070463

0.064605

0.083435

-0.111966

2
σ

0.000026

0.000039

0.000035

0.000039

0.000120

-0.110288

-0.107869

r̂

0.770668

0.74692

0.754380

0.776351

0.662973

-0.103419

-0.100304

-0.088613

-0.095465

-0.085916

-0.076070

-0.079332

-0.084769

-0.077947

-0.045218

-0.040623

-0.045835

-0.052268

-0.045597

2.992

0.000526

0.004237

0.000533

-0.008265

0.000524

4.456

0.059261

0.063742

0.061032

0.051139

0.059544

5.608

0.093394

0.095117

0.093612

0.082414

0.084912

0.496

-0.120682

-0.118779

-0.123600

-0.126501

-0.124359

0.688

-0.112403

-0.109853

-0.115186

-0.118941

0.856

-0.103608

-0.101593

-0.105657

1.024

-0.096047

-0.094567

-0.098569

1.192

-0.085673

-0.084698

1.360

-0.077677

2.008

(b) T2 = 513.15K
0.160

-0.005152

-0.019888

-0.045961

-0.023188

-0.044267

0.328

0.056930

0.046278

0.015198

0.040737

0.018173

0.496

0.112631

0.101628

0.067119

0.095504

0.072214

0.688

0.173202

0.162705

0.128670

0.156129

0.131555

0.856

0.214266

0.202604

0.168271

0.196349

0.171394

1.024

0.272668

0.257563

0.221611

0.250900

0.225281

1.192

0.311422

0.297875

0.260910

0.291937

0.266314

1.360

0.351988

0.338902

0.302126

0.332887

0.306105

2.008

0.489847

0.461855

0.440738

0.473130

0.443941

2.992

0.656780

0.629991

0.606275

0.638651

0.611724

4.456

0.851985

0.798431

0.834114

0.798457

-

(c) T3 = 533.15K

(b) T2


µ

0.402341

0.425767

0.367615

0.427607

0.369066

2
σ

0.000442

0.000523

0.000230

0.000753

0.000214

r̂

0.602857

0.553023

0.662489

0.552906

0.665158

(c) T3


µ

0.788653

0.781201

0.788428

0.791756

0.784433

2
σ

0.00117

0.001096

0.001283

0.001255

0.001017

r̂

0.661216

0.664650

0.659024

0.660437

0.666665

2
of parameters under Tk to the corresponding values µ m , σ m , rˆm
under T0 , respectively, as listed in Table 5.
Anderson-Darling statistic was applied to determining the best fit2
ting distribution. Table 6 shows the values of AD . Since σ m should

be always large than zero, the Normal distribution is excluded. From
Table 6, it was concluded that the Weibull distribution was the best fit2
ting distribution type for both µ and σ m , and the Normal distribum

2

0.160

0.123360

0.127605

0.120759

0.105206

0.120115

0.328

0.251084

0.254944

0.247156

0.232389

0.247949

0.496

0.393107

0.394496

0.391516

0.375789

0.388406

0.688

0.517137

0.518485

0.513872

0.500556

0.511850

0.856

0.598797

0.599265

0.595704

0.583362

0.595220

1.024

0.693925

0.694445

0.688930

0.679117

0.690324

1.192

0.774347

0.774428

0.770313

0.758314

0.770782

* A period denotes a missing value.

Table 3. The simulated field degradation data for an individual heating cable
at T0
Time /h

1000

2000

3000

4000

5000

Degradation

-0.2209

-0.1984

-0.1815

-0.1651

-0.1555

Time /h

6000

7000

8000

9000

Degradation

-0.1443

-0.1323

-0.1231

-0.1128

 ,σ m , r m
Table 5. The converted values µ
m
Item
1

the Eq. (23), conversion coefficients were calculated as Z1,0 = 2.944 ,
Z 2,0 = 13.311 , Z 3,0 = 25.999 . Furthermore, we converted the MLEs

384

3

4

5

(a) T1 → T0


µ
m

2.277E-2

2.396E-2

2.393E-2

2.194E-2

2.834E-2

2
σ m

8.832E-6

1.325E-5

1.189E-5

1.325E-5

4.076E-5

r m

0.771

0.747

0.754

0.776

0.663

(b) T2 → T0


µ
m

3.023E-2

3.199E-2

2.762E-2

3.213E-2

2.773E-2

2
σ m

3.321E-5

3.929E-5

1.728E-5

5.657E-5

1.608E-5

rˆm

0.603

0.553

0.662

0.553

0.665

With Eq. (23), we obtained the MLEs of coefficients as

λ1 = 16.950 , λ 2 = 9158.226 , λ 3 = 10.317 , λ 4 = 0.612 . According to

2

(c) T3 → T0


µ
m

3.033E-2

3.005E-2

3.033E-2

3.045E-2

3.017E-2

2
σ m

4.500E-5

4.216E-5

4.935E-5

4.827E-5

3.912E-5

rˆm

0.661

0.665

0.659

0.660

0.667
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Table 6. The values of AD
Exponential

Normal

LogNorm

Gamma

Weibull


µ
m

5.449

0.905

1.016

1.032

0.806

2
σ m

1.733

--

0.985

0.980

0.952

rˆm

5.682

0.878

0.894

0.914

0.982

a) µ

Table 7. The posterior means of random parameters after the 5th field degradation data was got
Parameter

Posterior
mean

Standard
deviation

MC error

Samples

µ

0.02930

0.00299

2.86E-5

9000

σ2

4.149E-5

1.568E-5

1.59E-7

9000

r

0.6124

0.0601

6.391E-4

9000

c) r

b) σ 2

Fig. 1. The fitted posterior distributions of µ ,σ 2 , r

a) µ

b) σ 2

c) r

Fig. 2. The values of autocorrelation function in the iterative processes

Fig. 3. The changing curves of the posterior means of random parameters

tion was the best fitting distribution type for rˆm . The MLEs of hyper
parameters were obtained according to Eq. (26) and Eq. (27). So the
prior distributions of 3 random parameters were evaluated from historical accelerated degradation data, they are µ ~ Wbl(2.952E-2,11.464)
, σ 2 ~ Wbl(3.580E-5, 2.150) , r ~ N(0.671, 4.774E-3) .
After the field degradation data was obtained, the MCMC method
with Gibbs sampling was used to fit the posterior distributions of random parameters in WinBUGS software. After the 5th field degradation data was got, the fitted posterior distributions were shown in figure 1. From figure 2, it can be seen that all the iterative processes are
convergent since the autocorrelation functions quickly tend to 0. The

Fig. 4. The changing curves of RL1 , RL2 , RL3 and the PDF of RL3

posterior means E( µ | ∆X) , E(σ 2 | ∆X) and E(r | ∆X) were evaluated in WinBUGS, as listed in table 7. Furthermore, with new field degradation data was available, E( µ | ∆X) , E(σ 2 | ∆X) and E(r | ∆X)
were corresponding updated, and their changing curves were shown
in Figure 3.
Let RL1 denote the predictions that were evaluated from only
the field degradation data of an individual, RL2 denote the predic-
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Table 8. The predictions of residual life ( RL × 105 /h)

pared with RL3 , the curve of RL 2 was more
smooth and had smaller changes, because the

Measuring time /h
5000

6000

7000

8000

9000

RL1

3.089
[1.885, 5.301]

2.513
[1.211, 4.018]

1.332
[0.978, 3.890]

1.341
[1.012, 3.805]

0.939
[0.762, 2.981]

RL 2

2.145
[1.421, 2.876]

2.081
[1.450, 2.772]

2.004
[1.498, 2.624]

1.949
[1.519, 2.468]

1.874
[1.466, 2.303]

RL3

2.536
[1.758, 3.212]

2.116
[1.449, 2.801]

1.816
[1.209, 2.488]

1.802
[1.233, 2.317]

1.518
[1.087, 1.955]

prediction method for RL 2 didn’t consider the
random effects of r . The estimates of r obtained from the prior information was used to
the prediction model of RL 2 . Thus, RL 2 was
more conservative and greatly influenced by
the prior information. In contrast, the prediction method for RL3 took the random effects
of 3 parameters into account, which let RL3
more sensitively reflect the
variation of the field degradation data.
In addition, the prediction
method for RL 2 requires µ z
2

and σ z to follow the conjugate prior distributions as
−2
 m = σ m
ω
~ Ga (a , b ) ,

 |ω
 m ~ N(c , d / ω
 m ),
µ
m
where aˆ , bˆ, cˆ, dˆ are estimates
of hyper parameters and
z = 1, 2,,15 . The AndersonDarling statistic was used to
validate the null hypothesis
 |ω
m
 m and µ
Fig. 5. The goodness-of-fit tests for ω
m

tions that were evaluated by the Bayesian method with conjugate prior
distributions of random parameters, RL3 denote the predictions that
were evaluated by the method proposed in this paper, the residual life
predictions and the confidence intervals of the predictions at several
measuring time points were summarized in table 8. The confidence
intervals were obtained with 95% confidence level by Bootstrap sampling method. The prediction method for RL2 was detailed demonstrated in appendix. Figure 4 shows the changing curves of RL1 , RL2 ,
RL3 and the PDF of RL3 .

5.4. Analysis and Conclusion
In table 7, the confidence intervals of RL 2 and

RL3 at each

measuring point are obviously smaller than those of RL1 . It is concluded that the prediction method taking accelerated degradation data
as prior information improves the prediction precision of the residual
life.
As more field degradation data was available, all the confidence
intervals of RL1, RL 2 , RL3 became smaller. It suggests that the prediction precision was gradually improved, and the width of the PDF curve
in figure 4 became narrower over time also supports the conclusion.
Compared with RL 2 and RL3 , the curve of RL1 was not smooth
and presented comparatively big changes. The reason is that the field
degradation data was short and had a nonlinear change. Thus, newly
obtained degradation data may significantly changes the former estimates of the parameters, which leaded to the poor regularity of residual life predictions. In comparison, the prediction methods for RL 2
and RL3 reduced the impact of the abrupt change of the field degradation and improved the reliability of the prediction results. Com-
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2
that both µ m and σ m to follow the conjugate prior distributions.

(

 |ω
 m ~ N(c , d / ω
 m ) was converted to µ
 − c
µ
m
m

)

 m ~ N(0,1)
d / ω

according to the characteristics of Normal distribution. The significance level was specified as 0.5, and the information of the goodnessof-fit test was shown in figure 5. The null hypothesis was rejected
since the values of p were less than 0.05. It would cause the misspecification of distribution types of random parameters if the prediction method for RL 2 was adopted in the case study. Therefore, it was
appropriate and reliable to adopt the prediction method for RL3 in the
case study.

6. Conclusions
In this paper, a residual life prediction method for degradation
product based on Bayesian inference was proposed. A Wiener process
with a time function was used to model degradation data.
Our proposed method made two potential novel contributions. a).
Acceleration factor was introduced to transform the test data from accelerated stresses to normal use stress, so that accelerated degradation
data can be considered as prior information. b). The non-conjugate
prior distributions of random parameters were applied to Bayesian
inference, which not only can consider the random effects of all
the parameters but also can avoid the potential misspecifications of
the parameter distributions when conjugate prior distributions were
adopted.
Besides, there are several meaningful workings and conclusions
about the study of the paper.
1) The residual life prediction method based on Bayesian inference that integrated the field degradation data and accelerated
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degradation data can improve the prediction accuracy and realize real-time updating for the residual life.
2) The acceleration factor constant principle was used to deduce
the relationships that the parameters of the Wiener process with
a time function should satisfy. It offered a feasible approach to
constructing the acceleration models for the parameters of the
Wiener process.

3) The prediction method that adopts non-conjugate prior distributions can be applied to more cases, since it dose not require
parameters to follow the specified distribution types. Moreover, the assumption that parameters are mutually independent
facilitates the engineering application of the method.

The posterior estimates of hyper parameters can be obtained as:

Appendix
 ,ω
 m the prior estimates of hyper parameters a, b, c, d
With µ
m
can be obtained from:

 m ; a, b) =
L(ω

 |ω
 m ; c, d ) =
L( µ
m

ba

M

a −1

∏ Γ(a) ω m

m =1

M

∏

m =1

(

m
exp −bω

)

(A.1)

 − c)2 
 m (µ
 0m.5
 ω
ω
m
exp  −
 (A.2)


d
2
2π d



n
a | ∆X = + a ,
2

(

)

2
n
d ∑ j =1 ∆X j + c c
n
2
∆X 2j
c
+∑
b | ∆X = b +
−
2d 2  d 2 n ∆Λ (t ) + d  j =1 2∆Λ (t j )
 ∑ j =1

j


n


d ∑ j =1 ∆X j + c
d
c | ∆X =
, d |∆X =
n
n


d ∑ j =1 ∆Λ (t j ) + 1
d ∑ j =1 ∆Λ (t j ) + 1

From the field degradation data X = [X1 (t1 ), X 2 (t2 ), ⋅ ⋅ ⋅, X n +1 (tn +1 )] ,

The form of Λ (t ) was specified as Λ (t ) = t rˆ , where r̂ was esti-

the posterior estimates of hyper parameters can be deduced according
to the Bayesian formula:
L(∆X | µ , ω ) ⋅ π ( µ , ω )
π ( µ , ω | ∆X) = +∞ +∞
(A.3)
∫ ∫ L(∆X | µ , ω ) ⋅ π ( µ , ω )dµ dω

mated from the accelerated degradation data. Furthermore, the poste-

0

−∞

where L(∆X | µ , ω ) is a likelihood function π ( µ , ω ) is the joint
prior PDF of µ and ω , denoted as π ( µ , ω ) = π ( µ | ω ) ⋅ π (ω ) and
π ( µ , ω | ∆X) is the joint posterior PDF.

rior means E( µ | ∆X) , E(ω | ∆X) of µ , ω were evaluated. Substitute
ˆ

r
E( µ | ∆X) , E(ω | ∆X) and Λ (t ) = t into Eq.(4) and (5), RL 2 can be

evaluated.

Substitute:

π (µ ,ω )


a
 −ω ( µ − d ) 2  b

ω1/ 2
=
exp 
ω a −1 exp −bω
⋅





2d
2π d
 Γ( a )


( )

and:
L(∆X | µ , ω )
n

=∏

j =1

 −ω (∆X j − µ ⋅ ∆Λ (t j )) 2 
ω1/2

exp 


2∆Λ (t j )
2π∆Λ (t j )



into (A.3), then:

π ( µ , ω | ∆X)
∝ L(∆X | µ , ω ) ⋅ π ( µ , ω )
 ω
n
n


∝ ω ( n +1)/ 2 + a −1 exp −  µ 2 ∑ ∆Λ (t j ) − 2 µ ∑ ∆X j +
j =1
 2  j =1

∝ω

n / 2 + a −1

 
2
 
c
exp −ω  b +
2d
 
 

n

∆X 2j  ω  ( µ − c ) 2   
− 
 − bω 


d
j )  2 



∑ ∆Λ(t
j =1

2

n

d ∑ j =1 ∆X j + d  



µ−
2



n
n

d ∑ j =1 ∆X j + c
d ∑ j =1 ∆Λ (t j ) + 1  
n
∆X 2j   1/ 2
 ω

−
+∑
  ω ⋅ exp −

2 n
d
 2

2  d ∑ j =1 ∆Λ (t j ) + d  j =1 2∆Λ (t j )  
n




 
d ∑ j =1 ∆Λ(t j ) + 1





(

)
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The possibilities of reducing the operational load
of hoisting mechanisms in case of dynamic hoisting
Możliwości zmniejszenia obciążeń eksploatacyjnych mechanizmów
dźwignic dla przypadku dynamicznego podnoszenia ładunku*
The simulation and experimental tests of hoisting mechanism in case of dynamic lifting the payload with clearance of ropes are
presented in this paper. The minimization methods of the overloading of hoisting mechanisms were described. Basing on simulation tests the method that assured minimization of dynamics overloading with a few dozen to a few percent was introduced. It was
determined the impact of the level of sensitivity of forces in ropes measurement on minimization of the overloading. The examples
of the method implementation used for the real hoisting mechanism were shown.
Keywords: hoisting winch, overloads, control.
W artykule przedstawiono badania symulacyjne i eksperymentalne mechanizmu podnoszenia dla przypadku podrywania ładunku.
Opisane zostały metody zmniejszania przeciążeń układu napędowego mechanizmów podnoszenia. Wskazano w oparciu o badania
symulacyjne metodę zapewniającą minimalizację przeciążeń dynamicznych w czasie podrywania ładunku z kilkudziesięciu do
kilku procent. Określony został wpływ poziomu czułości pomiaru sił w linach na minimalizację przeciążeń. Zaprezentowano przykłady zastosowań metody na rzeczywistej wciągarce bębnowej.
Słowa kluczowe: wciągarka, przeciążenia, sterowanie.

1. Introduction
Besides the reliability, main requirements for vertical transport are
positioning, use of power and reducing of the dynamic loads. For the
hoisting mechanism the worst case in terms of appearing overloads
is when the lifting operation starts when ropes have clearance. This
case is called a jerk of a payload. The case when the ropes clearance
is so big that when the ropes tensing began, the angular speed of the
drum is near the reference speed. The research of overloads in drive
systems usually comes up in the context of their impact on the steel
structures of devices. For example in papers [1], [7] and [11] the tests
of load dynamics of steel structures of the overhead cranes during
payloads lifting were described. In [14], authors presented the model
of the hoisting mechanism, where the stiffness of the girder has been
taken into account. In these articles there were presented the studies of
the behavior of the cranes structures under dynamic loads using FEM
method. In [15] the influence of the hoisting mechanism operation on
the crane structure was presented. There were presented waveforms
of forces in ropes for different methods of increasing the drum speed
from linear to inertial with various time constants. The problem of
the crane structures load by vertical dynamic forces appeared also in
[4] and [16], where the systems with moving mass were described.
Reduction of dynamic overloads made by hoisting mechanisms operation provides measurable exploitation benefits, such as: minimization of the structure overload or reducing the power consumption.
There were presented also methods of reduction of the steel structure
loads by using dampers, eg. in [9]. Research of overloads of hoisting
winches for varies cases of lifting were described in [12]. The authors
of [10] worked on modeling of hoisting mechanisms equipped with
different drive systems.
The authors of [3] paid attention to necessity of consideration the
various types of the loads of mechanisms caused eg. by the control
methods and the limited scope of application of the cranes automa-

tion. The conclusion is that the control systems which reduce a temporary load should be used both for automatic and manual control of
hoisting winches.
In [5] authors pointed the specificity of drives of hoisting winches, which: “are distinguished with respect of their requirements, regarding the control of speed and position and the acceleration phase
carried with an active load”. The usage of modern drive systems based
on frequency inverters, allows meet these requirements.
As can be seen the problem of overloads of hoisting mechanisms
appears mainly in context of dynamic loads of supporting structures
or research of dynamics of hoisting mechanisms. In our opinion,
which is based on reading the available literature, the issues of reduce
dynamic loads is presented only in context described above.
In the paper there is presented a drive system, which allows reduce dynamic overloads during lifting of a payload. Especially when
a payload is jerk, the overloads are high. It was assumed that the proper control of a duty cycle allows reduce appearing overloads. Developed by authors, the method of minimization of dynamic overloads
during lifting of the payload using continuous measure of the payload
mass and constant power controller for hoisting mechanism are presented as well. Basing on developed models and both simulation and
experimental tests, the results of minimization methods operation are
shown.

2. The model of the hoisting winch
To examine the possibilities of minimization of the overload of
the hoisting winch drive system, two experimentally verified models
were used. The model, which inter alia was described in [2], of mechanical system of the hoisting winch and the model of the system:
inverter - motor stator which was presented in [8].

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

390

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.18, No. 3, 2016

S cience and Technology
IF			
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Ms		
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For the system described above, the control
signal Ust proportional to the reference speed of
the motor was the input signal. As the output
signals an angular speed of the motor ω and a
torque Ms were assumed. To determine a speed
ω, the mechanical part of the hoisting winch
should be modeled. Figure 2 presents the model
of mechanical part of the hoisting winch and
schema of the drive system.

Fig. 1. The model of system: inverter - motor stator

The model of system: inverter - motor stator, which is presented on figure 1, was
described using typical equations of dynamic
elements. Elements 2, 3 and 4 are described
respectively as inertial element second-order or
first-order and as integral element. The integrating adjuster 1 was modeled as well. The task of
this element is to limit the speed of increasing
of dynamic values of the signal Us as response
on rapid change of the input signal Ust. The element 5 which converts motor speed to a voltage
signal presents the existence of inner feedback
of the speed ωs inside the inverter.
Description in the space of state variables
of the system presented on figure 1 is as follows:
dUs 1
= ×USZ
dt TC

dI F' k IF × k wzm
TF
1
−
× ( US − k É × ω) − F22 ×I F' − 2 × I F
2
dt
TF1
TF1
TF1
dI F
=I F'
dt
dM s k Ms
1
× I F +I Fpom −
×M s
=
TMs
TMs
dt

(

dI Fpom
dt

)

Fig. 2. The model of mechanical part of the hoisting winch and schema of the drive system.

– element 1

The model is described in the space of state variables using between others rules presented in [13]. The mathematical model of the
mechanical part of the hoisting winch in space of state variables is as
follows:
dω 1
c
R ×f
f
= × Ms - l × x - z l × ω + l × vQ
Iz
Iz
dt I z
Iz

– element 2

dx
= R z × ω + vQ
dt
– element 3

dvQ
dt

=

k IF
× ( U s − k ω × ω)
TIFpom

=

cl
R ×f
f
× x - z l × ω + l × vQ - g
m
m
m

– element 4
where:

The following markings were assumed in equations:
- control voltage
Us
IF
- stator current,
IFpom - auxiliary stator current,
Ms - torque on the motor stator,
ω
- angular speed of the motor,
TF1,TF2 - time constants of element 2,
kIF - conversion factor of elements 2 and 3,
kwzm - gain factor,
TIFpom - time constant of element 3,
kω
- conversion factor of angular speed
kMs - gain factor of element 4,
TMs - time constant of element 4.

- stator current,
- auxiliary variable - current
- auxiliary stator current,
- torque on the motor stator,
- control voltage

x
Iz

- elongation of a rope system
- effective moment of inertia of rotational parts of the 		
hoisting winch
m
- mass of the payload
Rz
- effective radius
cl
- effective stiffness of a rope system
fl
- damping ratio
vQ - speed of the payload
The following state variables were established:
x
- elongation of a rope system
vQ - speed of the payload
ω
- angular speed of the motor,

The following state variables were specified:
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Finally the description of the mechanical part of the hoisting winch, which includes drive system fed by the inverter was
obtained. The following output variables were established:
ω		 - angular speed of the motor
vQ		 - speed of the payload
x		 - elongation of a rope system
Ms		 - torque on the motor stator
Sl		 - force in ropes
The input for the system was voltage signal U which is inverter control signal and it is proportional to reference angular
speed of the motor.
The solving of the model allowed to carry some simulation
tests to determine dynamic behavior for the different cases of
hoisting winch operation and varies control systems.

3. The methods of overload reduction during
lifting
In case of the jerk of a payload – which gives the biggest
overloads in drive system, a few methods and control systems
allowing minimize overloads were checked.
Mostly used method of hoisting mechanism control consist in linear acceleration and deceleration (linear change of the speed during
acceleration and deceleration phases), independently on initial state of
the mechanism. In figure 3 are shown exemplary wavecharts of speed
vb, force in ropes Sl and input signal U during the jerk of a payload
with linear changes of input signal. The jerk of a payload occurs when
after connection ropes with the payload, the clearance of the ropes
remains. So, the start-up of the motor is practically without load. The
steady speed of the motor (and drum) is reached when ropes still are
with clearance. After deleting the clearance, the rope began to be tension, as it is shown in figure 3, seen as the rapid growth of the force in
ropes. Lifting of the payload starts when force Sl exceed the value of
border force equal to the payload weight. The overload in presented

Fig. 3. Jerk of the payload with trapezoidal input

case reached 25% above the steady value.
This case concerned the payload with mass 2,5 tons, which was
lifting with speed about 0.63 m/s.
The reduction this kind of overloads could be done eg. by increasing the acceleration time, but it is not always possible and desirable
because of the longer time of the duty cycle.
One of the methods that allows reduce dynamics overloads is the
start-up with preliminary speed, what was presented inter alia in [6].
An exemplary algorithm cover the following phases:
–– preliminary movement with low speed (eg. 10 % of steady
speed) during defined time
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Fig. 4. Lifting the payload with preliminary speed

–– measurement of the force in ropes
–– movement with maximum allowed speed using constant power
regulator
Figure 4 illustrates the operation of this system. The advantage
of this method is the possibility of using constant power regulator,
which increases efficiency of the machine and enables full power usage. The disadvantage is the necessity of deleting the clearance during
preliminary movement. If not, the payload is still jerk. In addition, the
constant power regulator will not operate properly because of wrong
data about load. In cases of small payloads, the preliminary movement
is redundant, because the times of the duty cycles are getting longer.
Disadvantages mentioned above could be removed by using the
other algorithm of control, which is basing on following assumptions:
1.
Lifting a payload with maximum allowed speed with continuous measurement of a force in ropes,
2.
At the moment of the detection of the load follows:
a)

stopping the lifting,

b)

after establishing the conditions, the measurement of
forces in ropes,

c)

next, starting the lifting with maximum allowed speed.

It was important to define the proper level of force measurement sensitivity which is important because of reduction of
overloads. The comparison of various settings of the force sensor are presented in figure 5, where the wavecharts of forces in
ropes for different sensitivity thresholds, the levels of maximum
forces and also the input functions are shown.
Application of a lower threshold of force sensor allows to
reduce the dynamic overloads in ropes system. The comparison of the maximum overloads for cases presented on figure
5, which are calculated as quotient of a maximum and steady
force, were as follows:
Sensor
threshold

Without
sensor

10 000 N

5 000 N

500 N

Overloads

1,252

1,217

1,161

1,097

The reduction of overload can reach over a dozen percent of
steady value.
The implementation of this algorithm could be difficult. Figure 6
shows case when the second phase of the cycle starts with ropes clearance. This gives the effect of next payload jerk and consequently the
absence of the overload reduction. It is important to assure the tensioning of the ropes before second phase starts.
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4. The test stand
Good results of simulation tests of the system reducing
overloads, allowed the experimental tests which should confirm
good operation of the system installed on real winch. The assumptions were made that the ropes were clearanced, the mass
was defined and was standing on the ground. The trapezoidal
input signal using varies times of acceleration (including step
function) were also assumed. The tests were carried both with
operating and switched off system of overload reduction.

Fig. 5. The comparison of forces in ropes for different sensor thresholds

Fig. 8. The laboratory overhead crane

Fig. 6. Wavechart of force in ropes in case of low clearance

Fig. 7. Wavechart of force in ropes in case of reduced intermediate speed

One of solutions is replacing the stop of a movement by reduction
of a speed. The speed should be at the low level which assures the
tensioning of the ropes. A time of the movement depends on characteristic of the operation of the hoisting winch – speed and methods
of payload fixing. This case is presented in figure 7. The overload is
reduced to about 5% in contrary to 14% in case shown in figure 6.
The results of simulation tests carried on the model of hoisting
winch, allowed to check the effectiveness of described method on
real device.

The test stand consisted of hoisting winch installed on real
overhead crane equipped with necessary control and measurement systems. Overhead crane was installed in Laboratory of
Division of Working Machined, Drives and Control in Lodz
University of Technology. The main parameters of the crane
were as follows: capacity 50kN, span 10m and lifting height
6m. Described overhead crane is presented in figure 8.
All the mechanisms were equipped with the system: frequency inverter – asynchronous motor. Each inverter was managed by microprocessor controller which performed all the required functions of the control of the mechanism. In addition, the
logic functions of the mechanisms such as control of mechanical
brakes or limit switches were also managed by the controllers.
The master controller managed operations of all controllers and
the manipulator of manual control using BITBUS. It allowed
both manual and automatic operation of the system.
The operating of hosting mechanism began with the information of the set position of the drum given by master computer. The
whole duty cycle including acceleration, steady motion and deceleration is realized by the controller. For the experimental purposes
the master controller was replaced by the outer computer.
The schema of the hoisting winch including control and
measurement elements is presented in figure 9.
To assure correct operations of the system and acquisition
of interested physical parameters, the following measurement
systems were installed:
––measurement system of a force in ropes Sl –using strain gauge
below the compensatory pulley (used also to measure a payload
mass)
–
–– measurement system of an angular speed ωs
using encoder mounted on the rotor of the electric motor
–– measurement system of an angle position of the drum ϕb
– using absolute encoder of angular position of the shaft
Working station AWS-842TP equipped with set of measuring and
control cards was used to acquisition the measured physical values
and the control
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Fig. 9. The schema of the winch

5. The experimental tests

Fig. 10. The jerk of the payload without system of overloads reduction. Experimental
tests

The exemplary wavecharts taken from the experiment are
presented in figures 10 and 11. The input signal U, voltage signal Ust controlling inverter, force in ropes Sl and real speed of
rope on drum vb taken from changes of the angle position of the
drum ϕb are presented. The case of jerk of the payload without
system of overloads reduction is shown in figure 10. The input
signal is step signal. The payload weighed 500 kg.
The ropes tensing began more than 2 s after motor start-up,
when motor rotates with speed close to synchronous. It results
with the overload on the level more than 26% above the steady
values.
Figure 11 shows wavecharts when system of overload reduction was operated in the mode of maximum speed start-up
with constant power regulator. It shows that during start-up
there appeared the small oscillation of the force in ropes , which
slightly exceeding the steady values. Registered overloads were
under 5 %.

6. Summary
The tests of hoisting mechanism fed by inverter confirmed
the correctness of operation of the control system, which was
operated in the mode of maximum speed start-up with constant
power regulator. Both simulation and experimental tests showed
reduction of the overload from more than 25% to about 5%. It
gives 80% reduction of the overload above the steady values.
Operation of the reduction system did not influenced on steady
values of speed of the ropes. The system can be used both in automatic and manual mode of control. The parameters which are
responsible for proper drive operation eg. level of force measurement sensitivity were defined.

Fig. 11. The jerk of the payload with system of overloads reduction. Experimental tests
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A novel Wiener process model with measurement errors
for degradation analysis
Analiza degradacji z zastosowaniem nowego modelu
procesu Wienera uwzględniającego błędy pomiarowe
Degradation analysis can be used to assess reliability for complex systems and highly reliable products, because few or even
no failures are expected in a reasonable life test span. In order to further our study on degradation analysis, an independent
increment random process method with linear mean and standard deviation functions is presented to model practical degradation procedures. It is essentially a Wiener process method. Since measurement errors are often created by imperfect instruments,
procedures and environments during degradation investigation, the measurement error is incorporated into the independent increment random process. Furthermore, statistical inferences of this model are discussed, and close forms of a product’s median
life and percentile of the failure time distribution (FTD) are also derived. The proposed method is illustrated and verified in a
comprehensive simulation study and two practice applications for storage disks and Infrared light-emitting diodes. Meanwhile,
the time-transformed Wiener process model with measurement error is considered as a reference method. Comparisons show that
the proposed model can provide reasonable results, even in considerably small sample size circumstance.
Keywords: performance degradation, independent increment process, Wiener process model, linear mean function, linear standard deviation function, measurement error.
Analizę degradacji można stosować do oceny niezawodności wysoce niezawodnych złożonych systemów i produktów, ponieważ
w ich przypadku istnieje bardzo niskie lub zerowe prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia w trakcie badania trwałości
w przyjętym okresie eksploatacji. W artykule przedstawiono nowo opracowane podejście do modelowania procesu degradacji
wykorzystujące metodę procesu o przyrostach niezależnych oraz pojęcia funkcji średniej liniowej i funkcji liniowego odchylenia
standardowego. Zasadniczo jest to metoda oparta na procesie Wienera. Ponieważ badania degradacji często wiążą się z błędami
pomiarowymi wynikającymi z niedoskonałości stosowanych narzędzi, procedur i warunków badawczych, opisywany proces o
przyrostach niezależnych uwzględnia błędy pomiaru. Ponadto, w pracy omówiono wnioski statystyczne, jakie można wyciągnąć
na podstawie przedstawionego modelu oraz wyprowadzono wzory ogólne na średnią długość życia produktu oraz na percentyl
rozkładu czasu do uszkodzenia. Proponowaną metodę zilustrowano i zweryfikowano na podstawie kompleksowego badania symulacyjnego oraz przykładów praktycznego zastosowania modelu w odniesieniu do dysków pamięci masowej oraz diod podczerwieni. W artykule przedstawiono także model procesu Wienera z transformowanym czasem uwzględniający błąd pomiaru, który
posłużył za model referencyjny. Porównania pokazują, że proponowany model może dawać poprawne wyniki, nawet przy bardzo
małej liczebności próby.
Słowa kluczowe: obniżenie charakterystyk, proces o przyrostach niezależnych, model procesu Wienera, funkcja
średniej liniowej, funkcja liniowego odchylenia standardowego, błąd pomiaru.

1. Introduction
High reliable components and systems have been becoming more
and more common in engineering as well as in our everyday life. Conventional failure data based methods encounter serious challenges because one cannot get enough failure data through general or accelerated life tests. Since most components and systems degrade over time,
and can be considered to be failed when the deterioration accumulates
beyond a predefined level (also called threshold level), degradation
data can be taken as rich source life information in reliability assessment [9]. Once the failure has been detected, it is possible to access
the FTD, infer reliability and accordingly predict the remaining useful
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life to take timely maintenance actions to avoid the catastrophic failures [12]. There has been a growing literature that is concerned with
drawing reliability inferences from degradation data [8].
Lu and Meeker [6] concluded in their study that observed degradation on a specimen over time is a time series that can exhibit autocorrelation. Although they ignored the autocorrelation in their study,
more and more deterioration models have taken this issue into consideration in the model construction procedure. Among these models,
the Wiener process with positive drift is a favourable candidate due
to its mathematical properties and physical interpretations [20]. The
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regular Wiener process {η (t ), t ≥ 0} with drift β and diffusion σ can
be expressed as the well-adopted form [16, 18]:

η (t ) = βΛ (t ) + σ B ( Λ (t ) )

(1)

where B(⋅) denotes a standard Wiener process, and Λ (t ) is defined as
a transformed time scale. From the basic definition of Wiener process,
we know that {η (t ), t ≥ 0} has s-independent and normally distributed

to the case Λ (1) (t ) = Λ (2) (t ) in their study, because they concluded
that it was rather difficult to obtain an explicit form of the lifetime
distribution when Λ (1) (t ) ≠ Λ (2) (t ) . Therefore, they only proposed a
general Wiener process model form with two transformed time scales
without any essential studies or applications. From this viewpoint, the
first objective of this paper is to study a commonly encountered case
of the generalized Wiener process model expressed by Equation (2)
via theoretical, simulation and empirical means.
In our previous work [17], we constructed a Wiener process model:

increments; viz. ∆η (t ) = η (t + ∆t ) − η (t ) is s-independent of η (t ) ,

(

( )

)

There has been considerable interest on the part of the scientists
and engineers in applying this process in degradation reliability analysis. Whitmore and Schenkelberg [18] presented a Wiener diffusion
process with power-law time scale transformation to model self-regulating heating cables. Tseng and Peng [14] adopted an exponential
transformed time scale to describe the deterioration path of a specific
light emitting diode (LED) product. Park and Padgett [10] developed
a generalized cumulative damage approach by describing initial damage with this process.
In practical engineering, it is inevitable that possible heterogeneities within a product population may exist due to geometry, material
and other variations throughout the population. Specimens from the
same population may share some commonalities and exhibit certain
unit-specific properties as well. Therefore, Wiener process model
with mixed effects is developed, where fixed effects capture the common characteristics while random effects describe the unit-to-unit differences. In real applications, drift β for individual unit is usually
assumed to be fixed but unknown, and follows a normal distribution

(

)

β ~ N µ , κ 2 . This model was utilized by Crowder and Lawless [3]

to analyze a wear procedure.
It should be noted from the Wiener process definition that the deterioration processes depicted by regular Wiener process and mixed
effects models exhibit specific statistical properties. Certain relationship, also can be called limitation, exists between mean and variance
because of the transformed time scale Λ (t ) . Taking the linear transformed time scale situation (i.e., Λ (t ) is a linear function of test time)
as an example, we should note that the regular Wiener process will
illustrate both linear trend βΛ(t ) and variance σ 2 Λ(t ) . Although for

(

2

)

the commonly used mixed effects model situation β ~ N µ , κ , the
Wiener process will exhibit a linear mean µΛ(t ) and a quadratic variance κ 2 Λ 2 (t ) + σ 2 Λ (t ) , one should note that this quadratic variance
is not a generalized one because of the only one transformed time
scale Λ(t ) .
To settle this problem, Tseng et al.[13] proposed a generalized
Wiener process model for degradation analysis with two transformed
time scales Λ (1) (t ) and Λ (2) (t ) .

(

η (t ) = βΛ (1) (t ) + σ B Λ (2) (t )

)

(2)

It can be concluded that Equation (2) is an improved degradation model comparing with Equation (1), because the previously mentioned correlation limitation between mean and variance of the regular
Wiener process and mixed effects model can be broken through. It is
worth noticing, however, that Tseng et al.[13] restricted their attention

(3)

η (t ) = a + bt + B dt 2

and η (t ) ~ N βΛ (t ),σ 2 Λ (t ) .

It can be concluded as a special case of the generalized two-transformed time scale Wiener model expressed by Equation (2), where
drift

β

and diffusion σ are both constants, Λ (1) (t ) = a + bt and

Λ (2) (t ) = dt 2 . Measurement errors were not considered in the modeling procedure, i.e., deterioration observations were supposed to only
reflect the inherent randomness of degradation itself.
To further depict the commonly encountered degradation situation of linear trend and generalized quadratic variance, we propose an
improved model:

(

η (t ) = a + bt + B ( d1 + d 2t )

2

)

(4)

where a, b , d1 and d 2 are model parameters relating to linear mean
and quadratic variance features, common for all units. Therefore, increment ∆η (t ) = η (t + ∆t ) − η (t ) is also s-independent of η (t ) .
Comparing with the previously discussed regular Wiener process and mixed effects models, Equation (4) can be considered as a
more generalized Wiener process model for the commonly encountered linear degradation path situation, because it can break through
the correlation limit due to the only one transformed time scale Λ (t ) .
More important, degradation model of Equation (4) also can give a
closed-form of FTD, and standard errors and confidence intervals
for the parameter estimators can be directly understood and derived.
Meanwhile, comparing with the generalized Wiener model form of
Equation (2), Equation (4) is a special case by letting the two transformed time scales Λ (1) (t ) = a + bt and Λ (2) (t ) =

(d1 + d 2t )2 , and

the constant drift rate β and diffusion coefficient σ are incorporate
into the transformed time scales.
On the other hand, it is inevitable that measurement errors may
be introduced during the observation process in practical engineering. Therefore, Whitmore [18] described a Wiener diffusion model
for measured degradation data that took both the inherent randomness
of degradation itself and the measurement errors into account. He derived the sample log-likelihood function with the first differences of
the inspections, the correlation among the observations on an item
over time is consequently considered in his modeling procedure. Motivated by laser data [7], Peng and Tseng [11] proposed a generalized
formulation of the linear degradation path in which the unit-to-unit
variation, the time-dependent error structure and the measurement error were considered simultaneously. To utilize the first inspection of
each unit, Ye et al. [20] improved the model in [18] and developed
a time-transformed Wiener process model with measurement errors
to analyze degradation of magnetic heads of hard disk drives. This

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.18, No. 3, 2016

397

S cience and Technology
improvement makes efficient remedy in real application, especially
when the number of observations associated with each unit is small.
Thus, motivated by the practical need of including measurement
errors in degradation analysis, the second objective of this study is to
develop a generalized Wiener process model subject to measurement
errors. Throughout this paper, the deterioration measurement at time
t is denoted by Y (t ) , and the corresponding true level of degrada-

tion at this time is denoted by η (t ) . Then the statistical model relating
degradation measurement Y (t ) to the true deterioration level η (t ) is
assumed to be the following:
Y (t ) = η (t ) + e(t )

(5)

where e(t ) denotes the measurement errors that are assumed to be

(

)

i.i.d. realization of e(t ) ~ N 0,σ e2 .
We call this proposed Wiener process model with measurement
errors expressed by Equation (4) the simple model. And we will illustrate it in Section 2. In this study, consequently, we improve the
Wiener process model of Equation (4) via taking measurement errors
into consideration, and further investigate a more generalized model.
The remainder of the paper is organized as follows. Section 2
introduces the simple Wiener process degradation model with linear
trend and quadratic variance. Section 3 takes measurement errors into
the simple model and gives the model description, MLE for unknown
parameter and initial guesses for optimization algorithm. In Section 4,
the efficiency and reasonability of our methodology is validated comparing with the Wiener processes with measurement errors in [20] via
a Monte Carlo simulation study. In Section 5, the proposed approach
is illustrated by two applications including storage disks degradation
analysis and Infrared light-emitting diodes (IRLEDs) degradation
analysis, and comparative results are given. A summary and conclusion is given in Section 6.
2. The simple Wiener processes degradation model
Experimental results provide an observed sequence of degradation readings z over test time t for each sample unit. The observed
degradation z is a unit’s actual degradation. “Time” t could be real
test time or some other measure like cycles in fatigue tests. We make
the following general assumptions about the manner in which the test
is conducted.
1) Sample units are randomly selected from a population or production process. We use this assumption for ensuring the independence of measurements for individual item, and ensuring
the population reliability inference reasonability based on the
tested sample.
2) The degradation is a non-return process (eg, when in discussion with unmaintainable systems with stable intensity of use);
viz. a unit can be declared as having failed when its degradation reaches a critical threshold [4].
3) The first test time is prespecified, the same across all the test
units, but not necessarily to be zero. This can be realized via
proper transforming when the first test times are not all the
same in practical degradation test. Then test times can be different for individual item, and may or may not be equally
spaced in time.
Based on our previous study and analysis, the mean and standard deviation of some degradation process can both be considered as
linear function of test time, or transformed test time when this relationship cannot be found directly. Consequently, in order to construct
a generalized method, we define the following two transformation
functions. One is an appropriate monotone increasing time transfor-
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mation x = f1 (t ) , where t denotes the test time, and x corresponds
to the transformed test time. The other one is performance parameter
transformation y = f 2 ( z ) , where z denotes the measurement in the
degradation test, and y is the transformed degradation value. These
two transformation functions can be obtained by engineering experience, mechanistic knowledge (see the wearing theory in [15]) or data
plotting (see the complex logarithmic transformation in [21]). Particularly, let x = t and y = z when linear mean relationship between degradation measurement z and test time t can be established directly.
Then the Wiener process proposed in this paper with linear mean
µ ( x) = a + bx and linear standard deviation σ ( x) = d1 + d 2 x can be

defined through the following assumptions.
1) Suppose m items are put into test. The performance of
unit i is measured (or inspected) at ni prespecified times
t1 < ti 2 <  < ti ni with corresponding measurements zi1 ,
zi 2 ,, zi ni , i = 1, 2,, m .

2) If necessary, construct the time transformation x = f1 (t ) and/
or performance parameter transformation y = f 2 ( z ) . Then the
transformed performance increments yi 2 − yi1 , yi 3 − yi 2 , …,
yin − yi ( n −1) are inter-independent for all items i = 1, 2,, m .
3) The increment yij − yi ( j −1) follows a normal distribution:

(

yij − yi ( j −1) ~ N b( xij − xi ( j −1) ), 2d1d 2 ( xij − xi ( j −1) ) + d 22 ( xij2 − xi2( j −1) )
i = 1, 2,, m

j = 2, 3,, n

) (6)

where b = ∂µ ( x) ∂x is the constant mean degradation rate;
and d 2 = ∂σ ( x) ∂x depicts the increasing rate of standard deviation, also a constant.
4) The first transformed measurement yi1 is independent of the
increments yi 2 − yi1 , yi 3 − yi 2 , , yin − yi ( n −1) and follows a
normal distribution:

yi1 ~ N ( µ1,σ12 )

i = 1, 2,, m

(7)

where µ1 and σ12 are the mean and variance of the transformed degradation measurements at the first transformed test
time x1 .
Based on the properties of Wiener processes and the model assumptions mentioned above, yij also follows a normal distribution:
yij = a + bxij + ε ( x ij )

(

ε ( xij ) ~ N 0,(d1 + d 2 xij ) 2

(

)

Cov (ε ( xij ), ε ( xik ) ) = d1 + d 2 xij

(8)

)

2

xij ≤ xik

where a , b , d1 and d 2 are unknown parameters, common for all
items. We can further concluded that variance of yij can be depicted
by Var( yij ) = σ 2 ( xij ) = (d1 + d 2 xij ) 2 .
From the Wiener process definition, its standard deviation can be
concluded to be an increasing function of time, which yields that
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d1 ≥ 0 and d 2 > 0 . Particularly, when d1 = 0 , standard deviation will

be σ ( x) = d 2 x , then the degradation model will become the one we
have established in [17]. Based on the statistical models expressed by
Equation (2) and Equation (8), our proposed methodology is essen-

(

)

2
tially the Wiener process model yt = a + bx + B (d1 + d 2 x) from a

different viewpoint, where the statistical properties can be intuitively
drawn.

where σ 0 (t ) =

( d1 + d 2t )2 + σ e2 , and

Φ (⋅) is the distribution func-

tion of the standard normal distribution.
The failure state of the product can be defined by the event y > Df
or y < Df , where Df is a particular “critical” level for product performance. According to this definition, product reliability is the probability of the product being in normal state in the time interval [0,t ] .
Consequently, FDT can be defined as:
 D − µ (t ) 
FT ( t | Df ) = P {T ≤ t | Df } = 1 − Φ  f

 σ 0 (t ) 

3. The improved model with measurement errors

(13)

3.1. Model Assumption
Let x = t , y = z , and suppose η (t ) is a unit’s actual degradation.
Then, based on the statistical models expressed by Equation (4) and
Equation (5), the statistical model relating degradation measurement

if b > 0 , or as:
 D − µ (t ) 
FT ( t | Df ) = P {T ≤ t | Df } = Φ  f

 σ 0 (t ) 

Y (t ) to the true deterioration level η (t ) is assumed to be the follow-

(14)

ing:

(

when b < 0 .

)

Y (t ) = a + bt + B (d1 + d 2t ) 2 + e(t )

(9)

As important characteristics, the FTD percentiles are elemental in

where e(t ) denotes the measurement errors that are assumed to be

reliability and safety analysis. Let t p be the 100 p th percentile of the
FTD, i.e. an average of 100(1 − p )% of the population of the product

(

)

i.i.d. realization of e(t ) ~ N 0,σ e2 . The e(t ) is assumed to be mutu-

will not fail before t p . Then solving:

ally independent of each other and of the η (t ) .
Suppose the deterioration is inspected at ordered times
t = {t1, t2 ,, tn },

with

observed

{Y1 = y1, Y2 = y2 ,, Yn = yn }, where

degradations

Yi = ηi + ei . Define the increment

 y1 = y1, λ1 = a + bt1 and Yi = Yi − Yi −1 ,  yi = yi − yi −1 ,

Y1 = Y1,

λi = b ( ti − ti −1 ) for i = 2,3,, n . Then Y = {Y1,,Yn } follows a
multivariate normal distribution N ( bλ, ∑ ) with a joint probability
density function (PDF):
fY (  y ) = ( 2π )

where

−

n
2

∑

−

1
2

 1

'
exp  − (  y - λ ) ∑ −1 (  y - λ ) 
 2

'

 y = ( y1, y2 ,, yn )

is

a

realization

of

(10)

FT (t | Df ) = p

with respect to t yields the percentile t p . Taking p = 0.50 for example, the median life associated with the FTD in practical applications,
can be derived.

3.3. Parameter Estimation
Let Θ

be the vector of all unknown parameters; viz.
Θ = a, b, d1, d 2 ,σ e2 . Suppose that the degradation processes of m

(

)

units have common inspection times given by t . The degradation
measurements for unit k are given by yk = {yk1, yk 2 ,, ykn }. Again,
we work on the increments  yk . Based on Equation (10) and Equa-

Y ,

tion (11), the log likelihood function can be written as:

'

λ = ( λ1, λ2 ,, λn ) , and the variance matrix ∑ is a positive definite

l (Y | Θ ) = C −

matrix with the (i, j ) th element given by:

∑i , j

 (d1 + d 2ti )2 + σ e2

2d ∆t (d + d t )2 + 2σ e2
= cov Yi ,Y j | b =  2 i 1 2 i

−σ e2
i=

0


(

)




i = j >1
   (11)
j + 1 or i = j − 1

otherwise

i = j =1

where ti = ti − ti −1 and t i = (ti + ti −1 ) 2 , i = 2,3,, n .

3.2. Failure Time Distribution
The distribution function of the degradation characteristic y at
time t can be given by:
 y − a − bt 
FY ( y | t ) = Φ 

 σ 0 (t ) 

(15)

(12)

1 m
m
'
ln ∑ − ∑ (  yk - λ ) ∑ −1 (  yk - λ )
2
2 k =1

(16)

where C denotes a generic constant that may change from line to line
throughout this paper.
Subsequently, the maximum likelihood estimation (MLE) of

(

Θ = a, b, d1, d 2 ,σ e2

)

can be obtained by maximizing the log likeli-

hood function. However, it is very tough for direct constrained optimization of the log-likelihood function Equation (16). The genetic
algorithm (GA) provides a possible way for resolving this problem.
GA can be understood as an “intelligent” probabilistic search algorithm which can be applied to a variety of combinatorial optimization
problems. GA is composed of evaluation-step, selection-step and reproduction- step. This evaluation-selection-reproduction cycle is repeated until a satisfactory solution is found. GA is considerably simple and converges reliably. A more comprehensive overview of GAs
can be found in [1, 5].
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radation data, not all simulated deterioration processes can be properly depicted by [20] because the limitation between mean and variance functions. To illustrate this important issue, we give two examples
here.

3.4. Initial Guesses
When GA is applied to numerically maximize the log likelihood
function, we start with an initial guess that is reasonably close to the

(

MLE of the unknown parameters Θ = a, b, d1, d 2 ,σ e2

) . This start is

4.1. Example 1

especially important if the data size is large (i.e., a large prespecified
inspection times n for each unit), because under this scenario the
likelihood function becomes much more complex with possibly many
local optima, and each step takes a long time to evaluate. A bad starting point would result in a very slow convergence, as well as a local
optimum far away from the true MLE. This subsection develops a
two-step procedure to make an educated guess for the initial intervals
of the unknown parameters. The basic idea is as follows. For m degradation units, the rough estimates for a and b can be obtained by
fitting the degradation data based on the standard least squares approach. Then, by treating the rough estimators as the true values, the

Without loss of generality, we simulate the degradation data of m
products with parameters a =3.5, b =1.8, d1 =0.5, d 2 =0.18 and σ e2
=1. Each product is measured n times with the measured frequency
of t =1. Given that the degradation threshold is D f =24. The value
of (n, m ) is chosen to be (10, 5), (10, 10), (10, 20) and (15, 5) sequentially. For each combination of (n, m ) , MSE and the mean relative

(

error (MRE) for model parameters a, b, d1, d 2 ,σ e2

problem reduces to the estimation of the unknown parameters d1, d 2

model are estimated based on 5000 Monte Carlo replications. Furthermore, the MSEs and the MREs of the median life t0.5 and the 5th

and σ e2 . The detailed procedure is as follows:

percentile of FTD t0.05 are obtained to compare the estimated accuracy of the proposed model with the reference model. The results obtained are listed in Table 1 and Table 2 respectively.
Table 1 shows that the MSE and MRE of parameters based on the
proposed model are considerably small, and when the number of test
unit m increases, the MSE and MRE of parameters become smaller.
When the number of measured time points n increases, the MSE and
MRE of parameters also become smaller but not significantly. One

Step 1. Get rough estimates of a and b by minimizing the mean
n

(

squared error (MSE) MSE = ∑ y i − a − bti
i =1
1 m
y i = ∑ yij .
m j =1

)

2

, where

Step 2. By fixing a and b at the rough estimates obtained from
step 1, get rough estimates of d1 , d 2 and σ e2 by maximizing the log
likelihood function l

(

d1, d 2 ,σ e2

should further note that the MRE of d1 , d 2 and σ e2 are relatively big,
this is because their true values are considerably small, then any small
estimation bias will lead to a rather large relative error.
From Table 1 and Table 2, it can be observed that the MSE and
MRE of the median life and the 5th percentile of FTD based on our
model are significantly smaller than the estimated results obtained
by the reference model. In addition, the MRE of the median life are
less than 0.05 when the sample size is greater than 10 for both methods. However, for the proposed model, MRE is less than 0.05 even
for a sample size of 5. For all situations, MRE of the 5th percentile
of FTD based on our model are only nearly half of that based on the
reference model. Therefore, for the purpose of obtaining more accurate results, proper degradation models should be considered. In
other words, if the degradation model is mis-specified, it may lead
to unreliable results.

).

After obtaining the rough estimates from the above two-step procedure, legitimate initial guesses of d1, d 2 and σ e2 are obtained. In
conjunction with the initial guesses of a and b from Step 1, the starting intervals of the unknown parameters for maximizing the log likelihood function Equation (16) based on GA are determined.

4. Simulation Experiments

To demonstrate the reasonability of the proposed independent increment process degradation approach, a comprehensive Monte Carlo
simulation study is conducted. For clear, let M0 denote the proposed
model. The Wiener process with measurement errors in [20] is considered as a reference method M1 for comparison. To settle the linear degradation path Table 1. MSE and MRE of the estimates from M0
problem, we assume the transformed time
(10,5)
(10,10)
scale to be Λ (t ) = a + bt , and let
(n, m )

(

β ~ N µ ,κ 2

)

variance

)

Y (t ) ~ N ( µΛ (t ),

κ 2 Λ 2 (t ) + σ 2 Λ (t ) + σ e2 . Without loss of

generality in simulation, degradation data
are first simulated based on the proposed
model, and then the model presented in [20]
and our model are adopted to fit the simulated degradation. Based on simulation studies,
we found that if the degradation model of
Equation (10) is utilized to generate the deg-
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(10,20)

(15,5)

MSE

MRE

MSE

MRE

MSE

MRE

MSE

MRE

a

0.26380

0.11849

0.12397

0.08077

0.06180

0.05696

0.23061

0.10861

b

0.01487

0.05400

0.00726

0.03827

0.00375

0.02691

0.01058

0.04576

d1

0.11069

0.58424

0.06927

0.43850

0.04552

0.34930

0.10608

0.56923

d2

0.00694

0.37162

0.00318

0.24760

0.00166

0.17936

0.00309

0.24288

σ e2

0.11534

0.27040

0.05950

0.19331

0.02812

0.13462

0.08533

0.23154

t0.5

0.45964

0.04661

0.21803

0.03254

0.11324

0.02354

0.33809

0.04058

t0.05

0.49521

0.05963

0.20037

0.03826

0.10238

0.02765

0.29164

0.04591

be a normally distributed

random effect. As discussed in Section 1, the
degradation process then follows a normal
distribution with a linear mean and quadratic

) of the proposed
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Table 2.

4.2. Example 2

MSE and MRE of the median life and the 5th percentile of FTD from M1
(10,5)

(n, m )

(10,10)

(10,20)

MRE

MSE

MRE

MSE

MRE

MSE

MRE

t0.5

1.28479

0.07428

0.55868

0.04963

0.29128

0.03565

1.23724

0.07304

t0.05

1.35546

0.09738

0.65970

0.06972

0.38257

0.05354

1.01684

0.08234

(10,5)

M1

Log-LF

AIC

Log-LF

AIC

-84.74

179.49

-87.37

186.74

(15,5)

-131.85

273.70

-136.49

284.98

(10,10)

-172.31

354.61

-176.53

365.06

(10,20)

-346.60

703.20

-355.40

722.80

(10,5)

5.

(10,10)

(10,20)

(15,5)

MSE

MRE

MSE

MRE

MSE

MRE

MSE

MRE

a

0.35732

0.13585

0.18803

0.09929

0.09070

0.06848

0.30942

0.12606

b

0.01693

0.05755

0.00896

0.04196

0.00445

0.02960

0.01112

0.04683

d1

0.11282

0.60780

0.08987

0.52449

0.05958

0.40829

0.12081

0.61106

d2

0.00887

0.43454

0.00492

0.31110

0.00232

0.21554

0.00442

0.29287

σ e2

0.28193

0.22025

0.16406

0.16294

0.08109

0.11429

0.22876

0.19370

t0.5

0.46760

0.04703

0.24449

0.03450

0.12272

0.02463

0.34283

0.04061

t0.05

0.49531

0.06087

0.23498

0.04215

0.11174

0.02923

0.32773

0.04890

Table 5. MSE and MRE of the median life and the 5th percentile of FTD from M1 with σ e2 =2

(n, m )

(10,5)

(10,10)

(

the MSE

and the MRE for parameters a, b, d1, d 2 ,σ e2

Table 4. MSE and MRE of the estimates from M0 with σ e2 =2

(n, m )

(n, m ) ,

(10,20)

(15,5)

MSE

MRE

MSE

MRE

MSE

MRE

MSE

MRE

t0.5

1.03008

0.06834

0.56829

0.04996

0.30952

0.03654

1.46605

0.07764

t0.05

1.09847

0.09086

0.66783

0.07094

0.39708

0.05587

1.13559

0.08756

Illustrative Example

5.1.
Storage disks degradation
modeling
The block error rates of magnetooptic data storage disks increases over
time, and this increase leads to a soft
failure when the block error rate
reaches a critical value. Many tests
have been carried out to collect degradation data to investigate the degradation behavior of magneto-optic data
storage disks. A dataset was presented
in [7], where 16 units were tested for
2000 hours at 80 oC and 85% relative
humidity. The failure threshold level
of block error rate is D f =5. The degradation paths are depicted in Fig. 1.
We firstly begin with a preliminary
statistical analysis by calculating the
mean µ (t ) and standard deviation σ (t )
at each measured time point, and the results are shown in Fig. 2. From Fig. 2,
we can observe that the mean degradation path and the standard deviation are

Table 6. Comparisons of two fitted degradation models
Model

For each combination of (n, m ) shown in Table
3, it is clear that the proposed model always outperforms the reference model both in terms of the LogLF and AIC. Therefore, in some cases, it is necessary
to use the proposed model to capture the degradation
over time for obtaining more accurate results.

M1

M0
M2

)

the MRE of the median life t0.5 and the 5th percentile of FTD t0.05
are obtained to compare the estimated accuracy of the two models.
The results are displayed in Table 4 and Table 5.
From Table 4 and Table 5, it can be concluded that MSE and MRE
of parameters are small. MSE and MRE of median life and the 5th
percentile of FTD based on our model are smaller than the reference
model. Moreover, the MSE and MRE is a little larger than that in Section 4.1 because the measurement error increases, but this change is
not very significant. It shows that our model and the reference model
still can provide precise estimates even when the measurement error becomes larger. However, the estimated results are more accuracy
based on our model.

Table 3. Comparison between M0 and M1
M0

For each combination of

of the proposed model are again estimated
based on 5000 Monte Carlo replications. Furthermore, the MSE and

To further compare the difference, we calculate the log-likelihood
function (Log-LF) for each simulated data set. Then the average LogLF and the corresponding Akaike information criterion (AIC) value
are obtained, and the results are displayed in Table 3.

(n, m )

To test the effect of measurement error,
2
let σ e =2 and keep other parameters unchanged, we simulate the degradation data.

(15,5)

MSE

Parameters

a

b

µ

κ2

σ2

σ e2

Log-LF

AIC

0.3187

0.1320

1.9340

0.0060

0.2092

0.0054

30.30

-48.60

a

b

d1

d2

--

σ e2

Log-LF

AIC

0.5573

0.2187

0.2322

0.0604

--

0.0025

32.29

-54.57

0.5647

0.2135

0.2334

0.0708

--

--

30.23

-52.46
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Fig. 2. Mean and standard deviation path
Fig. 1. Degradation paths of 16 magneto-optic data storage disks

Fig. 3. Estimated mean paths based on M0 and M1
Table 7. The estimated median life and 10th percentile of FTD
Failure time/103h

Model

Fig. 4. Estimated 10th percentile curve of the two approaches

approximately linear over time. In such a case, the proposed model can
effectively capture the degradation of storage disks without any transformation of test time and performance; viz. x = t and y = z .

For comparison, let the time-transformed be Λ (t ) = a + bt in the
reference model M1. We firstly apply M0 and M1 to fit the degradation
t
20.31
17.17
data shown in Fig.1 to study the efficiency of the proposed model M0.
0.50
Moreover, to show the necessity of incorporating measurement errors
into the degradation model, the proposed model that removed the
t
14.00
13.70
0.10
measurement error term is considered as model M2 and used to fit the
degradation data. The Log-LF values and the AIC values are calculated to test the fit of each model. The obtained results are summarized in Table 6. From Table 6, it is clear that the proposed
model gives a better fitting both in terms of the Log-LF and AIC.
To demonstrate the goodness of fit, the mean degradation
paths estimated from the two approaches are compared with the
sample average. Based on the estimates in Table 6, the estimated
mean degradation paths are shown in Fig. 3, which shows that
the estimated mean degradation path based on the proposed
model is in conjunction with the sample average, and the two
curves tally quite well. However, the estimated mean degradation path from the reference model M1 does not match the sample average well.
For further illustration, we calculate the 10th percentile of
the block error rates of magneto-optic data storage disks. The
estimated results are shown in Fig. 4. The 10th percentile of

Fig. 5. Residual plot for degradation data: (a) the proposed model M0; (b) the reference the block error rates y 0.1 (t ) means that 90% of the population
model M1
of the disks performance degradation y (t ) should be below
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M0

M1
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y (t ) . In the test span, 80 performance degradation data
0.1
are measured. From Fig. 4, we observe that there are 8 above
the 10th percentile of the block error rates y 0.1 (t ) estimated
from the proposed model M0, while 6 performance degradation data above that from the reference model M1. Therefore,
the proposed model gives more accurate results.
The median life and the 10th percentile of FTD, which
play an important role in making maintenance plan, are estimated through the two approaches, as given in Table 7. As we
know that, the estimated variance determines the interval beand the 10th percentile of FTD
tween the median life t

Table 8. Comparisons of two fitted degradation models
Model

0.50

M1

M0
M2

t
0.10 , and a larger variance estimation leads to a larger inter-

val. From Table 7, we can observe that the interval between the meand the 10th percentile of FTD t
obtained from the
dian life t
0.50

0.10

reference model is smaller than that from the proposed method. This
means a smaller variance estimation is obtained by the reference approach. As previously discussed, the mean degradation path of the
proposed model better fits the sample average, and the 10th percentile
of the block error rates of the proposed model is more reasonable.
Consequently, if the results listed in Table 7 are used for maintenance
schedule, the reference model will lead to premature maintenance
which can reduce the product’s utilization.
In addition, the residual plots are given based on the proposed
model over time, the results are shown as Fig. 5. Fig. 5 indicates that
the two models both perform well.

5.2. Infrared light-emitting diodes degradation modeling
Infrared light-emitting diodes (IRLEDs) are high-reliability optoelectronic devices widely used in communication systems. The performance of the devices is measured mainly by the variation ratio of

Parameters

a

b

µ

κ2

σ2

σ e2

Log-LF

AIC

1.7886

0.0909

0.8176

0.0082

1.1997

0.0078

-110.69

233.38

a

b

d1

d2

--

σ e2

Log-LF

AIC

1.6572

0.0760

1.4662

0.0173

--

0.0075

-110.69

231.38

1.6169

0.0805

1.3107

0.0180

--

--

-112.49

232.97

Table 9. Comparisons of median life and 10th percentile of FTD
Failure time/h

Model
M0

M1

t 0.50

228.05

235.86

t
0.10

157.50

156.31

luminous power. To estimate the reliability, 5 units were tested at the
operating current of 320 mA. A failure is said to have occurred if the
ratio is greater than 19%. The original data are presented in [19], as
shown in Fig. 6.
According to a preliminary statistical analysis, we observe that it
is not necessary to transform the time and performance. Again, M0,
M1 and M2 are used to fit the data respectively. The ML estimates
of the parameters and the maximum log-likelihood values are summarized in Table 8. From Table 8, it can be observed that although
the maximum log-likelihood values are equal, the number of the unknown parameters of M0 is less than the other two models.
To test the goodness-of-fit, we calculate the median life

t
0.50

and

the 10th percentile of the FTD t 0.10 based on M0 and M1 respectively,
and the results are given in Table 9. From the definition viewpoint,
the 10th percentile of the FTD t 0.10 means that an average of 90%
of the population of products will not fail before t 0.10 . On the other

Fig. 6. The ratio of luminous power

hand, we know that the distance between t 0.50 and t 0.10 corresponds
to the estimated dispersion. From Table 9, it is clear that the variance
inferred from the proposed method M0 evolves slower than that from
the reference method M1.
Furthermore, the 10th percentiles of the ratio of luminous power
of 5 IRLEDs are given by the proposed model and the reference model respectively. The results are depicted in Fig. 7. As can be seen from
this figure, the ratio of the number of test data above the 10th percentile and the total number of test data obtained by the proposed model
is more close to 10%. Meanwhile, the residual plots shown in Fig. 8
also demonstrate that the proposed model can perform well.
The reliability is estimated based on the proposed model. Meanwhile, we extrapolate the degradation paths to the failure threshold to
obtain the pseudo failure time for each unit and calculate the empirical reliability by Kaplan-Meier method. The results are displayed in
Fig. 9. Fig. 9 shows that the estimated reliability curve performs well
with the empirical reliability.
Moreover, from the viewpoint of sample size, there are 5 units in
IRLEDs degradation test. And 5 can be considered as a small sample.
So it can be concluded that the proposed approach can ensure a good
performance no matter the sample size is large enough or considerably small.

Fig. 7. Estimated 10th percentile performance curve of M0 and M1
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6. Conclusion
In this paper, we propose a Wiener process model with linear
mean function and standard deviation function, which allows us
to take measurement error into considerations simultaneously.
Comparing with the traditional time-transformed Wiener process, the proposed model can be considered as a more generalized Wiener process model with two different transformed time
scales. Statistical inferences of this model are discussed, and a
close form of product’s median life and percentile of the FTD
are also derived.
Simulation studies show that analysis precision can be enhanced while involving more items or setting more inspection
times, and reasonable median life and FTD percentiles can still
Fig. 8. Residual plot for degradation data: (a) the proposed model M0; (b) the reference be derived with a considerably small sample size of m = 5 via
model M1
the proposed method. Empirical studies with storage disks and
IRLEDs degradation illustrate the reasonability and effectiveness of the proposed approach.
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Experimental and modeling studies of hydrostatic systems with the
counterbalance valves which are used in hydraulic lifting systems
with passive and active load
Eksperymentalne i modelowe badania układu hydraulicznego
z zaworami hamującymi typu counterbalance stosowanymi
w układach dźwigowych z obciążeniem biernym i czynnym*
The article describes the structure and principle of the brake valve type counterbalance and the impact of its setup on the operatnig
safety of hydrostatic systems with variable load, and in particular the problem of vibration and instability of operation of such
systems after stop and restart with the active load. Mathematical and physical models of the valve and hydrostatic system with
variable load have been developed. The models have been verified on the test bench, on which it is possible to the formation of
arbitrary diagrams and extortion. The static and dynamic charasteristics of the valve and the key operating parametres of the hydrostatic system that affect its useful properties have been shown. The simulation studies, which identify critical design parametres
of the valve, that are crucial to the behaviour of the valve, and thus, hydrostatic system, has been carried out.
Keywords: operating safety of machines, hydrostatic systems, braking valves, counterbalance valve, platforms,
cranes.
Artykuł opisuje budowę oraz zasadę działania zaworu hamującego typu counterbalance oraz wpływ jego nastaw na bezpieczeństwo pracy układów hydrostatycznych przy zmieniającym się obciążeniu, a w szczególności problem drgań i niestabilności pracy
takiego układu hydrostatycznego po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu po przejściu z obciążenia biernego na czynne. Opracowane zostały modele matematyczne i fizyczne zaworu oraz układu hydrostatycznego ze zmiennym obciążeniem, które zweryfikowano na stanowisku badawczym, na którym możliwe jest kształtowanie dowolnych przebiegów i wymuszeń. Zamieszczone zostały
charakterystyki statyczne i dynamiczne zaworu oraz przebiegi kluczowych parametrów pracy układu hydrostatycznego, które
mają wpływ na jego właściwości użytkowe. Przeprowadzone badania symulacyjne identyfikują krytyczne parametry konstrukcyjne
zaworu, które mają kluczowe znaczenie na zachowanie się zaworu, a co za tym idzie, układu hydrostatycznego. Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo obsługi maszyn, układy hydrostatyczne, zawór hamujący, counterbalance, dźwigi koszowe, żurawie.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo obsługi maszyn, układy hydrostatyczne, zawór hamujący, counterbalance,
dźwigi koszowe, żurawie.

1. Introduction
The hydrostatic systems with variable load, as well as the value
and the nature of action, are used in many indrustries. There may be
different hydraulic solutions using the appropriate braking valves
(Fig. 1.1), whose tasks include brake piston rod loaded with cargo,
where it is necessary to receive power during lowering, including excavators, wheel loaders or cranes. With the correct setting, the valve
also controls the movement of the piston rod with the variable load
throught the work cycle (for example – eject and/or return movement
of the piston rod). Thus it provides a stable work wih active force (the
force vector and velocity vector are in the same sense) and passive
force (the force vector and velocity vector have opposite sense). Examples of applications with braking valves are: scissor lifts, hydraulic
cranes or containers lifting systems in garbage trucks. Importantly, all
of the hydraulic machines operating in the EU, working as a cranes or
lift loads above 1 tonne, must be secured before breaking wires. This
protection is achieved thanks to braking valves. The main European
document that describes the essential safety requirements for currently
marketed or put into using of machinery in the European Union is di-

rective 2006/42/EC. In the field of hydraulic systems and components
of machines, the norm harmonized with the Directive 2006/42/EC is
accordingly BS EN ISO 4413 (Drives and hydraulic control – General
rules and safety requirements for systems and their components). One
of the most important feature of the norm is to realize manufacturers
and service staff of machines, etc., what are the dangers of using a
hydraulic system. To the most notable include, among others, these
about the typically mechanical origin, for example, associated with
moving actuators, inadequate material strength of the components or
accumulation of energy. Another important group are those resulting
from the failure of the machine control system, for example, manifesting unusual reactions machines and systems as a result of loss of
power supply or unexpected extrudes of machine parts or substances.
It should be noted that the safety of these installations often depends
on the reliability of the control circuit. For this purpose, in their construction it is necessary to take into account the requirements of the
PN-EN ISO 13849-1 – Parts of control systems security. Research on
this valve have been undertaken before those provisions came into effect and according to the data sheet of one of manufacturer [8] which
gave only a small, incomplete and general information – the flow

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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Fig. 1.1. Braking valve type counterbalance – graphic symbol

Fig. 1.2. Braking valve type UZPHD10 (Ponar Wadowice) – constructional
scheme
Table 1. Braking valve type UZPHD10 (Ponar Wadowice) – work parametres
Working fluid

Mineral oil

Nominal viscosity liquids

37 mm2/s in temp. 328 K (55°C)

Liquid viscosity range

2,8 to 328 mm2/s

The optimum working temperature (fluid in a tank)

313 to 328 (40 to 55°C)

Temperature range

243 to 343 (-30 to 70°C)

Required fluid filtration

16 μm

Recommended fluid filtration

10 μm

Max. pressure of work

30 MPa

Max. flow

120 dm3/min

Checkvalve opening pressure

0.2 MPa

Ratio of the opening valve

4.5

Mass

0.45 kg

characteristics and the flow resistance characteristics through checkvalve (flow through the valve in the opposite direction without the
need to throttle). Table 1 presents work parametres for this specific
braking valve from Ponar Wadowice. Therefore it seems appropriate
to conduct a more thorough analysis of the brake valve`s behavior at
its various settings and the possibilities of control, which is included
in this article.
During operation of these systems there may appear vibrations,
uncontrolled movements of the piston rod, as well as the power losses
during the lowering of loads (active load) - the issues discussed subsequently various examples of machines in the literature [1, 2, 3, 4, 6,
7, 9, 10, 14, 17]. In the papers [1, 3, 11], there are also negative energetic aspects, which are inherent to the inappropriate use of valves,
for example, very high pressure in hydraulic systems and heating of
the oil, which means there is the outflow of energy as heat. However,
specialist literature does not discuss the problem that may arise in
such systems, namely a negative pressure in one of the chambers of
the actuator and the cavitation phenomenon which are dangerous and
may lead to the destruction of the system. The worst situation is when
machine works with an active force, for example, lowering the load.
Insufficient pump capacity and excessive speed of the piston rod can
reduce the pressure in the supply line actuator, which can be a cause
of pressure below atmospheric. The adverse situation may also occur
in case of a power failure, in the moment when the system is loaded
activly. During the restart difficulties with smooth and controlled
start-up and operation of the actuator are observed, and thus the entire mechanism, especially at large masses of cargo and supporting
structures. It is important, therefore, that the system ensured the safety
work of the entire device, including safe control and operation.
Because of the need for accuracy of hydraulic actuators, the research on the control systems of movement of the piston rod, the
braking and start-up, in varying operating conditions is needed. The
interest in these issues on the part of the engineering industry and the
transport was a direct reason to work on the construction of position
to study the behavior of systems with variable load for different hydraulic solutions. The envolved system is designed for solutions with
a pump fixed or variable capacity unit with double-acting actuator, as
part of an executive with the ability to change its load, as well as the
value and the nature of action. In the Division of Working Machines,
Drives and Control at the Technical University of Lodz laboratory
stand was built (Fig. 2) for testing hydraulic systems with variable
load cylinder, equipped with two identical counterbalance valves.
The entire system is described in the literature [13], simulation test
system were included in the article [12], and model verification position was included in the author PhD thesis. The counterbalance valve
model was verified by experimental investigations of the system and
thus helped further simulation of the valve itself. The graphs below
show the diagrams of variables, during the piston rod extends (Fig.
3.1 - Fig. 3.3) and during its return to the cylinder of the hydraulic actuator (Fig. 3.4 - Fig. 3.6) at variable load, constant capacity hydraulic
pump and fixed valve settings. Spring pre-tension in the valves is different for the different directions, due to the different surfaces (side of
the piston or the piston rod cross-sectional area). Therefore, remember to set the valves for the various directions of the actuator, so as not
to expose themselves for dangerous situations. The results confirm the
good quality of the model. Average deviations are as follows:
• eject of the piston rod:
δp2 = 4.95%, δp3, = 11.29% – deviations of the control pressure p2 i p3,
δLsil = 2.45% – deviations of the whole lenght of the actuator Lsil,
δv = 2.62% – deviations of the piston rod velocity vT,

Fig. 2. The test stand for hydrostatic systems with variable load
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Fig. 3.1. Experimental and model waveforms of control pressures p2 and p3 of
the braking valves during the eject of piston rod

Fig. 3.4. Experimental and model diagrams of control pressures p1 and p3 of
the braking valves during the return movement of piston rod

Fig. 3.2. Experimental and model waveforms of whole lenght of actuator Lsil
during the eject of piston rod.

Fig. 3.5. Experimental and model diagramss of whole lenght of actuator Lsil
during the return movement of piston rod

Fig. 3.3. Experimental and model waveforms of speed of actuator vT during
the eject of piston rod

Fig. 3.6. Experimental and model diagramss of speed of actuator vT during
the return movement of piston rod

• return movement of the piston rod:
δp1 = 5.98%, δp3, = 13.40% – deviations of the control pressure p2 i p3,
δLsil = 2.45% – deviations of the whole lenght of the actuator Lsil,
δv = 1.12% – deviations of the piston rod velocity vT,

Flow from channel 1 to channel 2 is structurally restricted by
the plunger which is based on the spring. As long as the pressure p1
and p3, acting on two sections Az1 and Az2, not overcome the force of
the spring, the piston does not move and fluid cannot flow. In addition, the design of the valve allows to adjust initial deflection of spring
xz0, which gives the possibility to force the corresponding value of
total pressures required to open the valve. This parameter determines
a hydrostatic system response to the input value, and its choice is crucial for the proper operation of the system. The mathematical description of the valve was analyzed based on the literature [5, 15, 16], in
which the physical and mathematical models of pressure valves with
indirect and direct action with one and/or two control pressures was
described.
The condition of the valve opening and start-up flow is to filfilled
the dependence (1):

2. Analysis of the braking valve type counterbalance
The counterbalance valve is controlled by two independent pressures. Their weighted sum gives a signal to open the valve. Due to
the construction of the valve (Fig. 1.2) pressure p3 gives much larger
amplification than pressure p1. The valve can be opereted in both directions of flow movement, as the braking valve (1→2) or check
valve (2→1).
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p1 ⋅ Az1 + p3 ⋅ Az 2 > k s ⋅ xz 0
where:

(1)

Az1 – cross-sectional area of the brake valve plunger,
Az2 – cross-sectional area of an additional element brake
valve plunger,
ks
– stiffnes of the spring,
xz0 – initial deflection of the spring.

The flow through the resulting orifice defines the equation (2).
The displacement of the plunger within the valve is limited by the
construction of the valve (3).

Qsz = Asz ⋅ csz ⋅

2 ⋅ p1
,
ρ

Qsz = f (xz ) ,
where:

Oil is directed onto the surface of Az1 (Fig. 1.2), which, in the
absence of flow through the valve, increases the pressure p1 to a value
required to overcome the force of spring initial deflection. With the
increase of the control pressure p3 the gap expands in the valve and
the pressure p1 decreases to a point in which the valve is fully open.
Further increase of pressure p3 does not affect the movement of the
valve piston, which abuts the stopper ring. Characteristics of pressure
valve (Fig. 5) correspond to the theoretical assumptions, which appear
in the literature [2]. Displacement of the piston xz, at a given adjustment and a constant input function by the flow, presented in Fig. 6.

(2)

(3)

Qsz – volume of the fluid flows through the valve,
Asz – cross-sectional area of the valve orifice,
csz – discharge coefficient of the flow rate
ρ
– fluid density
xz
– deflection range of the spring during the movement of
the plunger
Fig. 5. Static characteristic and displacement of plunger inside the valve xz
with constant deflection of the spring xz0

The equation of motion of the plunger within the valve (4):

mzt

where:

• changing the counterbalance valve setting with a variable
flow,
• control of opening the valve with a single pressure p1,
• control opening the valve with two pressure p1 and p3

dvz
= p1(2) ⋅ AZ 1 + p3 ⋅ AZ 2 − k1S ⋅ (xZ 0 + xZ ) − f vz ⋅ vz ,
dt

mzt
vz
fz

(4)

– mass of the plunger,
– velocity of the plunger within the valve,
– hyper viscous drag coefficient within the valve,

Based on measurements of the actual geometry of the valve and
an analysis of its assembly drawing, which has been given by the
manufacturer the company „Ponar Wadowice” a physical and mathematical model of such a valve has been created. Its description has
been brought to the state variables and solved by numerical methods
using computer software Lazarus. Block model used in the description was presented below (Fig. 4).

Fig. 4. The block model of the counterbalance valve

The simulation program with a simple interface which allows to
observe the response of the valve to change of operating conditions
and settings has been developed.

3. The simulation tests valve
The scope of research includes:
• changing the counterbalance valve setting with a constant
flow,

Fig. 6. Braking valve static characteristics and displacement plunger inside
the valve xz for different values of flow with constant deflection of the
spring xz0

To investigate the behavior of the valve at its various settings
simulation tests at a constant flow rate have been carried out. The
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Fig. 7. The static characteristics of the braking valve for the specified flow at
different deflection of the springs xz0

Fig. 8. Characteristics of displacement plunger inside the valve at different
deflection of the spring xz0. Initial phase of opening the valve

Fig. 9. Control pressures p1 and displacements of the plunger inside the valve
xz characteristics at different deflection of the spring xz0
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counterbalance valve characteristics shown in Fig. 7. Through increase or decrease the pressure p3 has been checked hysteresis effect,
that is dependence of the current state of the system to the state in the
preceding moments.
The sum of control pressures p1 and p3, needed to open the valve,
varies with the change in the valve setting xz0. The flow through the
valve at a smaller initial deflection of the spring occurs at low pressure p3 and low increasing of its is needed to fully open the valve.
The valve is then very sensitive and works well at low loads, where
precision counts. The opposite situation occurs when the valve setting
is large and need a greater control signal. We achieve then high pressure p1 and it is needed in addition sufficiently large p3. Hysteresis
occurs in the test valve, but it decreases with the increase in the spring
stiffness and initial deflection of spring.
To accurately trace the plunger displacement inside the valve, simulation tests of the valve, forced only by pressure p1 with absence of
p3, has been done. Accordingly, by slowly increasing and decreasing
the input signal p1, the appearance of hysteresis verified that occurs
in the initial phase of opening of the valve, as shown in the enlarged
view in Fig. 8. A further increase of pressure p1 results an increase in
movement of the plunger inside the valve, to the fully opened position, that is, the back of the plunger of the thrust ring.
To pay more attention to the dynamics of the valve and to show
its reaction to the linear forcing the simulation tests have been done.
The input signal flow was directed to a circuit coupled to the channel 1. Sample diagrams of pressure and plunger movement inside the
valve for different initial settings of the spring show in Fig. 9. The
higher initial setting of the valve, the bigger pressure p1 and the noticeable jump of this pressure appear after the valve is opened and the
displacement of the plunger is smoother, without any vibrations. A
lower setting results a higher susceptibility of the piston to vibrations
during the opening. However, the pressure required to open the valve
is reduced, without pressure peaks. The time of the valve opens is
changing and it occurs more rapidly at low settings of the valve, when
the valve is forced by the same input signal.
The control of the valve opening by means of one pressure p1
is encountered in practice very often. In this case, the valve acts as
a pressure valve. Its operation will be similar to the braking valve
with an internal control (Fig. 10), which is used to stop or hold a
load back when the actuator does not need full power at the end of
stroke. In the literature, it is sometimes called a over–centre (overcenter) valve [3, 6] or internally piloted counterbalance valve [7], as
opposed to dual-pressure valve (internally/externally piloted counterbalance valve), which was the subject of this paper. This type of
counterbalance valve retards continuosly, so it restists flow even after work contact stops the actuator. Power supply can be reduced and
it allows to reduce pressure in the system and, in case of emergency,
its stop and re-start occurs smoothly without shock and overload.
However, the disadvantage of this valve is necessity to adjust the
valve at each change of load.

Fig. 10. The braking valve type counterbalance with internal pilot control - a
graphic symbol
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4. Evaluation of the impact of setting the braking valve
on the behavior of the hydraulic system
Based on experimental studies of the valve on the test stand the
behavior of a system with counterbalance valves in various operating
conditions of hydrostatic system was examined. Below there are examples of diagrams at the wrong settings of valves in the least favorable cycle, the so-called emergency. It means that, when the passage
is in an active load it is switched off (approximately 12th second of
movement) and then re-powered (approximately 18th second of movement) (Fig. 11 and Fig. 12). Unfortunately, in the case of mismatched
settings of the valve, system vibrates, and the pressure reaches large
and useless value.
Fig. 13. The piston speed vT, control pressures of the valve p1 and p3, force
acting on the piston rod S during the emergency cycle with correct
stiffness of the spring in the counterbalance valve

While well-chosen setting valves (Fig. 13), the system moves
smoothly both with a passive and active load, which gives a stable
machine behavior and safety of its work. Thanks to the correct settings also provide low operating pressure, which has a positive effect
on energy balance, that is a key element of today’s research.

5. Conclusions
Fig. 11. The piston speed vT, control pressures of the valve p1 and p3, force
acting on the piston rod S during the emergency cycle with too low
stiffness of the spring in the counterbalance valve

Choosing the setting of braking valves, all the conditions in which
it will be working in the hydraulic system must be considered. Any
change in the conditions requires different settings of the counterbalance valve. The above developed results show that the correct settings
of the counterbalance valve provide smooth and stable behavior of the
hydraulic system even in the case of lack of power supply. The paper
discusses the simulation programs, both for the valve and for the hydrostatic system, so it is possible to analyze various parameters of any
system. In addition, we have the ability to choose the right setting of
the counterbalance valve, which will provide a fully controlled movement of the piston rod under all load conditions in any hydrostatic
system with actuator.

Fig. 12. The piston speed vT, control pressures of the valve p1 and p3, force
acting on the piston rod S during the emergency cycle with too high
stiffness of the spring in the counterbalance valve
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Liquid kind, temperature, moisture, and ageing as an operating parameters conditioning reliability of transformer cooling system
Rodzaj cieczy, temperatura, zawilgocenie oraz zestarzenie jako
parametry eksploatacyjne warunkujące niezawodność układu
chłodzenia transformatora*
The article presents research results of thermal properties of insulating liquids used in power transformer cooling system. The
authors analyzed the influence of such factors, as the kind of the liquid, temperature, moisture and ageing rate of the liquid on
thermal properties of the liquids. The analyzed properties of the liquids were thermal conductivity coefficient λ, kinematic viscosity
υ, density ρ, specific heat cp, and thermal expansion factor β. These properties determine the ability of the liquid to heat transport
– heat transfer factor α – what means the properties describe reliability of power transformer cooling system. The authors calculated the factor of heat transfer by the investigated insulating liquids on the basis of measured values of thermal properties.
Keywords: power transformers, insulating liquids, heat transfer factor, moisture, ageing.
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cieplnych cieczy elektroizolacyjnych, wykorzystywanych w układzie chłodzenia transformatora wysokiego napięcia. Dokonano analizy wpływu takich czynników jak rodzaj cieczy, temperatura, stopień
jej zawilgocenia oraz zestarzenia na właściwości cieplne cieczy. Analizowanymi właściwościami cieczy były przewodność cieplna
właściwa λ, lepkość kinematyczna υ, gęstość ρ, ciepło właściwe cp oraz rozszerzalność cieplna β. Właściwości te określają zdolność cieczy do transportu ciepła – współczynnik przejmowania ciepła α, a tym samym warunkują niezawodność układu chłodzenia
transformatora. Na podstawie zmierzonych przez autorów wartości właściwości cieplnych określony został współczynnik przejmowania ciepła badanych cieczy elektroizolacyjnych.
Słowa kluczowe: transformatory energetyczne, ciecze elektroizolacyjne, współczynnik przejmowania ciepła,
zawilgocenie, zestarzenie

1. Introduction
Temperature distribution in power transformer plays a crucial role
in providing proper work of the transformer [8, 15-17]. Too high temperature results in many negative effects, which can cause threats for
the device itself, the maintenance personnel, and the natural environment [4, 5]. Raised temperature in the transformer affects acceleration
of insulating system ageing. The ageing may result in deterioration of
many properties of the insulating system, such as resistance drop, increase of dielectric losses tan(δ), moisture increase [6, 13, 14, 22, 26].
The mentioned above results were often a reason of transformer
breakdown or destruction in the past [9].
Heat transport in the transformer goes along the following way:
heat source → paper impregnated with insulating liquid → insulating
liquid → tank → air [18]. Thus, the insulating liquid plays an important role in heat transport. This process is connected with the effect
of heat transfer by the liquid and it depends on a number of liquid
thermal properties, such as thermal conductivity, viscosity, specific
heat, density, and thermal expansion.
The insulating liquid changes its ageing and moisture rate and
works in wide range of temperature during operation. Investigations of
aged and moisture liquid and in various temperature are made mainly
for dielectric properties (not for thermal properties). In [3] there are
information about the influence of ageing rate of liquid on dielectric

properties, such as electric permittivity, dielectric losses tan(δ) and
dielectric strength. The influence of liquid moisture on its dielectric
losses and electric permittivity is described in [25]. However, the
influence of temperature on dielectric properties, such as dielectric
strength and dielectric losses tan(δ), is presented in [23].
There is no information about detailed thermal properties of insulating liquid in literature. There is information regarding to just new
liquid (not aged and not moisture) and for chosen value of temperature. Manufacturers of insulating liquid give information concerning
to thermal properties for temperature usually not higher than 40°C
[1, 7, 19]. It is possible to find not complete information regarding to
thermal properties of new insulating liquid [6, 21, 24]. However, the
influence of temperature only on one from many thermal properties
(kinematic viscosity) and only for new insulating liquid is described
in [20]. Summarizing, it is possible to say that there is not so many
investigations regarding to the influence of ageing and moisture on
thermal properties of insulating liquid.
It can be a reason of mistakes during transformer design. Temperature distribution, as a result of computer simulation, which was
obtained on the basis of thermal properties just for one value of temperature, can be a sample of the mistakes.
Complete knowledge about thermal properties of liquid for various rates of ageing and moisture, and for various values of tempera-

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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ture, is necessary and will bridge a gap in literature, what is a genesis
of the paper.

2. Aim and range of the investigations
The influence of kind of liquid, temperature, moisture and ageing
on thermal properties of the insulating liquid (thermal conductivity
coefficient λ, kinematic viscosity υ, density ρ, specific heat cp, thermal expansion factor β) was the aim of the investigations. These properties describe the ability of the liquid to heat transfer – heat transfer
factor α. On the basis of thermal properties, measured by authors, the
factor α was determined using the following formula:

α = n +1 c ⋅ λ1− n ⋅ g n ⋅ δ 3n −1 ⋅ β n ⋅ ρ n ⋅ c p n ⋅ υ − n ⋅ q n

(1)

where: α – heat transfer factor of the liquid [W·m-2·K-1], n, c
– constants dependent on the flow character, temperature and
geometry, λ – thermal conductivity coefficient [W·m-1·K-1],
g – acceleration of gravity [m·s-2], δ – characteristic dimension dependent on the flow character [m], β – thermal expansion [K-1], ρ – density [g·l-1], cp – specific heat [J·kg-1·K-1],
υ – kinematic viscosity [mm2·s-1], q – surface thermal load [W·m-2].
Measurements of the mentioned above thermal properties were
taken according to appropriate standards [2, 10-12]. The measurements were done on measurement systems, which in most cases had
been designed, built, and tested by the authors.

3.2. Influence of temperature on thermal properties of insulating liquids

3. Measurement results
3.1. Influence of a liquid kind on thermal properties of insulating liquids
Table 1 presents measurement results of five thermal properties
and calculation results of the heat transfer factor α depending on a
kind of insulating liquid. A comparative analysis was added with the
assumption that the reference liquid will be mineral oil. This choice
was supported by the fact that at present it is the most frequently used
insulating liquid in transformers.
Thermal conductivity λ of both the esters was much higher than
thermal conductivity of mineral oil. Conductivity of synthetic ester
was higher than mineral oil conductivity by 18.8%. Conductivity of
natural ester was higher than mineral oil conductivity by 36.8%.
Kinematic viscosity υ of the esters was much higher than viscosity of the mineral oil. Viscosity of synthetic ester was higher than
mineral oil viscosity by 223%. Viscosity of natural ester was higher
than mineral oil viscosity by 230%.
Specific heat cp of the esters was higher than specific heat of mineral oil. Specific heat of synthetic ester was higher than specific heat
Table 1. Measurement results of five thermal properties of the liquids and
calculation results of the heat transfer factor α depending on a kind
of insulating liquid; temperature T=25ºC, new and dry liquid
Property

Mineral
oil

Synthetic
ester

Natural
ester

Thermal conductivity λ [W·m-1·K-1]

0.133

0.158

0.182

Kinematic viscosity υ [mm2·s-1]

17.08

55.14

56.29

Specific heat cp [J·kg ·K ]

1902

1905

2028

Density ρ [kg·m-3]

867

964

917

0.00075

0.00076

0.00074

82.35

69.04

73.46

-1

-1

-1

Thermal expansion β [K ]
Heat transfer factor α [W·m-2·K-1]
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of mineral oil by 0.2%. Specific heat of natural ester was higher than
specific heat of mineral oil by 6.6%.
Density ρ of the esters was higher than mineral oil density. Density of synthetic ester was higher than mineral oil density by 11.2%.
Natural ester density was higher than mineral oil density by 5.8%.
Thermal expansion β of the esters was comparable to mineral oil
expansion. Thermal expansion of synthetic ester was higher tha mineral oil expansion by 1.1%. Thermal expansion of natural ester was
less than mineral oil expansion by 1.1%.
The heat transfer factor α of both esters, calculated on the basis of
the mentioned above measurement results, was less than the mineral
oil factor. The heat transfer factor of synthetic ester was less than the
heat transfer factor of mineral oil by 16.2%. The heat transfer factor
of natural ester was less than the heat transfer factor of mineral oil by
10.1%. This means that mineral oil has the best properties of carrying
away heat outside of all the studied liquids.
A lower heat transfer factor of synthetic and natural esters, in comparison to mineral oil, was caused by much higher viscosity (by over
200%) of the esters. Higher ester viscosity, in comparison to mineral
oil viscosity, results from their chemical composition and is connected
with substantially larger internal friction forces of the esters. When a
liquid is in motion, the neighbouring liquid layers move with different
velocities, and acting mutually with internal friction forces. The effect
of liquid viscosity can be explained by momentum exchange between
the adjacent layers of flowing liquid. This exchange takes place as a
result of migrating liquid particles from one layer to the other. The
particles that migrate from the layer moving more slowly to the layer
moving faster cause a momentum decrease of the faster layer.

Table 2 presents measurement results of five thermal properties
and calculation results of the heat transfer factor α as a function of
insulating liquid temperature. A comparative analysis was done assuming that the reference temperature will be 25ºC.
With temperature increase from 25ºC to 80ºC, thermal conductivity λ of all the kinds of liquids slightly decreased. For mineral oil,
thermal conductivity decreased by 5.3%, for synthetic ester by 4.4%,
and for natural ester by 3.9%.
Temperature increase also resulted in a considerable drop of kinematic viscosity υ independently of a liquid kind. For mineral oil, viscosity decreased by 80%, for synthetic ester by 85%, and for natural
ester by 80%.
The temperature increase from 25ºC to 80ºC caused an increase
of specific heat cp of all the analyzed liquids. For mineral oil, specific
heat increased by 15%, for synthetic ester by 13%, and for natural
ester by 11%.
With temperature increase, density ρ of all the liquids decreased
a little. For mineral oil it was 4.0%, for synthetic ester 3.9%, and for
natural ester 4.0%.
The temperature increase from 25ºC to 80ºC also caused a slight
increase of thermal expansion β. For mineral oil this increase was
6.7%, for synthetic ester 4.0%, and for natural ester 8.1%.
Temperature increase caused an increase of the heat transfer factor α, independently of the liquid kind. This increase was 51% for
mineral oil, 63% for synthetic ester, and 51% for natural ester. This
means the higher the temperature the better the liquid carries away
heat outside.
The heat transfer factor of a liquid was most heavily affected by
viscosity, which was caused by a higher temperature. A drop of liquid
viscosity, caused by a higher temperature, should be associated with
a decrease of attraction forces acting among liquid particles resulting
from their kinetic energy. This results in a drop of internal friction
forces and viscosity decrease.
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Table 2. Measurement results of five thermal properties and calculation
results of the heat transfer factor α as a function of insulating liquid
temperature; new and dry liquid
Mineral oil

Property

25°C

80°C

Thermal conductivity λ [W·m-1·K-1]

0.133

0.126

Kinematic viscosity υ [mm2·s-1]

17.08

3.43

Specific heat cp [J·kg-1·K-1]

1902

2187

Density ρ [kg·m-3]
Thermal expansion β [K-1]
-2

-1

Heat transfer factor α [W·m ·K ]

867

832

0.00075

0.00080

82.35

124.67

Synthetic ester

Property

25°C

80°C

Thermal conductivity λ [W·m-1·K-1]

0.158

0.151

Kinematic viscosity υ [mm2·s-1]

55.14

8.11

Specific heat cp [J·kg-1·K-1]

1905

2149

Density ρ [kg·m-3]
Thermal expansion β [K-1]
Heat transfer factor α [W·m-2·K-1]

964

926

0.00076

0.00079

69.04

112.24

Natural ester

Property

25°C

80°C

Thermal conductivity λ [W·m-1·K-1]

0.182

0.175

Kinematic viscosity υ [mm2·s-1]

56.29

11.50

Specific heat cp [J·kg-1·K-1]

2028

2259

-3

Density ρ [kg·m ]
Thermal expansion β [K-1]
Heat transfer factor α [W·m-2·K-1]

917

880

0.00074

0.00080

73.46

111.06

3.3. Moisture influence on thermal properties of insulating
liquids
Table 3 presents measurement results of five thermal properties
and calculation results of the heat transfer factor α as a function of
insulating liquid moisture. A comparative analysis was done by comparing thermal properties of a moistened and dry liquid.
Preparation of the liquids (both dried and moistened) consisted
in drying and moistening samples of mineral oil, synthetic ester, and
natural ester in the same conditions. As a result of different water solubility, dry and moistened samples of the particular liquids had different water contents. For dry samples, moisture was 2 ppm for mineral
oil, 45 ppm for synthetic ester, and 34 ppm for natural ester. In turn,
for moistened samples, moisture was equal to 46 ppm for mineral oil,
1875 ppm for synthetic ester, and 822 ppm for natural ester.
With moisture increase, thermal conductivity λ of all the insulating liquids practically remained the same. For mineral oil, conductivity increased slightly by 0.8% and for the esters it remained at the
same level.
Moisture increase resulted in a tenuous drop of liquid kinematic
viscosity υ. Mineral oil viscosity remained at the same level. Synthetic
ester viscosity decreased by 3.7%, whereas of natural ester by 2.4%.
Liquid moisture increase brought a certain increase of their specific heat cp. Specific heat of mineral oil increased by 6.0%, synthetic
ester by 3.7%, and natural ester by 0.8%.
Insulating liquid moisture had no effect on their density ρ, which
was independent of the liquid kind.
Liquid moisture did not cause any larger changes of thermal expansion β. The expansion of mineral oil and synthetic ester remained
at the same level, whereas for natural ester it decreased by 1.4%.

Moisture increase caused a slight increase of the heat transfer factor α, independently of the liquid kind. This increase was 1.1% for
mineral oil, 1.9% for synthetic ester, and 0.4% for natural ester. It
means the higher moisture the better ability of liquid to heat transfer.
A slight increase of the heat transfer factor of the liquid, caused
by its moisture should be linked with specific heat increase. Specific
heat of dry insulating liquid is equal to about 2000 J·kg-1·K-1, whereas
of pure water it is 4190 J·kg-1·K-1. This means that insulating liquid
moisture resulted in its increase of specific heat cp, and its effect was
an increase of the heat transfer factor α.

3.4. Influence of ageing on thermal properties of insulating
liquids
Table 4 presents measurement results of five thermal properties
and calculation results of the heat transfer factor α as a function of
ageing rate of an insulating liquid. A comparative analysis was done
by comparing thermal properties of a new and aged liquid.
A new liquid meant that the authors used for the research liquid
samples supplied directly from the manufacturer. The acid number
was less than 0.010 mgKOH·g-1oil for mineral oil, less than 0.030
mgKOH·g-1oil for synthetic ester, and equal to 0.020 mgKOH·g-1oil for
natural ester.
An aged liquid of all the three kinds meant that the ageing process was progressing in the same conditions. This resulted in a little
different values of the acid number for the particular kinds of the liquids. The acid number was equal to 0.135 mgKOH·g-1oil for mineral
oil, 0.175 mgKOH·g-1oil for synthetic ester, and 0.173 mgKOH·g-1oil for
natural ester.
With an increase of the liquid ageing rate, thermal conductivity
λ of all the insulating liquids practically remained unchanged. For
Table 3. Measurement results of five thermal properties and calculation
results of the heat transfer factor α as a function of insulating liquid
moisture; temperature T=25ºC, new liquid
Mineral oil

Property

dry

moistened

0.133

0.132

Kinematic viscosity υ [mm ·s ]

17.08

17.08

Specific heat cp [J·kg-1·K-1]

1902

2017

Thermal conductivity λ [W·m-1·K-1]
2 -1

-3

Density ρ [kg·m ]
Thermal expansion β [K-1]
Heat transfer factor α [W·m-2·K-1]

867

867

0.00075

0.00075

82.35

83.26

Synthetic ester

Property

dry

moistened

0.158

0.158

Kinematic viscosity υ [mm ·s ]

55.14

53.09

Specific heat cp [J·kg-1·K-1]

1905

1975

Thermal conductivity λ [W·m-1·K-1]
2 -1

-3

Density ρ [kg·m ]
Thermal expansion β [K-1]
Heat transfer factor α [W·m-2·K-1]

964

964

0.00076

0.00076

69.04

70.32

Natural ester

Property

dry

moistened

0.182

0.182

Kinematic viscosity υ [mm ·s ]

56.29

54.96

Specific heat cp [J·kg-1·K-1]

2028

2044

Thermal conductivity λ [W·m-1·K-1]
2 -1

-3

Density ρ [kg·m ]
Thermal expansion β [K-1]
Heat transfer factor α [W·m-2·K-1]
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916

0.00074

0.00073

73.46

73.77
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Table 4. Measurement results of five thermal properties of the liquids and
calculation results of the heat transfer factor α as a function of ageing rate of an insulating liquid; temperature T=25ºC
Mineral oil

Property

new

aged

Thermal conductivity λ [W·m-1·K-1]

0.133

0.133

Kinematic viscosity υ [mm2·s-1]

17.08

19.09

Specific heat cp [J·kg-1·K-1]

1902

1972

-3

Density ρ [kg·m ]
Thermal expansion β [K-1]
Heat transfer factor α [W·m-2·K-1]

867

866

0.00075

0.00075

82.35

80.79

Synthetic ester

Property

new

aged

Thermal conductivity λ [W·m-1·K-1]

0.158

0.157

Kinematic viscosity υ [mm2·s-1]

55.14

54.43

Specific heat cp [J·kg-1·K-1]

1905

2046

964

964

0.00076

0.00076

69.04

70.28

-3

Density ρ [kg·m ]
Thermal expansion β [K-1]
Heat transfer factor α [W·m-2·K-1]

Natural ester

Property

new

aged

Thermal conductivity λ [W·m-1·K-1]

0.182

0.182

Kinematic viscosity υ [mm2·s-1]

56.29

60.36

Specific heat cp [J·kg-1·K-1]

2028

2012

-3

Density ρ [kg·m ]
Thermal expansion β [K-1]
Heat transfer factor α [W·m-2·K-1]

917

917

0.00074

0.00075

73.46

72.29

synthetic ester, conductivity decreased slightly by 0.6%, whereas for
mineral oil and natural ester, it remained at the same level.
Increase of the liquid ageing rate in most cases caused increase of
its kinematic viscosity υ. Mineral oil viscosity increased by 11.8%,
natural ester viscosity by 7.3%. By contrast, synthetic ester viscosity
decreased slightly by 1.3%.
With an increase of the liquid ageing rate, specific heat cp increased in most of the insulating liquids. Specific heat of mineral oil
increased by 3.7% and of the synthetic ester by 7.4%. By contrast,
specific heat of natural ester decreased by 0.8%.
The liquid ageing rate practically had no effect on its density ρ. Independently of the liquid kind, density remained at an unchanged level.

The ageing rate did not cause any substantial changes of thermal
expansion β. Expansion of mineral oil and synthetic ester remained at
the same level, whereas for natural ester it increased by 1.3%.
The ageing rate of insulating liquid did not affect significantly and
explicitly the heat transfer factor α. Ageing caused a slight decrease
of factor α by 1.9% for mineral oil and by 1.6% for natural ester. By
contrast, for synthetic ester, ageing caused a slight increase of factor
α by 1.8%.
The lack of clear changes of factor α was caused by the fact that
with an increase of the liquid ageing rate its kinematic viscosity v
(causing a drop of factor α) was increasing and simultaneously, its
specific heat cp (causing a rise of factor α) was increasing. This means
that liquid ageing practically has no influence on its ability to carry
heat away to the surrounding. Viscosity increase was probably caused
by the fact that with an increase of the ageing rate, solid products of
this process are created. By contrast, increase of specific heat, accompanying liquid ageing resulted from the fact that solid products of this
process have higher specific heat than pure insulating liquid.

4. Conclusions
The kind of insulating liquid has a considerable influence on its
heat transfer factor α. It was found on the basis of the research that
mineral oil has the highest factor α of the investigated liquids. The
esters had factor α lower by over ten percent. It is viscosity of the
analyzed liquids, which plays a crucial role. Viscosity of mineral oil
was three times lower than viscosity of both kinds of the esters. From
the viewpoint of transformer cooling, this means that mineral oil is a
more effective liquid in comparison to synthetic or natural ester.
Temperature has significant influence on the heat transfer factor
α of the analyzed liquids. A temperature increase from 25ºC to 80ºC
resulted in an increase of factor α by over 50% regardless of the liquid
kind. It was affected by viscosity, which decreased 5÷6 times with
temperature rise, regardless of the liquid kind. This means that the
higher the temperature in the transformer the more effectively heat
will be carried away to the surrounding by insulating liquid.
Moisture does not have essential significance for the heat transfer factor α in the investigated insulating liquids. Moisture caused an
increase of factor α by hardly 2%, regardless of the liquid kind. This
rise should be linked with an increase of liquid specific heat by a
few percent. That means moisture does not affect transformer cooling
conditions.
Liquid ageing does not have explicit influence on the heat transfer
factor α of the analyzed liquids. Changes of factor α were hardly 2%. It
was on one hand viscosity increase and on the other hand specific heat
increase, which were involved. This means that liquid ageing does not
have substantial influence on transformer cooling conditions.
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Two-terminal reliability analysis for multi-phase
communication networks
Analiza niezawodności par terminali
w wielofazowych sieciach komunikacyjnych
Most researches of network reliability generally assume that the system structures do not change with time. This paper presents
the concept of multi-phase network systems (MPNS) to consider dynamic characteristics of networks, and analyze the reliability of
MPNS. MPNS reliability is evaluated through a cross-phase binary decision diagram (BDD). The BDD-based algorithm can act
as a platform to consider various components behaviors such as repair and growing pressure. Case study shows that the proposed
MPNS concept is an effective description of some practical communication networks, and the cross-phase BDD model is efficient
in analyzing MPNS reliability.
Keywords: Binary decision diagram, component-behavior model, multi-phase network systems, system reliability.
Większość badań niezawodności sieci ogólnie przyjąć, że struktury systemu nie zmieniają się w czasie. W artykule przedstawiono
koncepcję systemów sieciowych wielofazowych (MPNS) rozpatrywanie dynamicznych właściwości sieci i analizy niezawodności
MPNS. MPNS niezawodność jest oceniany przez cross-fazowego schematu decyzyjnego binarny (BDD). Algorytm z siedzibą w
BDD może działać jako platforma do rozważenia różnych komponentów zachowań, takich jak naprawy i rosnącej presji. Studium
przypadku pokazuje, że proponowana koncepcja MPNS jest skutecznym opis niektórych praktycznych sieci komunikacyjnych, a
cross-fazowego modelu BDD jest skuteczny w analizie MPNS niezawodność.
Słowa kluczowe: Binarny schemat decyzji, model zachowania komponentów, systemów sieciowych wielofazowe, niezawodność systemu.

1. Introduction
Network has become a common and effective description for many
engineering systems such as transportation, communications, and gaspipeline systems. In graph theory, the network is usually denoted as
G=(V,E), where V is the vertex set representing terminals (bus stop,
switchboard, etc.), and E is the edge set representing links (road, cable,
etc.). Graph theory further classifies edges into directed and undirected
edges. Communication networks, as well as transportation systems,
are typical examples of undirected networks. In literature, networks
structures normally remain unchanged during the entire mission. However, changing network structures and varying stress on components
have become increasingly common in many engineering applications.
This kind of systems can be termed as the multi-phase network systems (MPNS) in comparison to traditional single-phase network systems (SPNS). A typical example of MPNS is the satellite telemetry,
tracking and control (TT&C) system which is responsible for the data
transmission between satellites and ground facilities. In satellite TT&C
systems, communications between a certain ground station and a target
satellite usually rely on many relay satellites. As different relay satellites fly over the ground station, the communication networks changes
its link structures and constitutes a MPNS.
Two-terminal reliability (or terminal-pair reliability) is one of key
concern in the design and maintenance of network systems. Take communication systems for instance. The two-terminal reliability can be
considered as the probability of successfully transmitting data from
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one source to one receiver. Researches on two-terminal reliability of
single-phase networks have been extensively conducted since 1970s.
Early methods are mainly based on the enumeration of minimal paths/
cuts, or based on the factoring theory. In minimal paths/cuts methods [2, 9, 16, 23, 25, 28], the reliability is evaluated by enumerating
all minimal paths/cuts and summing the probabilities of their disjoint
forms. A path is a set of network components (edges/vertices) such
that if these components are operational, the system is up. A path is
minimal if it has no proper subpaths. Conversely a cut can be considered as a set of network components such that if these components
fail, the system is down. Some research [1, 22] shows that the number
of cuts is usually much smaller than the number of paths for many
practical systems, meaning that cut-based methods (i.e. to calculate the
unreliability) have better performance. However, both paths and cuts
based method have difficulties in applying to large networks since the
number of paths/cuts may grow exponentially with the network size.
In contrast to paths/cuts based approaches, factoring methods (or
decomposition/ topology methods) may exhibit better performance,
especially combined with some reduction techniques [27, 30, 31, 38].
In factoring methods, a certain component of the network is chosen
and then the network is decomposed into two subnetworks. One subnetwork assumes the component is up and the other subnetwork assumes the component is down. Another version of this method does
not choose a single component, but replaces some special substructures by smaller ones [8, 12]. Some experiments [32, 43] show that
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factoring methods (with reduction) are more effective than classical
minimal paths/cuts methods.
Methods for network reliability analysis are normally based on
Boolean algebra [36], fault tree [40], digraph [4, 5, 18, 19], and BDD
[37, 45, 49]. Kelly and Bartlett [4, 5, 18, 19] compare the digraph
methods with the fault-tree methods in system fault diagnostics. In the
1990s, binary decision diagrams (BDD) based approaches [11, 14, 15,
19, 22, 33, 47] became increasingly popular for network analysis. A
strength of BDD-based methods is that the BDD provides a succinct
and disjoint description of system success/failure. Another strength
is that BDD can act as a platform to consider various engineering
problems such as common cause failure (CCF) [47], imperfect vertices [22], k-terminal network reliability [15], etc. The efficiency of
BDD methods are measured by the BDD size which depends heavily
on the chosen orderings of BDD variables. Hence, a big challenge
facing BDD-based methods is the determination of the optimal orderings strategy and the automatic generation of BDD for large systems.
Although literature [6] shows that improving the variable ordering of
BDD is NP-complete, Friedman [11] proposes an algorithm (of time
complexity O(n 2 3n ) ) to find the optimal variable ordering. For small
networks, existing ordering algorithms (such as breadth-first searching [19, 44]) can usually generate a BDD which is succinct enough for
reliability computation.
From literature it can be seen that extensive efforts have been
expended to evaluate the reliability of single-phase network. Nevertheless, we can hardly find the solution to analyze MPNS reliability.
Some approaches [10] may consider changes in network connectivity,
but they seldom make allowance for multi-phase characteristics such
as the varying system configuration, changing failure rates, and repair
activities of network components, etc. Based on the BDD merging
technique, this paper proposes a non-simulation approach to analyze
the MPNS reliability. Additionally, the proposed method uses “o analyze the ration, changing component-behavior model” to consider
phenomena such as the components repair, changes in failure rates,
and multi-state components. Our method can be extended to consider
unreliable vertices by minor modification to the algorithm.
The remainder of the paper is organized as follows. In Section
2, readers are briefed on the basics of phased-mission systems and
BDD. In Section 3, the proposed BDD-based algorithm is presented
as the mean to evaluate MPNS reliability. In Section 4, we insert the
component-behavior model into the BDD-based method to analyze
MPNS with repairable edges/vertices. Section 5 depicts two cases to
show that MPNS is effective in analyzing the reliability of communication systems. Finally, we draw the conclusions in Section 6.

2. Preliminary knowledge
2.1. Brief of phased-mission-system reliability
The phased-mission systems (PMS), or multi-phase mission systems, describe the systems in which the components stress and system
structure may change from phase to phase. An example of PMS is the
rocket launching mission where the boosters, engines, and solar panels are used at different time, resulting in different system structures in
different phases. A challenge facing the reliability evaluation of PMS
is the dependency problem which means a single component may appear repeatedly across phases. As consequence, the reliability of PMS
is not the simple multiplication of the reliability of each phase. Such
challenge does not appear in single-phase systems.
Researches in the field of PMS reliability are prevalent. Existing
non-simulation approaches are normally based on Boolean algebra
[36], fault tree (FT) [40], BDD [37, 45, 49] and Markov chains [3, 18,
34, 35, 50], etc. Markov-chains based approaches are mainly used to
analyze PMS with repairable components. In contrast, the BDD, FT,

and Boolean-algebra based algorithms are relatively more efficient in
analyzing non-repairable components. A significant challenge facing
most existing PMS researches is that they cannot be applied to large
PMS (contain up to 100 components & phases). For large systems,
most PMS approaches will encounter various explosion problems,
such as the state-space explosion for Markov-chain models and the
BDD-size explosion for BDD models.
Fortunately, methods analyzing small-scale PMS reliability are
relatively mature (especially the BDD and Markov-chain based methods). These methods have been expanded to consider various engineering problems, such as the imperfect coverage [46], combinatorial
phase requirements [24], and CCF [45, 46] etc. For PMS reliability,
a remarkable algorithm is the BDD-Markov combined method [41]
which builds a separate Markov chain for each component. The
separate Markov chain and associated matrices manipulation can be
termed as the “component behavior model” [24] which is able to depict various components’ failure and repair activities in a given phase.
One strength of the component-behavior model lies in its efficiency
in analyzing PMS with many repairable components, while traditional
Markov-chain models are difficult to deal with such PMS. This paper
uses the component-behavior model to allow for various component
activities (such as repair and idle) and their effects on network reliability.
A noticeable difference between PMS and MPNS is that some
PMS approaches cannot be applied to MPNS. For instance, the reliability block diagram (RBD) based methods and the FT methods
are inapplicable to MPNS. This paper uses the BDD-based method to
analysis MPNS reliability.

2.2. BDD method for reliability evaluation
BDD or ordered BDD (OBDD) based methods [14, 15, 19, 22,
33, 47] have been widely used in analyzing network reliability since
1990s. BDD is a directed graph based on Shannon decomposition.
The Shannon decomposition for a Boolean function f is defined as:
f = x ⋅ f x =1 + x ⋅ f x = 0

(1)

where x is one of the decision variables, and f x =1 is the expression
of f at x = 1 (i.e. x is true). By choosing an ordering over all variables, a given Boolean expression (such as Eq. ) can be expressed as a
binary tree by recursively applying the Shannon decomposition. Such
decomposition may result in a space-consuming BDD if no proper
variable ordering is chosen. Basically, reliability evaluation based on
BDD contains the following two steps.
Step (1) – Choose an ordering strategy for network components, and
generate BDD according to the chosen ordering. The chosen ordering strategy should ensure the resulting BDD as succinct as possible
as the size of BDD depends heavily on the ordering. Readers may
refer to [7, 17, 29] for an overview about the existing ordering
methods.
Step (2) – Calculate the network reliability based on the BDD.
In general, reliability evaluation based on BDD can be categorized into two types: one is the bottom-up algorithm which traverses
all BDD nodes; the other one is the top-down algorithm which enumerates all BDD paths. In the bottom-up algorithm, we calculate the
probability associated with each node, from the bottom node to the
top node using a recursive method based on the Shannon Decomposition of Eq. . The probability of the top node equals to the system
reliability. For instance, assume the reliability of each edge ( a , b ,
j ) is 0.9 (independent of time). The bottom-up evaluation of BDD
is illustrated in Fig. 1.
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Fig. 3. MPNS example with 3 phases and duplicating components

network in Fig. 3 (first phase) for example, minimal paths are ab ,
Fig. 1. Bottom-up reliability evaluation based on BDD nodes

aed , cd , and ceb ; hence the Boolean function of the phase-1 network is:

On the other hand, the top-down algorithm calculates the probability of each BDD path which connects the top node with the bot-

Fphase1 = ab + aed + cd + ceb

tom node 1 . And then it sums up the probabilities of these paths to
obtain the system reliability. For the system in Fig. 2, there are two
paths form j to 1 (see Fig. 2), therefore the system reliability is
R = Pr{ j} + Pr{ j a b} where j represents that j fails during the
mission.

(2)

In Eq. (2), let L( x) be the length of Boolean variable x . L( x) is
defined as the length of the shortest minimal path containing x . For
instance, the length of Boolean variable a is L(a ) =2 because the
shortest minimal path containing a is ab ( aed is not shortest); similarly L(b) = L(c) = L(d ) =2, and L(e) =3. And then Fphase1 is decomposed by the Boolean variable whose length is shortest, meaning
that a is chosen ( b , c , and d are also appropriate here), i.e.:
Fa =1 = b + ed + cd + ceb
Fa = 0 = cd + ceb

(3)

When there are more than one Boolean variables whose lengths
are shortest, we choose the variable which appears most frequently in
Eq. (2). Above decomposition process (Eq. (3)) will repeat to form
the BDD of each phase, as shown in Fig. 4. In Fig. 4, BDD node xi
Fig. 2. Top-down reliability evaluation based on BDD paths

Compared with the top-down algorithm, the bottom-up algorithm
may be more efficient to traditional (single-phase) systems as the
number of BDD nodes is normally smaller than the number of BDD
paths. However, for PMS, just the opposite is true. That is because
the bottom-up algorithm is applicable only to BDD where nodes of
the latter phase are placed higher than (or in front of) nodes of the
former phase. For PMS, such BDD are almost too complex to generate. Hence the algorithm in the next section uses the top-down algorithm which is applicable to a variety of BDD.

represents the behavior of edge x during phase i . For instance, j2
represents the behavior of edge j during phase 2. In this section, the
assumption that all network vertices are perfectly reliable excludes
network vertices from BDD.

3. BDD analysis for MPNS
In this section, a BDD-based method is proposed to analyze MPNS
reliability. Generally it contains two steps: the first step is to produce
the cross-phase BDD of MPNS; the second step is to calculate MPNS
reliability based on the cross-phase BDD.
Step 1: BDD generation for the entire MPNS
The algorithm begins with the separate generation of BDD for every
phase with classical methodologies [44]. And then these BDD are
integrated together to form the final BDD of the entire MPNS. To illustrate the algorithm, consider a 3-phase MPNS which is illustrated
in Fig. 3.
There are plentiful methods of generating BDD for networks in
Fig. 3. Here we use the generation algorithm in [44]. Take the bridge
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Fig. 4. BDD of phase 1, 2, and 3

Next, we integrate above BDD one-by-one to form a large BDD
of the entire MPNS. To do this, we combine the top node in the nextphase BDD with the bottom node 1 in the former-phase BDD (see
Fig. 5), based on the assumption of AND logic between phases (i.e.,
the system can progress into the task of the next phase only when it
successfully finishes the previous-phase task.). In case studies readers will find this assumption common in practical MPNS. The new
cross-phase BDD represents the system behavior (success/failure)
from phase 1 to phase 2. Although the BDD combining solution can

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.18, No. 3, 2016

S cience and Technology
be found in [41], it is applied to network systems for the first time.
After the last-phase BDD is merged, we obtain the final BDD of the
entire MPNS, which is shown in Fig. 6.

not requires that latter-phase nodes are placed higher than formerphase nodes.).
In order to evaluate MPNS reliability, we first find 20 paths from
node a1 to 1 ( 20 = 5 × 2 × 2 ; 5 paths for phase 1; and 2 paths for
phase 2-3). And then the system reliability is the sum of probabilities
of these 20 paths, i.e.:
20

RMPNS = ∑ m =1 Pr{ pathm }

(4)

Fig. 5. Generation of BDD for phase 1-2

Fig. 7. Twenty paths connecting the top node with the bottom node

In Eq. (4), Pr{ pathm } is the probability of the mth BDD path.

1→ b 
1
0→ a 
1
For instance, the path2 ( a1b1 j2 a2b2 j3 , a1 
1 → j2 
2 →

1→ j 
1
b2 
3 → 1 ) indicates that edges a and b should keep opera-

tional during phase 1 and phase 2; meanwhile j fails and is repaired
during phase 2, and then functions successfully during phase 3. By
assuming edges are independent we have:
Pr{ path2} = Pr{a1a2} ⋅ Pr{b1b2} ⋅ Pr{ j2 j3}

Fig. 6. Generation of the final BDD for the entire MPNS

Step 2: Reliability evaluation after the cross-phase BDD is generated
As mentioned in section 2, there are two algorithms available to
the BDD-based evaluation. One is the bottom-up algorithm which
traverses all BDD nodes, while the other one is the top-down algorithm which enumerates all BDD paths. Here, we use the top-down
algorithm because it is applicable to a wide range of BDD (i.e., it does

(5)

Eq. (5) is easy to calculate when specific probability distribution
functions of edges are provided. However, calculation based on Eq.
will be complex when the number of phases increases and edges become repairable. In the next section we present the component-behavior model to solve this problem.

4. Method Expansion
In this section, we show that some new techniques can be inserted
into the proposed method to consider various engineering problems.
The first challenge presented in this section is the multi-phase repair
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of network components. The second challenge is the failure occurred
in network vertices. Both problems are common in engineering applications.
Ci( k )

4.1. Challenge 1: repair in MPNS components
Here, we present a component-behavior model [24] to allow for
the complex multi-phase repair/failure activities of components, based
on the following assumptions.
(1) Repaired components are reused only in the next phase. (i.e.,
repaired components cannot be reused immediately until the next
phase begins.)
(2) Components’ life and repair time are independent variables of
exponential distributions.
The component-behavior model is valuable because the tradition-

Ei( k ) ,

Ui( k ) ,


= Di( k ) ,
 (k )
R i ,
I ,


if the state of k is either operational or down in phase i
if component k stays operational during phase i
if component k is down sometime in phase i

(7)

if component k continues repairs in phase i
if the state of k remains unchanged in phase i

In Eq. , the expression of Ei( k ) , ..., R i( k ) can be found in [24]. For
instance, Ui( k ) , Ei( k ) , and Di( k ) are of the form:
 −λ k
U1( k ) = exp(  i
 0

k
1 0  , E( k ) = exp(  −λi
λik 
 ⋅ Ti ) ⋅ 
1

k
0 
0 0 
 µi

λik 
 ⋅ Ti ), D1( k ) = E1( k ) − U1( k )
− µik 

al approach is too complicated to analyze multi-phase repair. For in-

(8)

stance, consider the BDD path j1 j2 j3 j4 which indicates that the state
of j is down sometime during phase 1 (the same happens in phase

where λik is the failure rate of k during phase i ( µik is the repair

2 and 3), but the state of j is always up during phase 4. Traditional

rate); Ti is the duration of phase i . By applying the evaluation algorithm (Fig. 8) to the cross-phase BDD of MPNS, we can evaluate the
reliability of MPNS with repairable edges easily. It should be noted
that the method in this section is effective even when components

methods usually need to discuss Pr{ j1 j2 j3 j4 } in a way like Eq. (6).
Pr{ j1 j2 j3 j4} = Pr{ X }Pr{Y }Pr{Z } ⋅ Pr{ j1 j2 j3 j4 XYZ } + Pr{ X }Pr{Y }Pr{Z } ⋅ Pr{ j1 j2 j3 j4 XYZ } +
Pr{ X }Pr{Y }Pr{Z } ⋅ Pr{ j1 j2 j3 j4 XYZ } + Pr{ X }Pr{Y }Pr{Z } ⋅ Pr{ j1 j2 j3 j4 XYZ }

(6)
where events X , Y , Z represent that j is repaired during phase 1, 2,
3, respectively. Events X , Y , Z represent that j is not repaired (after
failure) during phase 1, 2, 3, respectively. The event j1 j2 j3 j4 XYZ
represents that the state of j is never repaired during phase 1 and 2;
in phase 3 j is repaired sometime but fails again; finally j stays
operational in phase 4. Apparently such decomposition is too cumbersome to implement.
In order to provide a concise approach, we propose the
“component-behavior model” [24] which is effective in analyzing various behavior of components. Take the system in Fig. 2 for

becomes non-repairable (At this case let µik = 0 ).

For instance, reconsider the BDD path a1b1 j2 a2b2 j3 which is
mention in Eq. (see Section 3). We have:
Pr{a1a2 } = v (0a ) ⋅ U1( a ) ⋅ U (2a ) ⋅ E3( a ) ⋅ 1T
Pr{b1b2 } = v (0b ) ⋅ U1(b ) ⋅ U (2b ) ⋅ E3(b ) ⋅ 1T
Pr{ j2 j3} =

v (0 j )

⋅ E1( j )

⋅ D(2 j )

⋅ U3( j )

(9)

T

⋅1

The probability of a1b1 j2 a2b2 j3 can be expressed as:
Pr{a1b1 j2a2b2 j3} = ( v (0a ) U1( a ) U (2a )E3( a ) 1T ) ⋅ ( v (0b) U1(b) U (2b)E3(b) 1T ) ⋅ ( v (0 j )E1( j ) D(2 j ) U3( j ) 1T )

		

(10)

instance, matrices Ui( k ) and Di( k ) (represent k is up and down in
phase i , respectively) replace the constant edge reliability (0.9), as
shown in Fig. 8.

Fig. 9. BDD path interpretation according to the component-behavior model

In fact, a1b1 j2 a2b2 j3 does not clarify the behavior of the edge j

during the first phase. Hence in Eq. the matrix E1( j ) is used to repre-

sent that j may fail even if it is not used during phase 1. Conversely

Fig. 8. Component-behavior model integrated with BDD

In Fig. 8, the initial state vector v (0k ) = (1,0) for initially opera-

we can replace E1( j ) with the identity matrix I based on the assumption that j will maintain its initial state (operational) during phase 1.
In this case Eq. (11) becomes:

tional binary-state edge k . The column vector 1T = (1,1)T . In Fig. 8

Pr{a1b1 j2 a2b2 j3} = ( v (0a ) U1( a ) U (2a )E3( a ) 1T ) ⋅ ( v (0b) U1(b) U (2b)E3(b) 1T ) ⋅ ( v (0 j ) ⋅ I ⋅ D(2 j ) U3( j ) 1T )

we use a matrix ( Ci( k ) ) to represent the behavior of certain network

(11)

edge k during phase i . i.e.:
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From Fig. 9 we can see it is easy to interpret BDD paths into corresponding matrices, making it practical to implement in computer
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languages. By summing the probabilities of all BDD paths we can
obtain the reliability of MPNS, i.e.:
s

RMPNS = ∑ m =1 Pr{ pathm }

(12)

where s is the number of paths linking the top node with the bottom
node 1 in the cross-phase BDD. In summary, the algorithm proposed
in this section can be illustrated by Fig. 10.

next section we propose two practical cases which consider repairable
components and unreliable vertices, respectively.

5. Case study
5.1. Satellite telemetry, tracking & control (TT&C) mission
In the satellite telemetry, tracking & control (TT&C) mission,
high reliability is one of the top concern for communication-system
designers. To ensure reliable communications, some on-orbit satellites usually act as the repeater between the source ground station and
the target satellite. For instance in Fig. 12, a relay satellite Sat1 may
retransmit signals when the target Sat2 is not directly visible to the
ground-station facility Fac1 .

Fig. 10. BDD and component-behavior combined method for MPNS reliability
analysis

4.2.

Challenge 2: unreliable vertices

In many realistic engineering applications, network vertices may
fail as well as edges. These vertices are termed as unreliable vertices
(or imperfect vertices). In literature we can find some researches [22,
26, 40, 39] allowing for unreliable vertices. Kuo et. al. [22] replace
edges with the entities which combines both edges and vertices, and
use the entities to build BDD. This approach is called “Incident edge
substitution”. In factoring-theorem algorithms, unreliable vertices are
taken into consideration by factoring on vertices as well as on edges.
In our approach, both vertices and edges are considered as BDD variables, and meanwhile the BDD generation algorithm [44] is applied
to both of them.
Consider the MPNS in Fig. 3, the BDD generation technique [22]
is applied to both networks edges and vertices, resulting in BDD of
Fig. 11. Next, three BDD are combined one-by-one as we did in Section 3.1 to generate a final cross-phase BDD of MPNS. Based on the
cross-phase BDD we can evaluate the reliability of MPNS. In the

Fig. 12. Relay satellite between the source ground facility and the target satellite

For practical satellite navigation systems, there exist several datarelay alternatives. By considering relay satellites as vertices, the communication scheme can be interpret as a network which is shown in
Fig. 13.

Fig. 13. Relay satellites and combination links in a certain phase

Fig. 11. Network BDD considering vertices & links failure

As different non-geostationary satellites fly over the source
ground station. Data links in the previous phase may become invalid
as the original relay satellites are no longer invisible to the ground
facility. Hence it leads to the changing communication structures in
different phases, as shown in Fig. 14. This changing system structure
can be extracted as a MPNS model (see Fig. 15).
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Fig. 14. Changing communication links in the spaceflight TT&C mission

[T1, T2 , T3 ] = [1,1,1] (hour) be the duration of phase 1-3. System reliability calculated by our approach and the simulation approach are
shown in Table. 1.
Figures in Table. 1 show that our result is very close to the simulation result. The Monte Carlo simulation is carried out with the
software of Windchill Quality Solutions (formerly Relex) [42]. The

number of simulation iteration is 106 . Additionally, results of Monte
Carlo simulation is very close to the Petri-net simulation results of the
GRIF software [13]. From the 5th row data of Table. 1 we can see that
the proposed method is able to detect the sudden reliability drop at the
phase-transition moment.
Table 1. Reliability of MPNS with nonrepairable links

Fig. 15. MPNS of the spaceflight TT&C mission

System Reliability
Time

Fig. 16. BDD for the satellite TT&C systems

In order to evaluate the reliability of MPNS, we generate BDD
(Fig. 16(a)) for different phases according to the algorithm in Section
3 [44]. These BDD are combined together to form a cross-phase BDD
of MPNS (Fig. 16(b)). The reliability of MPNS is evaluated by the
top-down algorithm. For the cross-phase BDD, there are 28 vectors
which correspond to 28 paths from a1 to 1 . (7 paths for phase 1; 2
paths for phase 2, and 2 paths for phase 3; we have 28 = 7 × 2 × 2 paths
for the cross-phase BDD.)
1
1
1→
For instance, the probability of path1 ( a1 
→ b1 
→ f1 

(Start of phase 1)

1

1

1

(End of phase 1)

0.85400

0.85394

1.001 (Start of phase 2)

0.85399

0.85390

2

(End of phase 2)

0.71389

0.71386

2.001 (Start of phase 3)

0.69466

0.69458

3

0.57323

0.57334

(End of phase 3)

In the second scenario, we suppose all communication links are
repairable (exponential distributed repair time) and their repair rates
are [ µa , µb ,..., µh ] = [0.4, 0.42, 0.44, ..., 0.54] (μi do not change across
phases, and other parameters equals to that in the scenario 1.). Figures
in Table. 2 show that results of our method (1st column data) are slightly different from that of the simulation method (3rd column data).
Table 2. Reliability of MPNS with repairable links
System Reliability
Time

0 (Start of phase 1)

(v0(e) ⋅ E1(e) ⋅ [1,1]') ⋅ (v0( f ) ⋅ U1( f ) ⋅ [1,1]') ⋅ (v0( g ) ⋅ E1( g ) ⋅ [1,1]') ⋅ (v0( h) ⋅ I1( h) ⋅ U (2h) ⋅ U3( h) ⋅ [1,1]')

(13)
where

U1( a )

indicates that edge a keeps operational during phase 1.

E1(c ) indicates that the behavior of c in phase 1 is either up or down.
I1( h ) U (2h ) U3( h ) indicates that the state of h remains unchanged during phase 1 , and keeps operational during phase 2 and phase 3. The
MPNS reliability is the sum of all Pr{ pathi } , i.e.:
RMPNS = ∑ Pr{ pathi }
i

(14)

In order to verify the above algorithm, we compare results of
our method and that of the simulation method under two scenarios.
The first scenario considers all communication links as nonrepairable
and their life are independent variables of exponential distributions,
failure rates [λa , λb ,..., λh ] = [0.2, 0.22, 0.24, ...,0.34] (unit: probability per hour), and failure rates do not change across phases. Let
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Monte Carlo simulation

0

1→ h 
1
h2 
3 → 1 ) is:
Pr{ path1} = (v0( a ) ⋅ U1( a ) ⋅ [1,1]') ⋅ (v0(b) ⋅ U1(b) ⋅ [1,1]') ⋅ (v0(c ) ⋅ E1(c ) ⋅ [1,1]') ⋅ (v0( d ) ⋅ E1( d ) ⋅ [1,1]') ⋅

Proposed
method

Proposed
method
(Original
system)

Proposed method
(more accurate)
(Divide 1 phase into
4 phases)

Monte Carlo
simulation

1

1

1

1 (End of phase 1)

0.8540

0.8656

0.8715

2 (End of phase 2)

0.7213

0.7415

0.7510

3 (End of phase 3)

0.5905

0.6164

0.6231

When the system contains repairable components, the proposed
method generates accurate results only on the assumption that repaired units can be reused only in the next phase (cannot be reused
immediately until next phase). Without this assumption our method
only provides an approximate result (i.e., data differences between
1st column and 3rd column in Table 2). In Monte Carlo simulation,
no such assumption exists and thus simulation approach generates a
more accurate (higher) result than our method. Fortunately the impact
of our assumption can be diminished by dividing one mission phase
into multiple ones. We divide one phase into four phases and obtain
more accurate results which is shown in the 2nd column of Table. 2.
Figures in the 2nd column are close to the simulation results, partly
demonstrating the effectiveness of the proposed method in analyzing
repairable components.
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5.2. Speed-monitoring mission
In railway systems, speed detection has become an indispensable
security measure to avoid clashes and delay. A common speed-monitoring equipment is the radar speedometer which uses the Doppler
effect to analyze the speed of trains. In addition, laser speedometers
are normally installed near railway stations as an alternative to supervise the incoming train. Consider a train P scheduled to move across
Station α , β , and γ , as shown in Fig. 17. Radar speedometers
M and N measure the speed of the train and directly transmit data
to the control center Q . In addition, laser sensors A ~ F measure the
speed when P approaches railway stations. Data from A ~ F can be
directly transmitted to Q , or gathered at specific sensors to be transmitted together.
Fig. 19. BDD of each phase in MPNS
Table 3. Reliability of the speed-monitoring system
System Reliability
Time
0 (Start of phase 1)

Fig. 17. Train-speed monitoring mission.

Our aim is to analyze the reliability of the speed-monitoring system when the train approaches stations. Apparently MPNS is an effective description for the system. We decompose the mission into
three phases to obtain a MPNS which is shown in Fig. 18. Suppose
both edges and vertices are prone to failure (except P and Q ), the
proposed algorithm generates the BDD for each phase (Fig. 19 considers uMv or sNt as an entity) and combines them together to form
a cross-phase BDD. The system reliability is the sum of probabilities of all BDD paths. (There are 392 = 7 × 8 × 7 paths in the crossphase BDD; 7 paths for phase 1; 8 path for phase 2; and 7 paths for
phase 3)

Fig. 18. MPNS model for the train-speed monitoring system.

By setting the following parameters we can compare our results
with simulation results (generated by Windchill [42] and GRIF software [13]), as shown in Table. 3.
(1) Failure rates of all components λ = 0.1 (failure rates remain
unchanged across phases; life of components are exponentially distributed independent variables.);
(2) All components are non-repairable;

Proposed method

Monte Carlo simulation

1

1

1 (End of phase 1)

0.98543

0.98544

2 (End of phase 2)

0.97908

0.97909

3 (End of phase 3)

0.95445

0.95449

6. Conclusion
The paper proposes an BDD-based algorithm to evaluate the reliability of MPNS. From literatures we find existing methods do not
take dynamic characteristics of networks into consideration. Hence
this paper introduces the concept of MPNS to consider some dynamic characteristics which include the varying system configuration,
changing components’ failure rates, and repair activities during the
mission. From case study it can be seen that MPNS is the effective
description of many communication systems.
The reliability of MPNS is evaluated with the cross-phase BDD
which is generated by merging BDD of different phases. When the
number of phase in MPNS increases, the merging step is easier to
implement in computers compared to the backward ordering in [49].
Another strength of the BDD-based approach is that it can be further
expanded to consider repairable edges and failure in vertices.
Future efforts will focus on the k-terminal reliability analysis of
MPNS, and the reliability analysis of directed MPNS with CCF. Additionally, truncation of the cross-phase BDD can also be taken into
consideration to make our approach applicable to large MPNS.
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(3) Phase duration [T1, T2 , T3 ] = [1,1,1] hour.
From cases in this section it can be seen that MPNS is a useful tool
to model some communication projects. Figures in Table. 3 show that
the proposed evaluation method can calculate an accurate reliability
of multi-phase networks.
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Theoretical and experimental modal analysis of the
cylinder unit filled with PUR foam
Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna zespołu bębna
wciągarki wypełnionego pianką poliuretanową
In the paper the dynamic properties of the cylinder unit as a part of the theatre scenography lifting mechanism have been investigated. The noise and vibration problem of the cylinder unit when lifting loads turned out to be the crucial limit in application
of the whole mechanism for lifting scenography elements on a theatre stage. The construction of the mechanism was examined
and the main source of noise was identified as the cylinder unit. Theoretical modal analysis confirmed that thesis. Experimental
modal analyses of the hollow cylinder unit as well as the cylinder with the PUR foam filling were performed. The results showed
significant improvement of the dynamic properties due to the vibration amplitude decrease for the first three vibration modes of the
filled cylinder. The research method of modal analysis turned out to be highly efficient in dynamic properties determination in the
industrial practice. The method of improving the dynamic properties of the mechanical construction by filling closed regions with
PUR foam is of a great importance for industrial application and seems to be economically effective.
Keywords: dynamic properties, noise and vibration, theoretical and experimental modal analysis, PUR foam.
W artykule przedstawiono badania dynamicznych właściwości zespołu bębna wciągarki służącej do podnoszenia scenografii teatralnej. Problem nadmiernego hałasu i drgań wciągarki podczas podnoszenia elementów scenografii okazał się istotnym problem
użytkowym ograniczającym możliwości zastosowania urządzenia w teatrze. Przeprowadzono analizę konstrukcji mechanizmu
wciągarki i wskazano zespół bębna jako źródło nadmiernego hałasu. Tę tezę potwierdzono przeprowadzając teoretyczną analizę
modalną zespołu bębna. W części doświadczalnej badań przeprowadzono analizę modalną oryginalnego, pustego zespołu bębna
a następnie zespołu wypełnionego pianka poliuretanową. Otrzymano wyniki badań doświadczalnych, na podstawie których dokonano obserwacji, że amplituda pierwszych trzech postaci drgań swobodnych analizowanego zespołu została znacznie obniżona,
co skutkuje znaczną redukcją hałasu generowanego przez bęben wypełniony pianką poliuretanową. Analiza modalna okazała
się wysoce przydatna w praktyce przemysłowej w celu określania dynamicznych właściwości urządzenia mechanicznego. Na
podstawie wyników przeprowadzonych badań modalnych sformułowano wniosek, że metoda wypełniania zamkniętych obszarów
konstrukcji mechanicznych pianką poliuretanową w celu poprawienia właściwości dynamicznych urządzenia może być szeroko
wykorzystana w praktyce przemysłowej ze względu na wysoką skuteczność oraz ważny aspekt ekonomiczny w postaci niskiej ceny
takiego rozwiązania.
Słowa kluczowe: właściwości dynamiczne, hałas i drgania, teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna,
pianka poliuretanowa.

1. Introduction
Vibration can be considered as an undesired phenomenon in mechanical mechanisms as far as it decreases lifetime of the machine,
limits its performance, influences other machines in the neighborhood
or induces high level of noise. There are some application areas where
the latter reason is referred to as the crucial one. All the measures
which must be undertaken in those circumstances focus on either
identifying and removing the excitation sources or minimizing harmful results of vibration. When it is not possible to change construction
of vibrating mechanism and sources of vibration are beyond control
the efficient way to improve machine dynamic behavior parameters
is to enhance damping properties of the mechanical system. This approach can be realized as active or passive damping. Active damping methods include application of specially designed and adaptively
controlled actuators which counteract the vibration motion and use
springs of variable rigidity coefficient, viscous dampers with actively
controlled internal flow, dampers with non-newton fluids etc. Those
solutions are very efficient when well-tuned but expensive and dif-
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ficult to be inserted into the existing design. That is why passive ways
of vibration damping are the most often applied applications.
To solve the noise and vibration problems and identify the dynamic properties of the mechanical systems new research methods
both theoretical and experimental must be applied. In the past three
decades, modal analysis has become a major technology in the quest
for determining, improving and optimizing dynamic characteristics
of engineering structures [6, 8, 12]. It has been successfully applied
to solve structural dynamic problems in mechanical [5, 7, 9, 15, 16]
and aeronautical [14] engineering. Recently modal analysis has also
found its broad applications for civil and building [11] structures,
biomechanical and harvest [3] problems, space structures, electrics
and electronics [2] acoustical instruments [1], transportation [10] and
nuclear plants.
The origin of presented research is the technical problem of
the curtain lifting mechanism making too much noise to be applied
in a theatre. The mechanisms of scenography changing must work
smoothly and quietly during a play otherwise they attract the spectators’ attention spoiling the art effect.
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2. The object of research
The whole mechanism of a scenography lift consists of an electrical motor combined with a reducing gear box, the cylinder unit with
bearings supported in the frame of the machine. The cylinder unit is
a welded construction of the shaft, two flanges and the cylinder. The
cylinder of 1000 mm long is supported on two flanges which connect
it to the main shaft of ca. 1400 mm long. The elements are mutually
located by means of the shapes tolerated as normal running fit. The
parts of the unit are connected with standard filled welds. The original
construction of the cylinder unit is presented in Fig.1.
On the external surface of the cylinder there is an u-groove distributed helicoidally which is designed to guide a rope winding on
the cylinder. The whole construction is made of structural steel. The
cylindrical surfaces for bearings are ground to obtain required tolerances. The whole unit mass is ca. 160 kg.

Fig. 1. The original construction of the cylinder unit

The construction presented in Fig.1 is optimal from the strength
point of view. However, the hollow region inside the cylinder makes
the unit susceptible to dynamic excitation because the cylinder is supported only on both sides without any support along its generating
line. That is the reason why the cylinder is prone to vibrating with
high amplitude rates which makes loud noise.

3. Problem definition and proposed solution
The analysis of the lifting mechanism and the preliminary experimental noise tests showed the source of the highest sound intensity
not around the motor and gear but in the middle of the winding cylinder. It proved that the reason of the noise and vibration is an instability of the mechanical system of the cylinder unit of the machine.
That fact had to be verified by thorough theoretical and experimental
investigation.
The solution of the vibration minimizing problem had to be
easy-applicable and inexpensive because the production of the lifting mechanisms should remain competitive. The solution which was
chosen was a passive way of vibration damping by inserting additional material of high damping properties into the existing structure.
The large region inside the cylinder seemed to be the best space to
insert vibration damping material. It needed creating some inlet hole
through which the material should be inserted. The other limitation
was the density of the material. The overall mass of the lifting mechanism should not be increased too much because all the construction
assumptions and solutions could not be altered. Additionally, the applied material should be incombustible. Considering all those limitations and assumptions the PUR foam of low-expansibility was chosen
for further research. That material is of low density (ca. 20kg/m3 after curing) and very good adhesion properties. Its low-expansibility
makes that material structure very advantageous for vibration damping because it has small void spaces after curing.

The proposed solution needs to be investigated numerically and
experimentally in order to evaluate the influence of the additional material of PUR foam on the dynamic properties of the whole cylinder
unit.

4. Theoretical and experimental modal analysis
Modal analysis is the process of determining the inherent dynamic
characteristics of a system in forms of natural frequencies, damping
factors and mode shapes, and using them to formulate a mathematical
model for its dynamic behavior. The formulated mathematical model
is referred to as the modal model of the system and the information
for the characteristics are known as its modal data [6]. The system
must meet several requirements in order to apply the modal analysis method for its examination i.e. it has to be linear, time-invariant
and observable and it must obey the Maxwell’s reciprocity theorem.
These basic prerequisites must be checked and fulfilled prior performing modal analysis test of the system. The modal analysis (MA) can
be performed as theoretical, experimental or operational modal analysis. Theoretical MA usually applies Finite Element Method (FEM) to
solve dynamic problems of the analyzed structure. The procedures
of solving the MA problem are usually implemented in the 3D CAD
software systems, which is very convenient because the analyses are
performed in the same graphic environment as the design process.
The experimental modal analysis comprises deriving the
dynamic properties of analyzed structure by means of experimentally
obtained characteristics of input signal - excitation force and corresponding characteristics of vibration response signal of the system
(acceleration, velocity or position). The modal identification test is
subjected to the prerequisites of the modal analysis method. It returns
information in the form which can be applied for further evaluation
process in order to achieve the required information on the dynamic
properties of the analyzed system. The information can be also applied in the model of the machine when the mathematical form of the
obtained characteristics is properly defined. Additionally, the mathematical form of that definition must comply with the actual form of
the whole model of analyzed system.
Modal analysis can be considered as transformation of a complex
dynamic system into a set of single-degree-of-freedom systems [4, 6].
If the aim of research is to determine frequency of free vibrations of
the system, modal analysis can be limited to simple identification modal test for deriving frequency response function (FRF) of the system.
FRF is a transfer function and is expressed in frequency domain.

Fig. 2. The linear mechanical system

For the linear system (Fig. 2) the following formula can be expressed – Eq. (1):
X (ω ) = H (ω ) ⋅ F (ω )

(1)

The transfer function H(ω) is the complex function which is formulated as follows – Eq. (2):
H (ω ) =

X (ω )

(2)

F (ω )
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The FRF reflects dynamic properties of the investigated system. It
represents relation between the response of the system (e.g. position,
velocity, acceleration) and input force for the certain pair of measurement points of response and excitation. The important feature of
the frequency response function is the fact, that it describes dynamic
properties of the investigated system regardless the type of excitation signal (harmonic, impulse or random) during measurements. The
FRF provides qualitative and quantitative evaluation of the dynamic
system resonance of the machine tool [13].
The experimental modal analysis procedure can be performed by
single input-single output (SISO) method, single input – multiple outputs (SIMO) or multiple inputs – multiple outputs (MIMO). These
methods differ not only in the measurement equipment requirements
but also in the required aim of the research and the accuracy of the
analysis results.
SISO method is used mainly when only two-channel data acquisition measurement system is available and the resultant FRF can be
limited to several point of measurement. It is usually applied when
impact hammer test is performed (force input signal and acceleration
output signal). The method can be applied as roving hammer (fixed
accelerometer) or fixed hammer (roving accelerometer) procedure. In
practice the roving hammer procedure is much more convenient because it does not require reinstalling the accelerometer from one point
of measurement to another as it is in the fixed hammer procedure. The
problems arise with normalizing input signal for every measurement
point. Therefore averaging procedure must be introduced.
SIMO method enables application of the harmonic exciter as in
input signal generator for simultaneous exciting many points of response measurement. It requires multi-channel data acquisition system and gives more accurate results than SISO method, because the
same excitation signal is used for all analyzed response points while
performing modal analysis.
MIMO is more hardware-requiring method but it returns much
thorough information of the analyzed system than SISO or SIMO
method. It is usually applied when the multi-channel data acquisition system is available. The selected input points can be excited with
different force characteristics in order to enhance accuracy and efficiency of the modal analysis.
In the further analysis the SISO method was applied because of
the limitations of the measurement system which was used.

5. Research method
The theoretical modal analysis was performed in order to obtain
modal shapes and their frequencies of the cylinder unit. The 3D CAD
software applied in that study is Autodesk Inventor 2015 Professional.
In that system the 3D model of all the parts and welded assembly were
created. In order to perform the analysis efficiently some simplifications of the analyzed model were applied. They comprised excluding
small holes on the surface of the cylinder and the helicoidal groove.
The simplifications were applied in order to speed-up the analysis. In
the case of small elements modelling the finite elements dimension
must be lower and it increases the number of elements, knots and
equations to be solved. The simplifications introduced in the model
change the dynamic properties of the whole system slightly but not
significantly. The elements materials properties were assigned from
the Inventor library according to the construction documentation.
Subsequently, the boundary conditions of the analysis were defined.

The theoretical modal analysis requires indicating the support of analyzed construction. For the numerical analysis the cylindrical surfaces
of bearing contact were defined as fixed support. The assembly analysis requires definition of contacts among the elements of construction. The default contact type is bonded contact of the surfaces which
are closer to each other than tolerance of 0.01mm. Considering the
real way of connecting elements within the construction the bonded
contacts were only applied between every weld and welded element.
The other automatically created contacts were discarded in analysis.
That method of contact definition reflected the real way of elements
connection. The finite elements net was created with default settings
(tetrahedrons) of the analytical program.
The experimental modal analysis was performed in order to obtain modal shapes, their frequencies and evaluate magnitude rates of
the frequency response functions in the resonances of the cylinder
unit structure. The impulse excitation was exerted by means of a modal hammer. The response was measured with an accelerometer. The
signals both from the hammer and the accelerometer were acquired
and analyzed in the PULSE system. The PULSE LITE system [17]
by Brüel&Kjær consists of the measurement module 3560L, the FFT
analysis software, the accelerometer 4514 [18] and the modal hammer
8206-003 [19].
The points of input (excitation) and response (acceleration) measurement were chosen on the cylinder and the shaft in one plane because the whole construction is axially symmetrical. The accelerometer was placed in the middle of the cylinder length for in that point
one can expect the highest rates of vibration amplitude. The sensor
was mounted on the cylinder with the bee wax, which is reported to as
one of the best way of connecting the accelerometer to the measured
surface [13].
In the case of noise in the output signal the H1 estimator of FRF
[13] is applied the value of which approaches the real FRF with the
growing number of measurement repetitions. The H1 estimator is
equal to the cross spectrum, between the response and force, divided
by the autospectrum of the force. The H1 estimator minimizes the
output noise effect. That is why 3 repetitions of every measurement
were applied in the experimental test procedure.

6. Results of research
Numerical simulations were performed in the Simulation module
of Autodesk Inventor 2015 Professional system. Firstly, the original
welded construction of the cylinder unit was examined (Fig.1). The
first 20 modes of the hollow unit were investigated. The results obtained in simulation are presented in Table 1.
The modes obtained in numerical simulation are multiplied because analytical software recognizes modes of the same shape distributed in different planes of symmetry. Therefore modes No 3 and
4 are the same modes in two perpendicular planes respectively. The
same situation is in the case of the following pairs: 5 and 6, 7 and 8,
9 and 10 etc. From the noise point of view the modes presented in the
figures 3, 4 and 5 are of particular interest. These mode shapes can
be strong sources of noise. The other shapes refer to the shaft modes
which vibrates inside the cylinder.
The legend on the side of graph shows the displacements of the
analyzed elements deformed during vibration of certain mode and
frequency but it should be noted that these values are introduced into
simulation only for comparing purposes. They do not represent real

Table 1. Frequencies of the first 20 modes of the hollow cylinder unit
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Mode Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frequency [Hz]

191,58

243,31

247,01

247,08

520,23

520,31

649,62

649,82

667,17

667,48

Mode Nº

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Frequency [Hz]

772,38

785,29

1079,32

1083,96

1102,46

1103,95

1277,07

1278,87

1450,98

1508,05
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Fig. 6. The modified construction of the cylinder unit
Fig. 3. The 6th mode of the cylinder unit (520 Hz)

Fig. 7. The 6th mode of the cylinder unit (560 Hz)
Fig. 4. The 15th mode of the cylinder unit (1102 Hz)

Fig. 8. The 15th mode of the cylinder unit (1230 Hz)
Fig. 5. The 19th mode of the cylinder unit (1451 Hz)
Table 2. Frequencies of the first 20 modes of the modified cylinder unit
Mode Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frequency [Hz]

294,43

294,51

300,90

358,31

557,62

560,00

695,12

704,57

705,36

735,48

Mode Nº

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Frequency [Hz]

773,27

783,97

1155,58

1226,01

1230,00

1309,49

1309,61

1420,84

1480,59

1500,36
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Fig. 11. The measurement points distribution

Fig. 9. The 19th mode of the cylinder unit (1481 Hz)

deflections of the elements but reflect damping capabilities of the mechanical system when comparing one boundary situation or construction to another.
Having performed simulations of the original cylinder unit the
modification of its constructions was created. The inside of the cylinder element was filled with material of PUR foam (Fig. 6). The material was supposed to be inserted by a hole of about 20mm diameter
in one flange of the unit. The hole was not modelled in analytical
software because it is insignificant for simulation results.
To perform simulation the model of the PUR foam material had
to be introduced into Autodesk Inventor Material Library. The parameters of the PUR foam material were obtained from the producer
sources and implemented into the Library. Due to the fact that the
PUR foam sticks to the metal surfaces strongly the contacts of the material with the steel elements of the unit were taken into consideration
and modelled as bonded contacts.
The results obtained with the same boundary conditions are presented in Table 2.
The frequencies for the corresponding modes of the filled cylinder
unit are slightly higher than those of the hollow unit. It is a result of
adding lightweight material of considerable stiffness. The modes presented in Fig. 7, 8 and 9 are similar to the corresponding modes of the
hollow unit shown in Fig. 3, 4 and 5.
Analyzing the maximum deflection values (the legend in Fig. 3, 4,
5, 7, 8 and 9) it can be noted that for the presented modes the rate of
deflection for modified construction of the cylinder unit is lower than
for hollow cylinder unit.
The numerical modal analysis gave promising results which indicate that it is possible to obtain good results in reality. It is experimental modal analysis which can fully justify the modification of the
construction and support the thesis of achieving significantly higher

Fig. 10. The modal test rig of the cylinder unit
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rates of structural damping by applying PUR foam filling of the hollow regions of the construction which will solve the problem of too
much noise of the cylinder unit.
Experimental modal analysis was performed on the test rig presented in Fig.10. The cylinder unit was supported in two holders in the
places where the unit is normally supported in the whole construction
of the lift. The way of supporting was not the same as in target construction because not the whole cylindrical surfaces are fixed. Nevertheless the mass of the whole unit is so high that it should influence
obtained results insignificantly.
The response accelerometer was placed in the middle of the cylinder generating line. The hammer impact points were distributed evenly along the generating line symmetrically on both sides of the cylinder in one plane. The measurement points distribution is presented in
Fig. 11. The impact points are indicated with black hammer symbols,
the supporting points are indicated with arrows and the response accelerometer is placed in point number 15.
The hollow cylinder unit was analyzed modally three times. All
the attempts gave similar results of the structural vibration properties of the cylinder unit system. The analysis showed that there are
three main modes which are dominant for the whole unit construction.
The magnitude of FRF H1 estimate for the point situated opposite the
response accelerometer for the hollow cylinder unit is presented in
Fig. 12.

Fig. 12. The magnitude of FRF H1 spectrum of the hollow cylinder unit

The resultant frequencies and H1 magnitudes of three main modes
are as follows:
• The first mode
f=580 [Hz]
|H1|=12.61 [m/s2/N],
• The second mode f=1035 [Hz]
|H1|=1.49 [m/s2/N],
• The third mode
f=1439 [Hz]
|H1|=26.83 [m/s2/N].
The graphical form of the modes are presented in Fig. 13, 14 and 15.
After filling the cylinder with PUR foam and curing time of one
day the analysis was performed again in the same arrangements of
impact and response points.
The magnitude of FRF H1 estimate for the point situated opposite
the response accelerometer is presented in Fig. 16.
The results obtained after modal analysis are as follows:
• The first mode
f=577 [Hz]
|H1|=3.51 [m/s2/N],
• The second mode f=1038 [Hz]
|H1|= 0.70 [m/s2/N],
• The third mode
f=1436 [Hz]
|H1|=2.35 [m/s2/N].
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Fig. 13. The first mode of the hollow cylinder unit

Fig. 15. The third mode of the hollow cylinder unit

Fig. 16. The magnitude of FRF H1 spectrum of the PUR foam filled cylinder
unit

Fig. 14. The second mode of the hollow cylinder unit

The graphical form of the modes are presented in Fig. 17, 18
and 19.
The results of magnitude of FRF H1 of the hollow and filled cylinder unit are presented in Fig. 20.
The procedure of experimental modal analysis was repeated on
the next day, after two days of foam curing. The results which were
obtained after two days of curing fully correspond to those after one
day, which proved that curing time of one day is sufficient to obtain
result of structural damping properties enhancement.
The results (Fig. 20) show that the filled cylinder unit vibrates less
intensively than it can be noted in the case of the hollow cylinder unit.
During experimental part of the research it could be heard by ear that
Fig. 17. The first mode of the filled cylinder unit
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Fig. 20. The magnitude of FRF H1 of the hollow and filled cylinder unit

the impacts sounded muffled after filling the cylinder with PUR foam.
The experimental modal results fully supported the sensual effects.

7. Conclusions

Fig. 18. The second mode of the filled cylinder unit

The results obtained in numerical and experimental modal analysis
showed that filling the cylinder with PUR foam of low-expansibility
appeared to be very efficient solution for noise and vibration problem
of the cylinder unit of lift mechanism. The method of PUR foam application seems to be very easy to perform and low-cost soundproofing method.
Both numerical and experimental modal analysis procedures applied in that case fully supported the thesis of the enhancing the construction damping capabilities by inserting the material of PUR foam
of low-expansibility into the hollow regions of resonant structure. The
results of the research are of great value for the cylinder manufacturer
making his product competitive and high-quality with only a slight
additional workload and cost.
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Fig. 19. The third mode of the filled cylinder unit
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Andrzej Żuchowski

Analysis of the influence of the impact speed on the risk of
injury of the driver and front passenger of a passenger car
Ocena wpływu prędkości zderzenia na ryzyko obrażeń kierowcy
i pasażera samochodu osobowego*
The subject of the analysis was the influence of the speed, at which a personal car hit an obstacle, on the risk of injury of the
driver and the passenger sitting in the front seat. With this goal in mind, several hundred of crash tests were analysed, published
on the Internet by National Highway Traffic Safety Administration (USA). The analysis focuses on the cases involving a frontal
impact of the car on a rigid barrier. For the purpose of assessing the forces acting on a dummy, Head Injury Criterion (HIC36)
and Chest Acceleration (CAcc), were applied, calculated on the basis of the resulting acceleration of head and chest of the dummy.
Separate analyses were performed for the forces acting on the dummy representing 50-centile man (M50) and 5-centile woman
(F5). A statistical analysis of the results of the crash tests was performed in order to determine the typical values of HIC36 and
CAcc factors, as well as the risk of severe injury of the driver and the passenger at a given collision speed. The risk of injury was
calculated on the basis of provided in the research literature so-called injury risk curves. It was determined that increasing the
speed at which a car hits an obstacle from 25 km/h up to 56 km/h results in the increase in the risk of severe injury (AIS4) of the
driver and the passenger from 2 to 10%. Some functions were proposed, describing the relation between the risk of injury and the
velocity of collision.
Keywords: road accidents, crash tests, impact speed, risk of injury.
Rozważono wpływ prędkości uderzenia samochodu osobowego w przeszkodę na ryzyko obrażeń kierowcy oraz pasażera na przednim fotelu. W tym celu wykorzystano wyniki kilkuset testów zderzeniowych, udostępnionych w Internecie przez National Highway
Traffic Safety Administration (USA). Uwagę skupiono na czołowe uderzenie samochodu w sztywną barierę. Podczas oceny obciążeń manekinów wykorzystano wskaźniki obrażeń głowy HIC36 oraz torsu CAcc, które oblicza się na podstawie wypadkowego przyspieszenia działającego na głowę i tors manekina. Oddzielnie rozważono obciążenia manekina reprezentującego 50-centylowego
mężczyznę (M50) oraz 5-centylową kobietę (F5). Przeprowadzono statystyczną ocenę wyników testów zderzeniowych, której celem
było określenie dominujących wartości wskaźników HIC36 i CAcc oraz ryzyka ciężkich obrażeń kierowcy i pasażera przy danej
prędkości zderzenia. Ryzyko obrażeń obliczono na podstawie dostępnych w literaturze tzw. funkcji ryzyka obrażeń. Ustalono, że
zwiększenie prędkości uderzenia samochodu w przeszkodę z 25 km/h do 56 km/h zwiększa ryzyko ciężkich obrażeń (AIS4) kierowcy
i pasażera z 2 do 10%. Zaproponowano funkcje wiążące ryzyko obrażeń i prędkość zderzenia.
Słowa kluczowe: wypadki drogowe, testy zderzeniowe, prędkość zderzenia, ryzyko obrażeń.

1. Introduction
Speed is a basic operating parameter of a car, taken into account
while designing roads and streets, determining the total time of the
journey but also the risk of a traffic accident and the severity of its
possible results. Legal provisions setting limits to the speed are a common solution to the problem of the abovementioned danger. However,
this solution is often inefficient because many drivers violates the limits. In the European Union, 40-50% of the drivers exceed the speed
limit on a given stretch of the road, with 10-20% of drivers driving at
10 km/h or more above the limit [22]. As the research conducted in
Poland in 2013-2014 indicate, about 30% of the drivers drive at more
than 10 km/h above the speed limit [2]. Improving the measures of
supervision results in the decreasing share of the accidents caused by
the excessive speed is in the last couple of years, from 31% in 2007
to 26% in 2014. With regard to the number of fatalities it is a change
from 47% to 39%.
When setting the speed limit and deciding on the measures of
supervision to be applied, many factors are taken into account, connected with the road geometry and its visibility, the condition of the
surface, intensity and structure of the traffic among others. Another
important issue is the influence of the speed on the results of the acci-

dents [5, 21]. Event data recorders (EDR), which are gaining popularity among car users, make it easier to examine the relations between
the velocity of the collision and the injury to the occupants of the
vehicle [3, 4, 8, 9]. However, determining the possible injuries on the
basis of the measured forces acting on a dummy during a crash test is
still a difficult task.
Normative requirements regarding crash tests of the cars usually
specify one value of test speed (e.g. ECE UN Regulations No 44, 80,
94 and 95). The results of laboratory tests, assessing the influence of
the collision speed on the forces acting on the occupants of the vehicle are rarely published, the apparent reason being the costs of this
kind of research. On order to limit the costs, the tests are sometimes
conducted with one and the same car hitting the obstacle at several
different values of speed. For example, paper [14] presents the results
of the research on the forces acting on the driver of a SUV car at the
velocity 4, 10 and 43 km/h, and in paper [20] the results are described
of a bus at 4, 7 and 30 km/h. The results of model tests are published
more often. Papers [10, 12] describe analyses of the forces acting on
the model dummies at 70-90 km/h, which is much more than in the
case of typical crash tests (30-64 km/h). The results of the research on
the influence of the car collision speed on the other variables are used

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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to assess to test the effectiveness of passive Table 1. Data on the accidents involved in the assessment of injury risk presented in Figure 1
safety devices, but also to model the injuries
Number of
of the driver for the purpose of activating
Degree
Impact
line
Number of the injured
Country
Source
eCall system (automatic notification of the
of injury
type
on Fig. 1
accident) [12] or to assess the costs of traffic
accidents [10].
1
11 (D+FP)*
C-T
Sweden
[18]
The purpose of the paper is to discuss the
2
55 (D+FP)
Sweden
assessment of the influence of the car colli3
C-C
Australia
[9]
MAIS2+ 30 men and 12 women (D)
sion speed on the dynamic load on the driver
and the passenger sitting in the front seat, in
4
64 (D+FP)
Sweden
[8]
the case of a car hitting a rigid barrier. This
5
C-C (88%),
kind of tests is used to assess the risk of injury
145 (D+FP)
USA
[4]
C-O (12%)
6
of the occupants of the vehicle. The risk was
MAIS3+
calculated on the basis of so-called injury risk
7
15 (D+FP)
Sweden
[8]
C-C
curves presented in the research literature,
8
64 (D)
Great Britain
[16]
functions which take into account the forces
AIS6
9
no
data
C-C
Sweden
[23]
acting on the head and the chest of the dummies. The analysis involves the results of the *) D – driver, FP – passenger on the front seat
crash tests published on the Internet by National Highway Traffic Safety Administration
On the basis of the analysis of the data on the traffic accidents, sta[24]. The results of the assessment of the risk of injury, performed
tistical models are developed, making it possible to assess the influon the basis of the laboratory tests, are applied to the data on the car
ence of the impact speed on the risk of injury of the occupants of the
accidents. The work was aimed at identifying the vehicle design and
vehicle. On the basis of several research papers from 2003-2012 [4,
operation factors that are decisive for the loads on vehicle passengers
8, 9, 16, 18, 23], injury risk curves were calculated for the occupants
during a road accident and for the necessity of reducing the loads to
of the vehicle (logistic regression), presented in Figure 1, regarding
a minimum.
the cases of frontal impact (overlap above 25%, impact angle within
±30o). The lines on the chart denote the risk of MAIS2+, MAIS3+ and
AIS6 injury, the last one being a fatal injury. The injuries are classified
2. Collision speed and the results of the car accident
as MAIS2 in case of e.g. concussion with a loss of consciousness, jaw
The results of a traffic accident depend on a variety of factors
or basal skull fracture, lung or heart contusion, fracture of 4 and more
connected with the variables of movement and the kind of the vehicle,
ribs at one side [12, 17, 21]. Some data on the accidents involved
properties of the road and its surroundings (type of the obstacle) and
in the analysis presented in Figure 1 are presented in Table 1. The
the human factors (anthropometric features, age, health). The main
data consider the driver and the passenger on the front seat (men and
parameters taken into account are the speed at which the vehicle hits
women in various age), with their seatbelts fastened, during a fronthe obstacle (or another car), the direction of impact (frontal, side) or
tal impact of a passenger car, respectively: with another personal car
the type of the protective devices used in the car. Another important
(C-C) with a truck (C-T), or with an obstacle (C-O).
features include the weight and height of the occupant of the car, his
The change in vehicle velocity over the duration of the crash event
or her place in the car, and position on the seat [15, 25, 28]. A number
Delta_V was determined on the basis of the data from the devices reof tests indicate that the effectiveness of the protective devices decording the variables of the movement of the cars (CPR – Crash Pulse
pends on the manner of use (e.g. proper positioning and tension of the
Recorder, EDR – Event Data Recorder), mounted in some cars even
seat belt, proper infant restraint) [29]. This is why the assessment of
since 1992 [9]. During a frontal crash impact involving two cars, A
the influence of the impact speed (which is one of the many operating
and B, moving at VA and VB speed, respectively, the change in vehicle
factors) on the results of the collision requires that the other factors
velocity depends on their mass, mA and mB, respectively, according to
are constant throughout the tests.
the principle of the conservation of linear momentum [21].
In the assessment of the injuries during the traffic accidents, a six-degree scale called AIS (Abbreviated Injury Scale)
Delta _ VA = (VA + VB ) ⋅ mB / (m A + mB )
is often used, where specific kinds of injuries were assigned
(1)
Delta _ VB = (VA + VB ) ⋅ m A / (m A + mB )
a certain level, expressed as a number. The higher the number, the
greater the threat to life. For example, AIS3+ denotes injuries of AIS3
degree or higher. Maximum AIS Scale (MAIS) is used to describe the
Assuming that the duration of the impact phase is the same for
condition of the injured with multiple injuries [17].
both of the vehicles (about 0.1–0.2 s), Delta_V determines the deceleration of a car, which in turn determines the value of inertial forces
acting on the car and its occupants, therefore determining the severity
of the crash. As we can infer from (1), the deceleration is higher in the
case of lighter cars. If the weight of the cars is equal,
Delta _ VA = Delta _ VB = 0, 5 ⋅ (VA + VB ) . If a car hits a stationary,
non-deformable obstacle, at speed V, Delta _ V ≈ V .

Fig. 1. Risk of injury of the driver and the passenger on the front seat during
a frontal impact (the lines are described in Table 1)

The results presented in Figure 1 confirm that there is a strong
dependency between the risk of injuries and Delta_V. As for MAIS2+
injuries, it was proved that a frontal impact involving a passenger car
and a lorry is more dangerous, than in case of the same type of impact
involving two passenger cars (lines no 1 and 2). Important observations include:
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− quite a high difference between the shape of the lines
referring to a given degree of injuries (with the exception of lines 4 and 5, where the functions of MAIS2+
risk, determined on the basis of research on the accidents in Sweden and USA, are similar);
− risk lines 6 and 7 (MAIS3+) are quite close to lines 8
and 9 (AIS6), that is in the place where the lines are
expected regarding AIS4 and AIS5 injuries;
− similarities between lines 7 and 8 when Delta_V>70
km/h, despite the fact that the lines refer to different degrees of injury (MAIS3+ and AIS6).
These results show that it is difficult to develop a function
(model) that would describe the dependence of the risk of injuries
on the speed of collision, and the small number of accidents (Table 1)
results in a low statistical representativeness of those functions. The
confidence intervals for some of the abovementioned risk functions
are presented in [4, 16].
The differences in the risk lines presented in Figure 1, referring
to the same degree of injury, may result from the factors other than
the abovementioned criteria of similarity of accidents. For example,
the accidents analysed include cars manufactured in different years,
and therefore with different passive safety systems. We know that
all the people injured had their seatbelts fastened but there is no information on the construction of those belts (lock tensioners, force
limiters), which has a very significant effect on the forces acting on
the person protected and therefore on the injuries [27]. The age and
the anthropometric features of the driver and of the passenger are also
important [3, 13].

3. Indicators of the risk of injury

a)

Fig. 2. Resultant acceleration of the head and chest of the dummy (example)

the time span where the indicators are calculated. The hatched area
under aH(t) line denotes the integral of the expression (2).
The values of HIC36 and CAcc indicators are used to calculate the
risk (probability) of injuries of the head and chest. Injury risk curves
for severe injuries (AIS4+) of the head and chest [1, 11, 25] were
applied:
Phead ( AIS 4+ ) = {1 + exp[5, 02 − 0, 00351 ⋅ HIC36 ]}−1

(3)

Pchest ( AIS 4+ ) = {1 + exp[5, 55 − 0, 0693 ⋅ C Acc ]}−1

(4)

Risk curves are presented in Figure 3, denoting the risk in percentage. The limit values for M50 and F5 dummies are, respectively,
HIC36 =1000 i CAcc=60 g [1, 21]. The risk of severe injury AIS4+
b)

c)

The injuries of the driver and the passengers during a traffic accident are caused by dynamic loads, resulting by stopping the car suddenly. The loads are measured in the crash tests
usually as accelerations and forces acting on the
various parts of the dummy. Further analysis focuses on the acceleration of the head and the
chest (torso) of the dummies, representing a 50- Fig. 3. Risk of severe injury (AIS4+) of head and chest of M50 and F5 dummies (a and b) and the risk
centile man (M50) and a 5-centile woman (F5).
curves Pcomb (c)
Two indicators were applied:
–– HIC36, Head Injury Criterion, calculated
of head and chest does not exceed 20% in this case, but it increases
for a time interval of up to 15 ms;
rapidly when the limit values are exceeded (Figure 3 a, b). The same
–– CAcc, maximum resultant torso acceleration [g], acting for a pefunctions hold for M50 and F5 dummies.
riod of at least 3 ms.
The loads at head and chest usually do not change to such a degree
HIC36 indicator is calculated on the basis of the acceleration of the
when the conditions of the crash test are changed, e.g. when the speed
head and time of the acceleration [1, 21]:
of the collision is changed. This is why combined injury probability
criterion Pcomb was used to assess the loads on the dummies [1, 11]:
2, 5
 1 t2

Pcomb = 1 − (1 − Phead ) ⋅ (1 − Pchest ) = Phead + Pchest − Phead ⋅ Pchest (5)
HIC36 = max 
(2)
∫ aH (t )dt  ⋅ (t2 − t1)
 (t2 − t1 ) t
1


In the further part of the analysis, HIC36=f(CAcc) chart was applied, presented in Figure 3c, where the lines indicate the values of
where:
HIC36 and CAcc, at which the values of Pcomb(AIS4+) indicator (risk of
aH(t)
– resultant acceleration of the centre of the head [g]
severe injury) are 5, 10, 20, 30 and 40%, respectively.
(CFC100 filtration), calculated on the basis of the component accelerations, measured in three mutually perpendicular directions;
∆t = t2 − t1 ≤ 0.036 s – length of time [s] with the highest values of
4. Selection of the crash tests for the analysis
aH(t).
CAcc indicator is calculated from the resultant chest acceleration
aC(t), while its components, measured in three mutually perpendicular
directions, were filtered with CFC180 [1]. Figure 2 presents an exemplary resultant acceleration of head and chest. The blue lines denote
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For the purpose of the analysis of the influence of the impact
speed on the dynamic load on the driver and on the passenger, the
results of crash tests published in the Internet by National Highway
Traffic Safety Administration were applied [24]. NHTSA database includes the results of over 7000 crash tests of the cars from 1965-2016,
conducted under various conditions (different types of impact, barrier
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The passenger cars have different construction of the frontal
crumple zone, which significantly
influences the process of deformation of the zone upon hitting the
obstacle, and therefore also the deceleration of the car [26]. This is
why the further division of the crash
tests into the categories was based
on the type of the car. The greatest
Fig. 4. Frontal impact of a car with a rigid barrier [24]
number was that of „classic” cars
(61% of the tests, weight of the car
types, velocity of collision etc.), with the special focus on the frontal
during the crash test: 932-2562 kg)
impact of a car on a rigid, plain barrier, placed perpendicularly to the
– a category including hatchback, sedan, coupe, kombi and convertdirection of the drive (Figure 4).
ible cars. Vehicles of that category have similar construction of the
Crash tests of the cars produced in 1990-2010 were chosen for the
integral body. Moreover, the following types of cars are included:
analysis, where the dummies placed on the front seats had their seat–– utility vehicles, with a reinforced chassis, drive usually 4x4
belts fastened, and were protected with a front airbag (Figure 4). The
(20% of the tests, weight 1298-2917 kg);
cars manufactured more recently were omitted because, for the records
–– pickups, with a frame chassis (11% of the tests, weight 1447from 2011 on, NHTSA database includes the values HIC15 ( ∆t ≤ 15 ms ),
3054 kg);
–– vans (8% of the tests, weight 1661-2721 kg, including miniwhich replaced HIC36 ( ∆t ≤ 36 ms ).
vans).
The speed with which the car hits the barrier is only one of
many factors influencing the load on the dummies. This is why for
the purpose of further analysis the results of the crash tests were
divided into several groups in such a manner as to limit the influence of the other factors on the result of the assessment performed
for the purpose of the analysis described in the paper. The first two
groups of results (data) were obtained with grouping the crash tests
according to the car’s manufacturing year (standard of the used
passive safety systems):
–– the models manufactured in 1990-1999;
–– the models manufactured in 2000-2010.
The indicators connected with the driver and the passenger
were analysed separately due to the fact that the loads on the same
dummies may differ significantly if placed on different seats in the Fig. 6. Comparison of mass (m) and length (L) of the passenger cars (according to [24]):
K – classic; U – utility vehicles; P – pickups; V - vans
car [25, 28]. For example, the values of HIC36 and CAcc indicators
in Figure 5, regarding M50 dummy placed on the driver and passenger seat were compared (422 tests, cars from 2000-2010, speed
In order to present the differences between the four types of cars,
56 km/h). The differences in HIC36 for the driver and the passenger
their weights and length were compared in Figure 6.
were as following:
–– not more than ±10% in 111 tests (26% of the results are between
Further analysis includes:
the red lines):
–– 788 tests with Hybrid III M50 dummies on the front seats (in
–– more than 20% in 211 tests (50% of the tests).
55 tests from 1990-1995, there were Hybrid II dummies on the
passenger seat);
The differences in CAcc for the driver and the passenger were as
–
–
125 tests with Hybrid III F5 dummies on the front seats.
following:
–– not more than ±10% in 274 tests (65% of the results are between the red lines):
–– more than 20% in 31 tests (7% of the tests).

Table 2 provides information on the number of tests at a given
collision speed, with regard to the manufacturing year and type of the
car (acc. to NHTSA classification), as well as the kind of a dummy.
The greatest number of tests were performed at nominal speed with
which the car hit the obstacle: 40, 48 and 56 km/h (25, 30 and
35 miles per hour, respectively), where the usual speed in the
case of M50 dummy was usually 56 km/h, whereas in the case
of F5 it was usually 48 km/h. The real value of the speed at
which the car hit the obstacle was usually within the range of
±1 km/h from the nominal value.

5. Preliminary assessment of the influence of the
impact speed on the loads of a dummies

Fig. 5. Comparison of HIC36 and CAcc indicators, calculated for M50 dummy placed on
the driver’s seat (D) and on the passenger’s seat (P); cars from 2000-2010 (56
km/h)

At this stage of the analysis, all types of cars were taken
into account (Figure 6). In Figure 7, the values of HIC36 and
CAcc were presented with regard to the speed at which the car
hit the barrier. The values refer to M50 and F5 dummies placed
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Table 2. Number of the crash tests included in the analysis (K – classic, U – utility vehicles, P – pickups,
V – vans and minivans)
K

U

Impact speed

Manufacturing
year of a car

M50

F5

<40 km/h

2000-2010

2

3

40 km/h
48 km/h
56 km/h

P

M50

F5

M50

Total

V
F5

M50

F5

0

F5

2

3

1990-1999

0

1

0

1

2000-2010

0

7

0

0

0

1

0

2

0

10

1990-1999

28

30

9

1

3

4

6

3

46

38

2000-2010

40

37

2

3

3

5

2

4

47

49

1990-1999

171

2

41

0

29

0

30

0

271

2

2000-2010

218

16

127

0

50

2

27

4

422

22

459

96

179

4

85

12

65

13

788

125

Total

0

M50

M50 dummy load that in the case of F5. The values of HIC36 and CAcc for F5 dummy are within a
similar range at 48 and 56 km/h (cars from 20002010). As for M50 dummy, the maximum values
of HIC36 at 56 km/h are about two times higher
than at 48 km/h. The maximum values of CAcc for
M50 dummy at 56 km/h are about 30% higher
than at 48 km/h.
In further analysis of the influence of the impact speed on the injuries of the occupants of the
vehicle, the results of 24 tests were omitted where
the values of HIC36 and CAcc indicators at a given
collision speed were significantly higher than in
the other cases (cf. Fig. 7). Table 3 presents the
ranges of HIC36 and CAcc indicators and the risk

on the driver’s seat. What is interesting, there was a huge dispersion of the values of the indicators at a given speed, irrespectively
of the cars’ year of production and the type of the dummy. For
example, the values of HIC36 when the car hit the barrier 56 km/h
speed for M50 dummy were within the range of 176-1079 (cars
from 2000-2010). This result shows that the effectiveness of
protective devices used in cars varies greatly. The effect of the
speed at which the car hits the barrier is more visible in case of Fig. 8. Influence of the impact speed on the value of risk Pcomb (AIS4+); (solid lines –
driver; dashed lines – passenger)

of severe injury (AIS4+) Phead, Pchest, Pcomb of
the driver and the passenger calculated on the
basis of (3)-(5).
The number of the tests with a passenger
(n*) is smaller than the number of the tests with
the driver (n) because the results were omitted
that do not meet the abovementioned similarity criteria of the conditions of tests, e.g. there
was no air cushion for the passenger in some
of the older car models, or there was a different
dummy on the passenger seat.
There was a significant range, that is the
difference between the minimum and maximum
value, for HIC36 and CAcc, at a given collision
Fig. 7. Influence of the impact speed on the values of HIC36 and CAcc for M50 and F5 dummies placed on speed, which makes it more difficult to analyse
the driver’s seat
the impact of the speed on head and chest injuTable 3. Ranges of HIC36 and CAcc, as well as Phead, Pchest, Pcomb risk factors
Dummy

M50

MY

F5

1990-1999

2000- 2010

V [km/h]

48

56

n

44

265

1990-1999

2000-2010

48

56

40

48

56

40

48

56

48

417

1

36

2

10

46

20

Ranges of the indicators calculated for the dummy on the driver seat
HIC36

90-518

238-1088

144-532

169-894

90

96-636

174-234

51-396

75-628

126-686

CAcc [g]

27-55

32-71

32-53

28-61

27

33-65

54-55

29-47

28-56

38-55

Phead [%]

1-4

1-23

1-4

1-13

1

1-6

1

1-3

1-6

1-7

Pchest [%]

2-15

3-35

3-13

3-21

2

4-26

14-15

3-9

3-16

5-15

Pcomb [%]

3-16

5-38

5-15

5-27

3

5-28

15-16

4-11

5-23

7-19

Ranges of the indicators calculated for the dummy on the passenger seat (next to the driver)
n*

38

192

43

417

HIC36

80-573

181-1163

101-536

CAcc [g]

26-53

35-64

28-50

0

34

2

10

45

18

214-902

-

69-723

174-261

93-298

91-678

196-712

29-59

-

32-67

43-47

31-44

30-49

30-52

Phead [%]

1-5

1-28

1-4

1-14

-

1-8

1-2

1-2

1-7

1-7

Pchest [%]

2-13

4-24

3-11

3-19

-

3-29

7-9

3-7

3-11

3-13

Pcomb [%]

4-15

6-37

4-14

5-25

-

5-31

9-10

5-9

5-13

5-18
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ries. Minimum values of head injury indicator are usually HIC36<900
and CAcc<60 g for the chest. The risk of severe injury (AIS4+) in these
cases is not higher than 14% (head) and 20% (chest). The load on
the chest determines the total risk of injury Pcomb, irrespective of the
speed of the car.
In Figure 8, collision speed and the risk of severe injury Pcomb are
juxtaposed. Taking into account the results for the two dummies (M50
and F5) placed on the driver’s seat and on the passenger’s seat, the
following ranges of the risk of injury were determined:
– cars manufactured in 1990-1999 – cars manufactured in 2000-2010
Pcomb =4÷31% at 48 km/h;

Pcomb =4÷11% at 40 km/h (F5 only);

Pcomb =5÷38% at 56 km/h;

Pcomb =4÷23% at 48 km/h;
Pcomb =5÷27% at 56 km/h.

6. Statistical analysis of the influence of the impact
speed on the loads on the dummies
6.1. The scope of the analysis
A more detailed analysis of the influence of the speed at which the
car hit the obstacle on the loads and injury risk of the occupants of the
car was performed on the basis of the statistical analysis of the values
of HIC36 and CAcc indicators and values of risk factors Phead, Pchest,
Pcomb, applied as random variables. In order to analyse the properties
of the probability distribution, histograms were prepared. On the basis
of the number of crash tests n and the range R of a given indicator, the
values x1, x2,…, xn were grouped into k intervals (bins) with the length
of h (bin interval), taking into account [6, 7]:
k ≈ n ; k ≤ 5log(n) ; h ≈

R
k

(6)

where: x – arithmetic mean, Me – median, s – standard deviation,

µ4 – fourth moment about the mean.
The asymmetry coefficient As=0 for symmetric distribution
( x = Me = Mo ), As<0 for left-skewed distribution ( Mo > Me > x )
and As>0 for right-skewed distribution ( Mo < Me < x ). The higher
the absolute value of the asymmetry coefficient, the stronger the
asymmetry of distribution. Kurtosis Ku>3 and Ku<3 characterises distribution patterns with more, or less concentration than in the case of
normal distribution, for which Ku=3 [6].

6.2. Effect of the year of production, type and weight of the
car on the HIC36 and CAcc
In point 5, the influence of the impact speed on the values of HIC36
and CAcc indicators was analysed, separately for the cars from 19901999 and from 2000-2010. At this stage, it was analysed whether there
may be a relation between the type and the weight of the car and the
high dispersion of the values of HIC36 and CAcc indicators at a given
speed of collision.
Figure 9a presents the values of HIC36 and CAcc indicators for
M50 dummy (a driver) in classic cars. The values of HIC36 and CAcc
indicators were juxtaposed with the injury risk curves (cf. Fig. 3c). A
clear difference between the loads on the dummies in case of older
and newer cars is confirmed by the distribution functions of the risk
of injury Pcomb.
In Figure 9b, the values of HIC36 and CAcc are presented for M50
dummy (the driver) in the following types of cars: classic (K), utility vehicle (U), pick-ups (P) and vans (V) from 2000-2010. Classic
cars, which are the most numerous, are additionally divided into four
groups, each of different weight (Fig. 9c). Risk distribution Pcomb, expressed as a distribution function F(Pcomb), are similar both for differ-

In this manner, every ith bin was assigned ni
number of indicators (number of the elements
in a given bin) and the relative number of elements pi (frequency), cumulated number of elements ci, and the distribution function F in the
upper limits of xi+ bins:
pi =

ni
; ci =
n

i

∑ nj,
j =1

i = 1, 2, ..., k ; F ( xi+ ) =

ci
  (7)
n

On the basis of the histograms, mode was
calculated [6]:
−
Mo = xm
+ h⋅

nm − nm −1
      (8)
2nm − nm −1 − nm +1

where: m – number of the bin with the greatest
number of elements; xi− , nm – lower limit and
number of elements of the bin where the mode
is located.
The coefficient of skewness As and kurtosis
Ku was used to assess asymmetry and flattening (concentration) of the analysed patterns of
distribution [6]:
As =

µ
x − Me ;
Ku = 44               (9)
s
s

Fig. 9. HIC36 and CAcc indicators and the distribution functions of the injury risk Pcomb (AIS4+) (M50, 56
km/h); a) cars from 1990-1999 and 2000-2010; b) various types of cars from 2002-2010; c) different values of weight of classic cars (C) from 2000-2010.
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the cars from 1990-1999 and F5 dummy, at 40
and 56 km/h, they were omitted in the further
analysis.

6.3. Effect of the impact speed on the
modes of HIC36 and CAcc indicators
The histograms of HIC36 and CAcc indicators regarding the loads on the dummies on the
driver’s seat are presented in Figure 10 (similar
distributions were prepared for the passenger).
On the abscissa axis, there are values of the upper limits of xi+ bins. The frequency pi is located on the axis of ordinates (7). The number
of elements in the tests was presented above in
Table 3. On the basis of (6), bin intervals were
applied hHIC=70 and hCAcc=4 g for the indicators regarding M50 dummy, as well as hHIC=120 and hCAcc=5 g for
the indicators regarding F5 dummy.
On the basis of the analysis of the measures of location, shape
and dispersion of the distribution patterns analysed, described in
point 6.1, it was determined that the distribution of HIC36 and CAcc
indicators has a very weak (|As|<0,2) right-side skewness (As>0, that
is x > Mo), and concentration lower than in the case of normal dis-

Fig. 10. Histograms of the frequency of HIC36 and CAcc indicators for the dummies on the driver’s seat;
M50 (48 and 56 km/h) and F5 (40, 48 and 56 km/h)

tribution (usually Ku ∈ (1,7; 2,9), and only for 2 groups Ku>3). Due
to the asymmetry of the distribution of the HIC36 and CAcc indicators,
mode values Mo were applied to describe the maximum of their density functions (Fig. 11).
Increase in the impact speed of the car from 48 to 56 km/h has
a greater influence on the increase in the mode value of HIC36 than
CAcc. On the basis of dependencies (3) and (4), it was determined that
such an increase in speed results in the increase in mode value of the
risk of severe injury of head (from 2 to 4%) and chest (from 5-6% to
7-11%).
It was proved that the increase in the impact speed has a greater
influence on the loads on M50 dummy in case of older cars (cf. 9a and
11). Moreover, the mode values of HIC36 and CAcc indicators for M50
dummies on the driver’s and passenger’s seat are similar at a given
speed. However, at 56 km/h, the mode values of HIC36 indicator are

Fig. 11. Mode values of HIC36 and CAcc indicators (M50 and F5) for the driver
(D) and for the passenger (P) in case of a car hitting the obstacle at
40, 48 and 56 km/h

ent types of cars and for different weight of classic cars. Therefore, no
significant relation was discovered between the type or weight of the
car and the distribution of HIC36 and CAcc indicators.
On the basis of the above findings, the crash tests were divided
into 14 groups (7 with the driver and 7 with the passenger), listed
above in Table 3 (8 groups of the tests with M50 dummy and 6 groups
of the tests with F5 dummy). Due to a small number of tests involving
Table 4. Values of the parameters describing the properties of risk Pcomb distribution
Dummy

M50

Place
MY

1990-1999

V [km/h]

F5

Driver
48

56

Passenger
2000-2010
48

56

1990-1999
48

Driver

2000-2010

56

48

56

Passenger
2000-2010

40

48

56

40

48

56

Group

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

n

44

265

48

417

38

192

43

417

10

46

20

10

45

18

R [%]

12.9

32.2

10.3

22.5

11.5

31.3

9.4

19.4

6.8

18.2

11.8

4.3

7.9

12.5

h [%]

1.8

2.5

1.8

1.5

1.8

2.5

1.8

1.5

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

x [%]

9.3

17.2

8.6

11.2

7.9

16.9

7.8

11.2

6.3

10.4

11.4

6.3

7.9

11.1

Me [%]

9.3

15.8

8.1

10.0

7.4

15.8

7.3

10.3

5.2

9.1

10.9

5.9

7.6

11.0

Mo* [%]

8.6

13.8

7.7

8.7

7.6

14.0

6.6

8.6

5.0

7.8

9.8

5.5

7.3

10.7

s [%]

3.1

6.8

2.6

4.4

3.0

6.5

2.4

3.9

2.1

4.6

3.4

1.5

2.3

3.3

q0,25 [%]

7.2

12.2

6.7

8.2

5.4

11.9

6.0

8.3

4.5

7.0

8.5

5.1

5.9

8.8

q0,75 [%]

11.6

20.7

10.4

13.1

9.1

20.4

9.2

13.4

7.5

12.2

12.9

6.9

9.9

12.9

As

0.01

0.20

0.18

0.26

0.15

0.17

0.22

0.25

0.49

0.28

0.17

0.26

0.14

0.03

2.36

3.23

2.61

4.64

2.84

3.36

2.82

3.71

2.21

3.11

2.65

1.97

1.90

2.21

Ku

*) Mode values of Pcomb indicator calculated in accordance with (8). The differences between mode values of Pcomb indicator calculated on the basis of mode HIC36
and CAcc indicators (from Fig. 11) and acc. to (8) for 9 groups are not higher than 5% for the rest of the groups (I, II, IV, IX and XI), the differences remaining at the
level of 8-12%.
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Fig. 12. Distribution functions of the injury risk Pcomb (AIS4+) of the dummies on the
driver’s seat (continuous lines) and on the passenger’s seat (dashed lines) at the
speed with which the car hits the obstacle 40, 48 and 56 km/h

Fig. 13. Mode values of the injury risk Pcomb (AIS4+) for the driver (D) and for the passenger (P) in the case of a car hitting the obstacle at 40, 48 and 56 km/h (M50
and F5 dummies)

On the basis of the mode values of injury risk Pcomb, it was
discovered that the increase in the speed at which the car hits
the obstacle:
––
from 48 to 56 km/h increases the risk of injury (AIS4+)
in the case of a 50-centile man from 8 to 14% in the cars from
1990-1999 and from 7 to 9% in the cars from 2000-2010;
––
from 40 to 56 km/h increases the risk of injury (AIS4+)
in the case of a 5-centile woman from 5 to 10% in the cars from
2000-2010.
Generalized results of the analysis of the influence of the
speed in case of a frontal impact on the risk of injury for the
driver and for the passengers on the front seat are presented in
Figure 14. The points on the charts at the speed of 40, 48 and
56 km/h denote mode values from Figure 13, while points at
Delta_V<40 km/h represent the values of the risk of injury Pcomb
for the driver and for the passenger, calculated on the basis of
the results of two tests with M50 dummy and three tests with F5
dummy (cf. Fig. 7 and tab. 2).
The points on the charts and the behaviour of AIS3 and AIS6
risk functions (lines 6 and 9 in Fig. 1) were used to approximate
the results with the following function (“AIS4” line in Fig. 14):
Pcomb ( AIS 4+ ) = {1 + exp[3, 9 − 4,1 ⋅ ( Delta _ V / 80) 2,3 ]}−1  (10)
where Delta_V [km/h] is the change in vehicle velocity over
the duration of the crash.
The injury risk of the occupants on the front seats of the cars
from 2000-2010 during a frontal impact at Delta_V<60 km/h
can be described with the following approximating function
(dashed line in Fig. 14):

Fig. 14. Risk of injury of the driver and of the passenger on the front seat during a frontal
impact as a function of Delta_V (on the left, there is a fragment of the chart from
the right);“AIS3” line acc. to [4], “AIS6” line acc. to [23]

significantly higher for F5 dummies on the place of the passengers
than on the place of the driver.

6.4. Effect of the impact speed on the modes of injury
risk Pcomb
Distribution of the risk of injury Pcomb was assessed also on the
basis of histograms. In Table 4, values are presented of the parameters
describing the properties of risk Pcomb distribution in 14 data groups
(I-XIV). On the basis of (6), bin intervals h were applied of 1.5, 1.8
and 2.5% for M50 dummy, and h=3% for F5 dummy.
Distribution in every group is characterised by right-side
asymmetry (As>0), with very weak (|As|<0,2) or low intensity of the asymmetry (|As|<0,4). The arithmetical mean is
8-33% higher than Mo, and standard deviation s∈(1.5%; 6.8%). In
case of 5 groups (II, IV, VI, VIII, X) the concentration is higher than
in the case of normal distribution (Ku>3), and in the rest of the groups
Ku∈(1.97; 2.84).
In Figure 12, distribution functions of risk Pcomb are presented,
regarding dummies on the seat of the driver and the passenger. The
points indicate mode values of injury risk Pcomb. The modes are located between the quartile q0.25 and the median Me. What is important
is that there are differences of the distribution regarding the driver and
the passenger at 48 km/h speed.
The mode values of injury risk Pcomb (AIS4+) of the driver and the
passenger from Table 4 are presented in Figure 13, where the ranges
of the variable are marked (Mo-q0.25; q0.75-Mo), with 50% of the results in every 14 groups.

Pcomb ( AIS 4+ ) = 0, 017 ⋅ Delta _ V 1,56

(11)

with a high value of the coefficient of determination R² = 0,920.

7. Summary
The analysis of the results of several hundred of crash tests made
it possible to assess the influence of the impact speed on the injury
risk for the driver and for the passenger on the front seat, with their
seatbelts fastened and protected with an airbag. The speed of collision
is but one of many factors with an influence on the risk of injuries for
the occupants of the car. Due to the above, the analysis was conducted
in older and newer cars, separately for F5 and M50 dummies and for
two different places in the car (on the driver’s seat and on the passenger’s seat).
The analysis of the injury risk includes the loads on head and
chest (HIC36 i CAcc indicators). Significant dispersion of these indicators made the analysis harder (pt. 5). This is why the values of HIC36
and CAcc were determined statistically, by specifying their parameters
of distribution. On the basis of the mode values of the risk of injury
Pcomb, it was determined that the increase in the speed at which the
car hits the obstacle from 40 to 56 km/h increases the risk of severe
injury (AIS4+) in the case of a 5-centile woman from 5 to 10%. The
risk of injury in the case of a 50-centile man was assessed at the collision speed of 48 and 56 km/h. The increase in speed in such a case
increases the risk of severe injury from 8 to 14% in the cars from
1990-1999 and from 7 to 9% in the cars from 2000-2010.
To sum up the results – it was determined that the increase in the
speed at which the car hits the obstacle from 25 to 56 km/h increases
the risk of severe injury (AIS4+) for the driver and for the passenger
from 2 to 10%. The value of the risk of injury Pcomb is determined
by the loads on the chest, irrespective of the speed at which the car
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hits the obstacle. The results of the analysis were used to describe the

dependency of the risk of severe injury (AIS4+) for the driver and for
the passenger from Delta_V parameters with functions (10) and (11).
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An E-Bayesian method for reliability analysis of exponentially distributed products with zero-failure data
Metoda bayesowskiej estymacji wartości oczekiwanej
dla produktów o rozkładzie wykładniczym
wykorzystująca dane o niezaistniałych uszkodzeniach
This paper investigate an E-Bayesian estimation as a reliability analysis method for the seekers to deal with the zero-failure life
testing data. Firstly, we introduce an E-Bayesian estimation for the exponential distribution, and then propose a zero-failure model
with assumptions. Using the proposed model, we set up a series of life tests for the seekers, and apply the E-Bayesian estimation
on the observed zero-failure data to calculate the failure rate and reliability of the seekers. Finally, the reliability estimation results
of the seekers demonstrate the performance of the proposed method.
Keywords: E-Bayesian estimation, exponential distribution, zero-failure data, failure rate, hierarchical Bayesian estimation.
W pracy analizowano estymację bayesowską wartości oczekiwanej jako metodę analizy niezawodności urządzeń naprowadzających w przypadkach, gdy dane z badań trwałości są danymi o uszkodzeniach niezaistniałych (zerowych). W pierwszej części pracy
opisano E-estymację bayesowską dla rozkładu wykładniczego, a następnie zaproponowano model uszkodzeń niezaistniałych oraz
opisano jego założenia. Wykorzystując zaproponowany model, zaprojektowano i zrealizowano serię badań trwałości urządzeń
naprowadzających jak również zastosowano E-estymację bayesowską w celu obliczenia intensywności uszkodzeń oraz niezawodności badanych urządzeń. Wyniki oceny niezawodności urządzeń naprowadzających potwierdzają przydatność proponowanej
metody.
Słowa kluczowe: estymacja bayesowska wartości oczekiwanej, rozkład wykładniczy, dane o niezaistniałych
uszkodzeniach, intensywność uszkodzeń, hierarchiczna estymacja bayesowska.

1. Introduction
Reliability is the probability of a component or system working
regularly. Reliability technology was firstly applied in the fields of
nuclear industry, aviation and aerospace, and then was spread to the
industries of electronic, metallurgy, mechanical and so on. The researches and analyses on the reliability theories and applications have
lasted for decades. Now reliability has become one of the most important areas in the industry. With the improvement of reliability applications, products with high reliability require a long time to obtain
the failure data in normal life tests. Actually, zero-failure data is often
detected in Type I Censoring life tests.
The early research about zero-failure data started by Bartholomew [1], who firstly used the test time as the estimate of the average
life, which was obviously too small. Martz and Waller [12] developed a method for an exponential failure-time model and a gamma
prior distribution on the failure rate. Chow and Shao [2, 3] used a
regression model and the weighted least squares method for accessing the shelf-lives of drug products. Miller, Morell and Noonan [13]
provided the formulae for the probability of failure with zero-failure
data based on some assumptions of Bayesian prior distribution, and
gave an example of failure rate estimation with zero-failure data. Han
[4, 5] developed an E-Bayesian estimate method based on hierarchi-

cal Bayesian estimation, which was proved to be feasible for zerofailure data. Liu [9] investigated the applications of E-Bayesian estimation for exponential life distribution. Based on the researches of
E-Bayesian estimation, we introduce a reliability analysis method for
the seekers, which is more convenient and effective for zero-failure
data of exponential distribution.
The remainder of the paper is organized as follows. Section 2
presents a brief description of E-Bayesian method for the failure rate
estimation of exponential distribution. In Section 3 we introduce the
assumptions for reliability testing with zero-failure data. In Section
4 we provide an E-Bayesian method for exponential distribution
with zero-failure data. In Section 5 we illustrate how the proposed
E-Bayesian method can deal with zero-failure data in life testing, and
compare it with different zero-failure analysis methods. In Section 6
We give some comments and conclusions.

2. E-Bayesian estimation for the failure rate of exponential distribution
Exponential life distribution is suitable for the electronic products, so it is widely applied in the field of electronic reliability. For
example, it is used as the life distribution of semiconductor devices
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both in Japanese industry standards and American military standards.
The density function of exponential distribution is:
f (t ) = λ exp(−λt )

(1)

where t > 0 , λ > 0 , and λ is the failure rate of the exponential distribution.
Han introduced the definition of E-Bayesian estimation in [8]. Assume that λˆ (t ) is a continuous function defined on the interval R ,
and t ∈ R . If

∫

λˆ (t ) π (t )dt < ∞ , the definition of expected Bayesian

Ω

There is not any failure during the test, from time t j onwards,
S j samples are still under test. So we can suggest that there are S j

samples of which life is more than t j , j = 1, 2,..., m .
According to the above, we can make some assumptions as follows:
• When the time of the reliability test is t0 = 0 , the failure rate of
the product is 0, which is p0 = P (T ≤ 0) = F (0) = 0 .
• Sj =

i= j

Sj

samples whose life are longer than t j , j = 1, 2,..., m .
• The

(E-Bayesian) estimation is:

m

∑ ni , j = 1, 2,3,..., m , that means at time t j , there are
failure

rate

at

time

tj

is

p j = P (T ≤ t j ) ,

0 < t1 < t2 < ... < tm . Then the reliability of the product at time

λˆEB = ∫ λˆ (t )π (t )dt

(2)

t j is R = 1 − p j = P (T > t j ) , p0 < p1 < ... < pm .

Ω

where Ω is the interval of the hyper parameter t , π (t ) is the density function in Ω , λˆ (t ) is Bayesian estimation for λ . From the EBayesian definition of failure rate λ , we can obtain:
λˆEB = ∫ λˆ (t )π (t )dt = Et [λˆ (t )]

4. E-Bayesian model for exponential distribution with
zero-failure data
If the life distribution of the product is exponential distribution,
the density function is as follows:
f (t ) = λ exp( −λt ), t > 0

(3)

Ω

where λ is the failure rate of the exponential distribution, and λ > 0 .

We can see that λˆEB is the mathematical expectation of hyper
parameter t in the Bayesian estimation λˆ (t ) .
It is noticeable that E-Bayesian estimation is different from hierarchical Bayesian estimation. However, there are some connections
between the E-Bayesian estimation and hierarchical Bayesian estimation, see [5,8] for further details.

Assume the prior distribution of λ is a Gamma distribution, the
density function is:
π (λ | a , b ) =

, and Γ(a ) = ∫ t a −1e −t dt is a Gamma function.
0
Usually the failure rate of a high quality product is less than that
of a low quality product with the failure data, which fits for the reliability theory. According to that model, Xu and Liu [15] proposed a
decreasing function for prior distribution of failure rate λ . The derivative of the density function π (λ | a, b) is:

product life T is F (t ) , follow the two steps:
• Take n samples and divide them into m groups. The number

∑ ni = n.

i =1

th group stops at time ti , 0 < t1 < t2 < ... < tm , and no product
fails during the whole test. Then (ti , ni ) is called zero-failure
data.
The test starts at time 0 with m group, group 1 stops testing until time t1 , group 2 stops testing until time t2 . It goes on until time
tm , group m stops testing, when all tests come to the end. We can
obtain:
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∑ ni ,

i= j

j = 1, 2,3,..., m

dπ (λ | a, b) b a λ a − 2 exp( −bλ )(( a − 1) − bλ )
=
dλ
Γ(a )

m

• Assume that each group starts testing at the same time 0, the i

Sj =

(6)

∞

Different kinds of censored data are often gathered in reliability and life tests. For Type I Censoring test, especially in the tests of
high-reliability products with small samples, zero-failure data are frequently collected. With the development of technology, zero-failure
data attracted wide attention, and the researches on zero-failure data
needs intensive studies.
In reliability tests, we assume that the distribution function of

of the sample in the i th group is ni, i = 1, 2,3,..., m ,

b a a −1
λ exp(−bλ )
Γ(a )

where a and b are both hyper parameters with a > 0 , b > 0 , λ > 0

3. Assumptions for zero-failure data

m

(5)

(4)

(7)

It can be seen that when 0 < a < 1 and b > 0 , from Eq. (6) one
can find that the prior distribution π (λ | a, b) is a decreasing function
for λ . For Bayesian estimation, when 0 < a < 1 , the increasing of
parameter b makes the reliability robustness decreasing. Thus we set
an upper bound c for parameter b , then the range of b is 0 < b < c
( c is a constant). Assuming the prior distribution of a is U (0,1) and
that of b is U (0, c) [9]. So we can obtain the density functions of a
and b as:

1
π (a ) = 1(0 < a < 1), π (b) = (0 < b < c)
c
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In Type I Censoring tests of exponential distribution samples, if
there are X i samples failed in test i (i = 1, 2,..., m) , i is the number of
Type I Censoring tests. Based on [10], the failure number X i is subject to Poisson distribution with the parameters ti , ni and λ :

The samples were tested in different test environments. None of
them failed during the test, and these observations are shown in Table
5.1. Assume that differences between the test environments have no
effect on the life time. We can assume that all the seekers were tested
at the same time, thus we can obtain the zero-failure working time
data of the observations, which are shown in Table 5.2.
m

P{ X i = ri } =

According to Eq. (12), we have N = ∑ ti ni = 2051 , and we can

(ti ni λ ) ri
exp(−ti ni λ )
(ri )!

(8)

where ri = 0,1,..., n , and i = 1, 2,..., m .

i =1

obtain the E-Bayesian estimation of the failure rate λˆEB .
There are two methods to take zero-failure information into consideration. Han M. [6] proposed a model for m + 1 Type I Censoring
test, which is:

The likelihood function of λ is:

m

tm +1 = tm +

ri

m

(t n λ )
L( X i | λ ) = ∏ P{ X i = ri } = [∏ i i
]exp( − N λ )
i =1
i =1 ( ri )!

(9)

under zero-failure condition, which means ri = 0, i = 1, 2,..., m , we can

where [

note that L(0 | λ ) = exp(− N λ ) .
If the prior density function π (λ | a, b) is exactly as Eq. (6), according to Bayes theory, the posterior density function of λ is:

h(λ | 0) =

π (λ | a, b) L(0 | λ )
∞

b a a −1
λ exp(−bλ )exp(− N λ )
Γ( a )

=

tain M =

m +1

∑ ti ni , and

i =1

∞ a −1

1 M +c
.
λˆEB1 = ln
2c
M

According to the average remaining life method, Wu [14] developed another model for tm +1 with zero-failure data:

a

λ a −1 exp[−( N + b)λ ]

∫0 λ

(13)

1 m
1 m
ni ] means rounding down for ∑ ni . Then we can ob∑
m i =1
m i =1

∫0 π (λ | a, b) L(0 | λ )d λ ∫0∞ b λ a −1 exp(−bλ )exp(− N λ )d λ
Γ(a )
=

1 m
1 m
(ti − ti −1 ), nm +1 = [ ∑ ni ]
∑
m − 1 i =2
m i =1

exp[−( N + b)λ ]d λ

=

t 'm +1 = tm +

( N + b) a a −1
λ exp[−( N + b)λ ]
Γ(a )

1
1 m
, nm +1 = [ ∑ ni ]
λ
m i =1

(14)

(10)

The Bayesian estimation of λ under square loss is:
( N + b) a
∞
λˆB = ∫ λ h(λ | 0)d λ =
0
Γ(a )

is:

∞ a

∫0

λ exp[−( N + b)λ ]d λ =

a
(11)
N +b

We can obtain E-Bayesian estimation of the failure rate λ , which

λˆEB

1 c 1 a
1 c 1
1 N +c
= ∫ ∫
dadb = ∫
db = ln
c 0 0N +b
2c 0 N + b
2c
N

(12)

m

where N = ∑ ti ni , (ti , ni ) is the zero-failure data in the life tests,
i =1

i = 1, 2,..., m .

5. Experimental verification and model application
In order to verify the proposed E-Bayesian estimation model, we
set up a reliability test by subjecting specimens to a series of life tests
under different working circumstances. Then the life data are collected and analyzed to obtain the life time of the specimens. The purpose
of this experiment is to estimate the reliability of the seekers with a
simplified estimation model for engineering applications.

Table 5.1 Working time of the seekers
Working Time (h)
Test
Sample Test Envi- Test Envi- Test Envi- Test Envi- Test Environment A ronment B ronment C ronment D ronment E
a

10

40

45

162

72

b

10

/

/

162

68

c

12

12

3

45

105

d

10

13

3

50

102

Table 5.2 Zero-failure data of the tested seekers
Test
Sample

Failure
Number

Total Working Time
(Censoring Time ti )

Cumulative Zerofailure Number
(Test Sample ni )

c

0

177h

4

d

0

178h

3

b

0

240h

2

a

0

329h

1
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Table 5.3 The results of E-Bayesian estimation for failure rate

c

300

500

1000

2000

3000

4000

5000

6000

λˆEB × 10−4

2.2752

2.1815

1.9857

1.7015

1.5020

1.3523

1.2348

1.1395

λˆEB1 × 10−4

1.5885

1.5415

1.4384

1.2771

1.1552

1.0591

0.9808

0.9155

λˆEB 2 × 10−4

0.3568

0.3428

0.3133

0.2695

0.2383

0.2145

0.1957

0.1804

λˆH × 10−4

4.4515

4.2156

3.7409

3.0948

2.6687

2.3629

2.1307

1.9472

Table 5.4 The results of E-Bayesian estimation for reliability

c

300

500

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Rˆ EB

0.9555

0.9573

0.9610

0.9665

0.9704

0.9733

0.9756

0.9774

where t is the moment for estimating the
product reliability under the exponential distribution. The results of E-Bayesian estimation for reliability ( t = 200h ) are shown in
Table 5.4.
These estimation results accord with the
practical situation of the seekers. Based on
the results, it can be inferred that after taking zero-failure data into consideration, the
reliability estimation method of the products
is significantly improved. Compared with
the average remaining life method for zerofailure data, Eq. (13) makes the results more
conservative, which is more acceptable in
engineering applications.

6.

Concluding remarks

In this paper, a reliability analysis method based on the E-Bayesian estimation for
0.9687
0.9696
0.9716
0.9748
0.9772
0.9790
0.9806
0.9819
zero-failure data is proposed to estimate the
reliability of seekers. By integrating the zeRˆ EB 2
0.9929
0.9932
0.9938
0.9946
0.9952
0.9957
0.9961
0.9964
ro-failure information, the precision of estimation results of reliability increases greatly
based on the hierarchical Bayesian estimaRˆ H
0.9148
0.9191
0.9279
0.9400
0.9480
0.9538
0.9583
0.9618
tion. Furthermore, the experiment results
demonstrate that E-Bayesian method makes
the calculation process easier and more efwhere λ is a unknown parameter, we use E-Bayesian estimation λˆEB
fective for exponential distribution products. In addition, smaller c
m
makes the results more conservative in engineering practices.
instead of λ . Then we can obtain M ' = ∑ ti ni + t 'm +1 nm +1 , and
However, there are still some problems with reliability analysis
i =1
of zero-failure data. When using Bayesian model for analyzing zero1 M '+ c
λˆEB 2 = ln
failure data, the influence of assumptions about the parameters on fi.
2c
M'
nal results is obscure. In addition, appropriate parameters and models
selections for engineering applications need a further investigation.
As reported in [11], the range of c is 300 ≤ c ≤ 6000 , which is
reasonable in engineering practice. Based on Eq. (12), we calculate
Acknowledgement
the values of λ with different c , and compare with the hierarchical
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Multi-criteria reliability optimization for a complex system with a
bridge structure in a fuzzy environment: A fuzzy multi-criteria
genetic algorithm approach
Wielokryterialna optymalizacja niezawodności złożonego
systemu o strukturze mostkowej w środowisku rozmytym.
Metoda rozmytego wielokryterialnego algorytmu genetycznego
Optimizing system reliability in a fuzzy environment is complex due to the presence of imprecise multiple decision criteria such as
maximizing system reliability and minimizing system cost. This calls for multi-criteria decision making approaches that incorporate fuzzy set theory concepts and heuristic methods. This paper presents a fuzzy multi-criteria nonlinear model, and proposes a
fuzzy multi-criteria genetic algorithm (FMGA) for complex bridge system reliability design in a fuzzy environment. The algorithm
uses fuzzy multi-criteria evaluation techniques to handle fuzzy goals, preferences, and constraints. The evaluation approach incorporates fuzzy preferences and expert choices of the decision maker in regards to cost and reliability goals. Fuzzy evaluation gives
the algorithm flexibility and adaptability, yielding near-optimal solutions within short computation times. Results from computational experiments based on benchmark problems demonstrate that the FMGA approach is a more reliable and effective approach
than best known algorithm, especially in a fuzzy multi-criteria environment.
Keywords: multi-criteria optimization, reliability optimization, complex bridge system, genetic algorithm.
Optymalizacja niezawodności systemu w środowisku rozmytym to problem złożony ze względu na konieczność wzięcia pod uwagę
wielu niedokładnie określonych kryteriów decyzyjnych, takich jak maksymalizacja niezawodności systemu i minimalizacja kosztów. Wymaga ona zastosowania wielokryterialnych metod podejmowania decyzji, które łączyłyby pojęcia z zakresu teorii zbiorów
rozmytych oraz metody heurystyczne. W niniejszej pracy przedstawiono rozmyty wielokryterialny model nieliniowy (FMGA) oraz
zaproponowano rozmyty wielokryterialny algorytm genetyczny do projektowania niezawodności złożonych systemów mostkowym w środowisku rozmytym. Algorytm wykorzystuje techniki rozmytej oceny wielokryterialnej do określania rozmytych celów,
preferencji oraz ograniczeń. Metoda oceny uwzględnia rozmyte preferencje i eksperckie wybory decydenta dotyczące kosztów
oraz celów niezawodnościowych. Ocena rozmyta nadaje algorytmowi cechy elastyczności oraz adaptacyjności, pozwalając na
otrzymanie niemal optymalnych rozwiązań w krótkim czasie obliczeniowym. Wyniki eksperymentów obliczeniowych opartych na
problemach wzorcowych pokazują, że podejście z zastosowaniem FMGA jest bardziej niezawodne i wydajne niż najbardziej znany
algorytm, zwłaszcza w rozmytym środowisku wielokryterialnym.
Słowa kluczowe: optymalizacja wielokryterialna, optymalizacja niezawodności, złożony system mostkowy,
algorytm genetyczny.

1. Introduction
Reliability is central to productivity and effectiveness of real
world industrial systems [22, 35]. To maximize productivity, the systems should always be available. However, it is difficult for an industrial system, comprising several complex components to survive over
time since its reliability directly depends on the characteristics of its
components. Failure is inevitable, such that system reliability optimization has become a key subject area in industry. Developing effective system reliability optimization is imperative. Two approaches for
system reliability improvement are: (i) using redundant elements in
subsystems, and (ii) increasing the reliability of system components.
Reliability-redundancy allocation maximizes system reliability
via redundancy and component reliability choices [23], with restrictions on cost, weight, and volume of the resources. The aim is to find a
trade-off between reliability and other resource constraints [22]. Thus,
for a highly reliability system, the main problem is to balance reliabil-
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ity enhancement and resource consumption. A number of approaches
in the literature focus on the application of metaheuristic methods for
solving system reliability optimization problems [9, 7, 27, 15, 33, 34,
10, 13]. However, real-life reliability optimization problems are complex:
(i) management goals and the constraints are often imprecise;
(ii) problem parameters as understood by the decision maker may
be vague; and,
(iii) historical data is often imprecise and vague.
Uncertainties in component reliability may arise due to variability
and changes in the manufacturing processes that produce the system
component. Such uncertainties in data cannot be addressed by probabilistic methods which deal with randomness. Therefore, the concept
of fuzzy reliability is more promising [2, 4, 5, 6, 30, 31]. Contrary to
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probabilistic models, fuzzy theoretic approaches address uncertainties
that arise from vagueness of human judgment and imprecision [26, 3,
28, 1, 13, 14].
A number of methods and applications have been proposed to
solve fuzzy optimization problems by treating parameters (coefficients) as fuzzy numerical data. [31, 11, 20, 21, 24]. In a fuzzy multicriteria environment, simultaneous reliability maximization and cost
minimization requires a trade-off approach. Metaheuristics are a potential application method for such complex problems [9]. Population
based metaheuristics are appropriate for finding a set of solutions that
satisfy the decision maker’s expectations. This calls for interactive
fuzzy multi-criteria optimization which incorporates preferences and
expectations of the decision maker, allowing for expert judgment.
Iteratively, it becomes possible to obtain the most satisfactory solution.
In light of the above issues, the aim of this research is to address
the system reliability optimization problem for a complex bridge system in a fuzzy multi-criteria environment. Specific objectives of the
research are (1) to develop a fuzzy multi-criteria decision model for
the problem; (2) to use an aggregation method to transform the model
to a single-criteria optimization problem; and, (3) to develop a multicriteria optimization method for the problem.
The rest of the paper is organized as follows: The next section
describes the problem formulation for the complex bridge system.
Section 3 provides a general fuzzy multi-criteria optimization modelling approach. In Section 4, a fuzzy multi-criteria genetic algorithm
approach is proposed. Computational experiments, results and discussions are presented in Section 5. Section 6 concludes the paper.

the weight of each component in subsystem i, 1≤ i ≤ m
the volume of each component in subsystem i, 1≤ i ≤ m
the cost of each component in subsystem i, 1≤ i ≤ m
the upper limit on the sum of the subsystems’ products of volume and weight
C
the upper limit on the cost of the system
W
the upper limit on the weight of the system
b
the upper limit on the resource
αi, βi, parameters in constraint functions of subsystem i

wi
vi
ci
V

Assumptions
1. The availability of the components is unlimited;
2. The weight and product of weight and square of the volume of
the components are deterministic;
3. The redundant components of individual subsystems are identical;
4. Failures of individual components are independent;
5. All failed components will not damage the system and are not
repaired.
The problem can be formulated as a mixed integer nonlinear programming model as follows [8, 34, 35]:
η (r,n ) = R1R2 + R3R4 + R1R4 R5 + R2 R3R5 + 2 R1R2 R3R4 R5

Max









     (1)









− R1R2 R3 R4 − R1R2 R3R5 − R1R2 R4 R5 − R1R3R4 R5 − R2 R3 R4 R5
Subject to:

m

g1 (r, n ) = ∑ wi vi2ni2 ≤ V
i =1

2. Problem formulation

m

This section presents the mathematical formulation for the reliability optimization for a complex bridge system. In the real world,
a typical complex bridge system [23] comprises five components or
subsystems. The general structure of the complex bridge system is
illustrated in Fig. 1.

g 2 (r, n ) = ∑ α i ( −1000 ln ri )
i =1

βi

( ni + exp(ni 4) ) ≤ C

m

g3 (r, n ) = ∑ wi ni exp(ni 4) ≤ W
i =1

0 ≤ ri ≤ 1, ni ∈ positive integer, 1 ≤ i ≤ m

where, η(·) denotes the system reliability, and expressions g1(·), g2(·),
and g3(·) represent the total volume, cost, and weight of the system,
respectively.

Fig. 1. The schematic diagram of the complex bridge system

The aim is to maximize system reliability, subject to multiple linear constraints. In this respect, we present the following notations and
assumptions;
Notations:
m
ni
n
ri
r
qi

the number of subsystems in the system
the number of components in subsystem i, 1≤ i ≤ m
≡(n1, n2, …, nm), the vector of the redundancy allocation for
the system
the reliability of each component in subsystem i, 1≤ i ≤ m
≡ (r1, r2, …, rm), the vector of the component reliabilities for
the system
=1 - ri, the failure probability of each component in subsystem
i, 1≤ i ≤ m
n

Ri(ni) =1 − qi i , the reliability of subsystem i, 1 ≤ i ≤ m
Rs
the system reliability
gi
the ith constraint function

In the next section, we propose a general approach to fuzzy multicriteria optimization, in the context of system reliability optimization.

3. Fuzzy multi-criteria optimization modelling
In a fuzzy environment, the aim is to find a trade-off between
reliability, cost, weight and volume. A common approach is to simultaneously maximize reliability and minimize cost. Constraints are
transformed into objective functions, so that reliability and other cost
functions can be optimized jointly. This is achieved through the use of
membership functions, which are easily applicable and adaptable to
the real life decision process.
In general, the fuzzy multi-criteria optimization problem can be
represented by the following [13, 29];
Min η ( x)
Subject to:
g z ( x) < or ≡ or > 0


υq ≤ xq ≤ υq

z = 1, 2..., p
q = 1, 2,...,Q









(2)

where, x = (x1, x2,…,xQ)T, is a vector of decision variables that optimize a vector of objective functions, ῆ(x) = {ῆ1(x), ῆ2(x),…,ῆh(x)} are
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h individual objective functions over the decision space X; υq and ῡq
are lower and upper bounds on the decision variable xq, respectively.
Note that expressions g1(·), g2(·) and g3(·) in (1) are converted into
objective functions.
Fuzzy set theory permits gradual assessment of membership,
in terms of a suitable function that maps to the unit interval [0,1].
Membership functions such as Generalized Bell, Gaussian, Triangular and Trapezoidal can represent the fuzzy membership [31].
Linear membership functions can provide good quality solutions
with much ease, including the widely recommended triangular and
trapezoidal membership functions [6, 8, 11, 30, 31]. Thus, we use
linear functions to define fuzzy memberships of objective functions
(or decision criteria).
Let at and bt denote the minimum and maximum feasible values
of each objective function ῆt(x), t = 1,2,…,h, where h is the number of
objective functions. Let µηt denote the membership function corresponding to the objective function ft. Then, the membership function
corresponding to minimization and maximization is defined based on
satisfaction degree. Fig. 2 illustrates the linear membership functions
defined for minimization and maximization.

to quality solutions, while allowing some low quality solutions to
survive, to maintain diversity in the population [18]. Each candidate
solution is coded into a string of digits, called chromosomes. New
offspring are obtained from probabilistic genetic operators, such as
selection, crossover (at probability pc), mutation (at a probability pm),
and inversion [16]. A comparison of new and old (parent) candidates
is done based on a given fitness function, retaining the best performing candidates into the next population. Characteristics of candidate
solutions are passed through generations using genetic operators. The
overall flow of the FMGA is presented in Fig. 3.

Fig. 2. Fuzzy membership functions for ηt(x)
As shown in Fig. 2(a), the linear membership function is suitable
for representing cost functions that should be minimized. The membership function is represented as follows;
1

 b − ηt ( x )
µηt ( x) =  t
 bt − at
0


Fig. 3. The overall pseudo-code of the FMGA

ηt ( x) ≤ bt
at ≤ ηt ( x) ≤ bt

(3)

ηt ( x) ≥ bt

The linear membership function shown in Fig. 2(b) is suitable for
representing profit functions that should be maximized. The membership function is represented as follows;
1

η ( x) − at
µηt ( x) =  t
 bt − at
0


ηt ( x) ≥ bt
at ≤ ηt ( x) ≤ bt

(4)

ηt ( x) ≥ at

Having defined the fuzzy model using membership functions,
the corresponding crisp model is formulated. Fuzzy evaluation
enables FMGA to cope with infeasibilities which is otherwise impossible with crisp formulation. This gives the algorithm speed
and flexibility, which ultimately improves the search power of the
algorithm.

4. A fuzzy multi-criteria genetic algorithm approach
FMGA is an improvement from the classical genetic algorithm
(GA). GA is a stochastic global optimization technique that evolves
a population of candidate solutions by giving preference of survival
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4.1. Chromosome coding
Traditionally, candidate solutions were encoded as binary strings.
In the FMGA, each candidate solution is encoded into a chromosome
using the variable vectors n and r. An integer variable ni is coded as a
real variable and transformed to the nearest integer value upon objective function evaluating.

4.2. Initialization and evaluation
An initial population of the desired size, pop, is randomly generated. FMGA then computes the objective function for each string
(chromosome). The string is then evaluated according to the overall
objective function in the model.
To improve flexibility and to incorporate the decision maker’s
preferences into the model, we introduce user-defined weightings,
w = {w1, w2,…,wh}. We use the max-min operator to aggregate the
membership functions of the objective functions, incorporating expert opinion. Thus, from models (1) and (2), constraints g1(·), g2(·),
and g3(·) which represent volume, cost, and weight, respectively, are
transformed into objective functions using the fuzzy membership
functions. This leads to a multiple criteria system reliability optimization model, consisting of five criteria namely, reliability, volume, cost,
and weight. In addition, the model is converted into a single objective
optimization model as follows:
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λ ( x)  
λ ( x)   λ ( x) 
Max 1 ∧ 1  ∧ 1 ∧ 2  ∧ ... ∧ 1 ∧ h  
w
w
wh  
1  
2 




Subject to :


λt ( x) = µηt ( x)
wt ∈ [1, 0] t = 1,..., h



υq ≤ xq ≤ υq
q = 1, 2,..., Q


maximum iterations, and when the average change in the fitness of
the best solution over specific generations is less than a small number,
which is 10-5.
(5)

This section presents the computational experiments, results and
discussions based on benchmark problems in [17, 19].

5.1. Computational experiments

Here, µηt ( x) = {µη1 ( x), µη2 ( x),..., µηh ( x)} signifies a set of fuzzy regions that satisfy the objective functions λt which denote the degree of
satisfaction of the tth objective; x is a vector of decision variables; wt
is the weighting of the tth objective function; and symbol “˄” is the
aggregate min operator. Thus, expression (1˄λ1(x)/w1) gives the minimum between 1 and λ1(x)/w1. Though λ1(x) are in the range [0,1], the
value of λ1(x)/w1 may exceed 1, howbeit, the final value of (1˄λ1(x)/
w1) will always lie in [0,1]. A FMGA approach is used to solve the
model.

4.3. Selection and crossover
Several selection strategies have been suggested in [16]. The remainder stochastic sampling without replacement is preferred; each
chromosome j is selected and stored in the mating pool according to
the expected count ej;
ej =

∑

pop
j =1

fj
f j pop

(6)

where, fj is the objective function value of the jth chromosome. Each
chromosome receives copies equal to the integer part of ei, while the
fractional part is treated as success probability of obtaining additional
copies of the same chromosome into the mating pool.
Genes of selected parent chromosomes are partially exchanged
to produce new offspring. We use an arithmetic crossover operator
which defines a linear combination of two chromosomes [25][29].
Assume a crossover probability of 0.41. Let p1 and p2 be two parents
randomly selected for crossover. Then, the resulting offspring, q1 and
q2, are given by the following expression;

q1 = ε p1 + (1 − ε ) p2

q2 = (1 − ε ) p1 + ε p2

5. Computational illustrations

(7)

where, ε represents a random number in the range [0,1].

4.5. Mutation
Mutation is applied to every new chromosome so as to maintain
diversity of the population, howbeit, at a very low probability. A uniform mutation probability rate of 0.032 is applied.

We use the parameter values in [23] and define the specific instances of the problems as shown in Table 1.
Table 1. Basic data used for the bridge complex system
i

105αi

βi

wivi2

wi

V

C

W

1

2.330

1.5

1

7

110

175

200

2

1.450

1.5

2

8

110

175

200

3

0.541

1.5

3

8

110

175

200

4

8.050

1.5

4

6

110

175

200

5

1.950

1.5

2

9

110

175

200

The FMGA was implemented in JAVA on a 3.06 GHz speed processor with 4GB RAM. The FMGA crossover and mutation parameters were set at 0.45 and 0.035, respectively. A two-point crossover
was used in this application. The population size was set to 20, and
the maximum number of generations was set at 500. The termination
criteria was controlled by either the maximum number of iterations, or
the order of the relative error set at 10-5, whichever is earlier. Whenever the best fitness f* at iteration t is such that |ft – f*| < ε is satisfied,
then five best solutions are selected; where ε is a small number, which
was set at value ε = 10-5 for the computational experiments.
Expression (5) is used to solve benchmark problems. A fuzzy region of satisfaction is constructed for each criterion, that is, system
reliability, cost, volume, and weight, denoted by λ1, λ2, λ3, and λ4,
respectively. By using the constructed membership functions together
with their corresponding weighting vectors, an equivalent crisp optimization formulation is obtained [29];

λ1 ( x)   λ2 ( x)   λ3 ( x)   λ4 ( x)  
 ∧ 1 ∧
 ∧ 1 ∧
 
1 ∧
 ∧ 1 ∧
ω4  
ω1  
ω2  
ω3  



Subject to :


λt ( x) = µηt ( x)
t = 1,..., 4


0.5 ≤ ri ≤ 1 − 10−6
ri ∈ [0,1]



ni ∈ positive integers
1 ≤ ni ≤ 10


−6
Rs ∈ [0,1]
0.5 ≤ Rs ≤ 1 − 10

Max

(8)

4.6 . Replacement
At each generation or iteration, new offspring may be better or
worse. As a result, nonperforming chromosomes should be replaced.
A number of replacement strategies exist in the literature, e.g., probabilistic replacement, crowding strategy, and elitist strategy [26]. The
proposed FMGA uses a hybrid of these strategies.

4.7. Termination
The FMGA algorithm uses two termination criteria to stop the
iterations: when the number of generations exceeds the user-defined

The set ω = {ω1, ω2, ω3, ω4} are user-defined weightings in the
range [0.2,1] that indicate the bias towards specific decision criteria. To illustrate, given the weighting set ω = [1,1,1,1], the expert
user expects no bias towards any criterion. On the contrary, set ω
= [1,0.4,0.4,0.4], indicates preferential bias towards the region with
higher reliability values as compared to the rest of the criteria equally
weighted at 0.4. Consequently, the decision process considers the expert opinion and preferences of the decision maker.
Rather than prescribing a single solution to the user or decision
maker, the FMGA interactively provides a population of near-optimal
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solutions. The algorithm enables the decision maker to specify the
minimum and maximum values of objective functions in terms of reliability η1, cost η2, volume η3, and weight η4. Table 2 provides a list of
selected minimum and maximum values of the objective functions for
the complex bridge system.
Table 2. Minimum and maximum values of objective functions
η1

η2

η3

η4

bt

1

180

190

110

at

0.6

60

70

20

Two experiments were conducted: Experiment 1 and Experiment 2.
5.1.1 Experiment 1
The aim of experiment 1 was to demonstrate the performance of
the FMGA algorithm over time. As such, the algorithm was executed
for 500 iterations, to show the results of intermediate solutions over
time. A graphical analysis of the results was presented to show the
performance behaviour of the algorithm.
5.1.2 Experiment 2
This purpose of experiment 2 was to make a comparative analysis
of the performance of the FMGA algorithm against best known algorithms in the literature. Thus, the algorithm was executed 25 times,
and the best five solutions were selected. The experimental results
were compared with best known algorithms in [17] and [19], based
on four performance criteria namely, reliability Rs, cost Cs, weight
Ws, and volume Vs.
For further comparative analysis, an improvement measure is defined Rs, Cs, Ws and Vs values obtained. Thus, for each value, the
percentage improvement I is defined according to the following expression:
I = ( ( vs − vbest ) vbest ) ×100%

(9)

where, vs and vbest represent the FMGA solution value and the best
known solution from literature. Computational results and the ensuing
discussions are presented in the next section.

5.2

Computational results and discussions

This section presents the results of the computational experiments
outlined in the previous section.

Fig. 4. Best system reliability value convergence over generations
5.2.1. Experiment 1 results
Figure shows a plot of the variation of the best fitness in each
generation over a run time of 250 generations. After 250 generations,
the following solution is obtained as the best solution: the maximum
system reliability is Rs = 0.999958830. The reliability for the 5 constituent components are r1 = 0.81059326:3, r2 = 0.85436730, r3 =
0.88721528, r4 = 0.72126594 and r5 = 0.71732358. The resulting system cost Cs = 175.000.
It can be seen that the algorithm converged to a desirable solution
within about 200 iterations (generations). This indicates the potential
of the algorithm in terms of computational efficiency.
5.2.2. Experiment 2 results
Computational results from experiment 2 showed the performance of FMGA as compared to other best known algorithms. The best
five FMGA solutions were compared with the best results obtained
from the literature [8][35].
Tables 3 presents the best five FMGA solutions, and the best known
solutions obtained from [8] (with system reliability Rs = 0.999958830,
cost Cs = 175.00, weight Ws = 195.7352300, and Vs = 92.00). It can
be seen that, based on system reliability, cost, weight and volume, the
five FMGA solutions are better than the best known results, except
for a single weight value from solution S1 (that is, 196.988273245)
which is slightly higher than the best known (that is, 195.7352300).
Further, all the five best FMGA solutions outperformed the solutions
in [35], based on all performance criteria. This indicates that, overall,
the FMGA performs better than the previous algorithms.
Table 4 presents the percentage improvement of the FMGA solutions, using the best known results as benchmarks. The improvements
in reliability, cost, weight and volume are denoted by IR, IC, IW and

Table 3. FMGA performance against other algorithms
Best 3 FMGA Solutions

1

Chen (2006) [8]

Wu et al. (2011)
[35]

S1 (ri: ni)

S2 (ri: ni)

S3 (ri: ni)

S4 (ri: ni)

S5 (ri: ni)

(ri: ni)

(ri: ni)

0.790900512:4

0.828215087:2

0.825219610:3

0.817014473:3

0.820167554:3

0.81059326:3

0.82868361:3

2

0.867626123:3

0.819984805:3

0.853758959:3

0.845485199:3

0.851049098:3

0.85436730:3

0.85802567:3

3

0.902336897:3

0.894109978:4

0.894923994:3

0.913250236:3

0.905656019:3

0.88721528:3

0.91364616:2

4

0.803110963:1

0.833583709:1

0.757171007:2

0.812419422:1

0.750141630:2

0.72126594:3

0.64803407:4

5

0.625300922:1

0.763449829:1

0.677263922:1

0.682027145:1

0.640392747:2

0.71732358:1

0.70227595:1

Rs

0.9999928538

0.9999863254

0.9999758049

0.9999882710

0.9999731313

0.999958830

0.999889630

Cs

174.99949346

174.99999999

174.86624115805

174.99989705

174.81703492

175.0000000

174.9999960

Ws

196.988273245

180.13549794

177.41388514487

165.33338239

195.53463927

195.7352300

198.4395340

Vs

67.00

76.00

72.00

60.00

78.00

92.00000000

105.0000000
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Table 4. Percentage improvement of FMGA solutions over best known results
Improvement

S1

S2

S3

S4

IR

0.0034

0.0027

0.0017

0.0029

IC

0.0003

0.0000

0.0764

0.0001

IW

-0.6402

7.9698

9.3603

15.5321

IV

27.1739

17.3913

21.7391

34.7826

IV, respectively. The results show positive improvements of all the
criteria. As indicated by the average values in the last column, there
was remarkable improvement in volume, weight, cost and reliability,
in that order of magnitude.
Overall, the proposed algorithm is more reliable and effective than
existing algorithms in the literature. The algorithm offers a number of
practical advantages to the decision maker, including the following:
• The FMGA method addresses the conflicting multiple objectives of the problem, giving a trade-off between the objectives;
• The approach accommodates the decision maker’s fuzzy preferences;
• The method gives a population of alternative solutions, rather
than prescribe a single solution;
• The method is practical, flexible and easily adaptable to problem situations.
In view of the above advantages, FMGA is a useful decision support tool for the practicing decision maker in system reliability optimization, especially in a fuzzy environment.

6. Conclusions

ing approach that includes the preferences
and expert judgments of the decision maker. This study provided a multi-criteria
S5
Average
non-linear mixed integer program for reli0.0014
0.0024
ability optimization of a complex bridge
system. Using fuzzy multi-criteria evalua0.1046
0.0363
tion, the model is converted into a single0.1025
6.4649
objective model. Thus, FMGA uses fuzzy
15.2174
23.2609
evaluation to find the fitness of candidates
in each population. Illustrative computation experiments showed that the FMGA
approach is highly capable of providing near optimal solutions.
Contrary to single-objective approaches which optimize system
reliability only, FMGA provides satisficing solutions in the presence
of fuzzy multiple criteria. Furthermore, the algorithm provides a population of good alternative solutions, which offers the decision maker
a wide choice of practical solutions and an opportunity to consider
other practical factors not included in the formulation. Therefore, the
approach gives a robust method for system reliability optimization.
A fuzzy based approach is especially essential, given that, at design stage, the desired design information is not precisely known,
which makes the problem rather ill-structured. As such, reliance on
human experience and expert information is unavoidable. FMGA
uses fuzzy theory concepts to effectively model the vagueness and
imprecision of the expert knowledge, taking into account the conflicting multiple criteria. Computational results and comparative analysis
showed that the proposed algorithm is more effective than best known
algorithms in the literature.
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Decision makers in system reliability optimization seek to satisfice reliability enhancement and cost minimization. In a fuzzy environment, management goals and constraints are often imprecise and
conflicting. One most viable and useful option is to us a fuzzy satisfic-
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Research on time-varying characteristics of
testability index based on renewal process
BADANIE ZMIENNYCH W CZASIE WŁASNOŚCI WSKAŹNIKA TESTOWALNOŚCI
NA PODSTAWIE PROCESU ODNOWY
Testability indices are used in the phases of testability design and testability demonstration. This paper focuses on fault detection rate (FDR), which is the most widely used testability index. Leading hypothesis suggests that the value of FDR of a system
is usually a certain value. However, few attempts have been made to research the statistical characteristics of FDR. Considering
the fault occurrence process and test uncertainty, FDR is time varying and a special statistical process. Under the assumption of
perfect repairs, we build a fault occurrence model based on the renewal process theory. Supposing that test uncertainty is mainly
induced by test fault, the renewal process is employed to depict the occurrence process of test faults. Simultaneously, we depict the
process of test state change and then construct the fault detection logic based on the digraph model. Combining the fault occurrence model and the fault detection logic, we focus on the expectation of FDR, which is one of the key statistical characteristics.
By comparison, we introduce the calculation method of expectation of FDR in two cases, including without considering test uncertainty and considering test uncertainty. To validate the conclusions presented in this paper, we carry on a simulation case using
an integrated controller. Based on the theoretic and simulating methods, the expectation of FDR tends to be a constant with the
increase of time under the assumptions made in this paper. The statistical characteristic of FDR presented in this paper would be
the basic theoretical guide to testability engineering.
Keywords: testability index; fault detection rate; renewal process; test uncertainty; statistical characteristics.
Wskaźniki testowalności wykorzystuje się w fazach projektowania oraz potwierdzania testowalności. Przedstawiony artykuł poświęcony jest wskaźnikowi wykrywalności błędów (fault detection rate, FDR), który jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem
testowalności. Wiodąca hipoteza sugeruje, że wartość FDR dla danego systemu jest zwykle wartością pewną. Istnieje jednak
niewiele badań na temat statystycznych własności FDR. Biorąc pod uwagę proces występowania błędów oraz niepewność pomiarów, współczynnik FDR można opisać jako zmienny w czasie specjalny proces statystyczny. Przy założeniu naprawy doskonałej,
zbudowaliśmy model występowania błędów w oparciu o teorię procesu odnowy. Przyjmując, że niepewność testową wywołują
głównie błędy testowe, wykorzystaliśmy proces odnowy do zobrazowania procesu występowania błędów testowych. Jednocześnie
przedstawiliśmy proces zmiany stanu testu, a następnie zbudowaliśmy logikę wykrywania błędów w oparciu o model grafu skierowanego. Łącząc model występowania błędów z logiką wykrywania błędów, opracowaliśmy metodę obliczania wartości oczekiwanej FDR, która jest jedną z najważniejszych własności statystycznych tego wskaźnika. Dla porównania, metodę obliczania
wartości oczekiwanej FDR zastosowaliśmy w dwóch przypadkach, z uwzględnieniem i bez uwzględnienia niepewności testowej.
Aby zweryfikować wnioski przedstawione w niniejszej pracy, przeprowadziliśmy symulację z wykorzystaniem zintegrowanego
kontrolera. Obliczenia teoretyczne i symulacja pokazują, że wartość oczekiwana FDR wraz z upływem czasu staje się wartością
stałą w warunkach założonych w niniejszej pracy. Przedstawiona w artykule charakterystyka statystyczna FDR stanowi jedną z
podstaw teoretycznych inżynierii testowej.
Słowa kluczowe: wskaźnik testowalności; wskaźnik wykrywalności błędów; proces odnowy; niepewność testu;
własność statystyczna

1. Introduction
Reliability, maintainability and testability (RMT) have been integral parts of the equipment design. Equipment testability level has
effects on operational reliability and maintainability [3], which improves the operational reliability and quick maintenance. For example, shortening mean time to repair (MTTR) needs high requirements
of fault detection and isolation capability. After years of theoretical
researches and engineering practices, testability index has formed a
complete system. It is reported that the number of testability index is
as many as dozens[13]. From the point view of clear definition and

easy demonstration, these testability indices, such as fault detection
rate (FDR), fault isolation rate (FIR) and false alarm rate (FAR) etc.,
are widely used.
In particular, FDR is one of the most widely used testability index
in many engineering practices. FDR is a measure of the capability
that faults or failures occurring in the system can be detected by prescriptive test means. Briefly, FDR shows the system ability to indicate
the occurred faults. FDR acts as the measure and constraint of the
testability level in the design and demonstration phases. In the testability design stage, FDR is the constraint of the product testability
level. During this stage, the product purchaser usually proposes a con-
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tract value of FDR. In the testability demonstration stage, the contract
value of FDR is the measure to validate product testability level. In
this stage, the purchaser would decide whether to accept or reject the
product using the statistical sampling method [7, 22, 23]. In order to
validate the value of FDR of a series of products, it is assumed that
the real value FDR of a test product is a certain number when we use
the statistical sampling method [25]. The statistical sampling method
is the core theory of the quality inspection. In a quality inspection procedure, the only source of the statistical error is due to random sampling. Currently, the demonstration test of FDR directly employs the
theoretical assumptions adopted in the quality inspection. Therefore,
if the FDR test based on the quality inspection theory can be used, it
must accord to the assumption that the real value of FDR is an existing
certain value and do not change. Moreover, the truth is that we pay little attention to the statistical characteristics of FDR. Accordingly, the
research on statistical characteristics of FDR is crucial paramount.
FDR is a rate, which reflects the capability of automatic fault indication. Intuitively, the process of fault detection includes two steps.
The first step is a fault occurs in a system. The second step, a test
means, for example a Built-in Test (BIT), detects the occurred fault
and give an indication to the operating or maintenance personnel.
Therefore, to achieve the statistical characteristics of FDR, we must
have more understandings of the laws of equipment fault occurrence
and fault detection.
Modelling of fault occurrence is the key point of reliability and
maintainability engineering [21]. The reliability level of a product is
its inherent property, which decides the fault occurrence of a product.
However, the fault occurrence process also depends on maintenance
activities. For example, good maintenance activities can reduce the
rate of occurrence of failure (ROCOF) [4]. On the contrary, poor
maintenance actions would increase the ROCOF. From the point of
view of existing testability engineering, the ROCOF of a product is
considered to be constant and the fault interval obeys the exponential
distribution [17]. Since the reliability tests carry out separately, testability staff only can obtain product fault information using reliability
prediction method. The stochastic process model is related to models
of repairable systems in the reliability and maintainability literature
[1, 26, 28]. The widely used stochastic process models for repairable
systems are the Poisson process, the renewal process (RP), the generalized renewal process (GRP) and the nonhomogeneous Poisson
process (NHPP) [4, 11, 26]. The renewal process is commonly used if
all the maintenance repairs are preventive maintenance, bringing the
system to a ‘‘good-as-new’’ state each time (known as perfect repair).
The renewal process (RP) is widely used to depict the fault occurrence
process in systems with perfect repairs. The maintenance model was
established based on the theory of renewal process and the periodic
inspection interval is optimized [21]. Ji et al. [8] introduced to calculate time-varying failure probabilities based on a renewal-processbased model. Kim et al. simulated the failure and repair cycle of a
component based on the alternating renewal process[10]. Reference
[29] proposed a fault sample simulation approach for virtual testability demonstration test based on the renewal process theory.
The value of FDR is affected not only by the number of fault occurrence but also by the relationships of tests and faults. From a mathematical viewpoint, the dependency matrix (D matrix) can describe
the certain relationship among faults and tests[5]. In a dependency
matrix, the corresponding element in the D matrix is one when a test
can detect a fault. On the contrary, the matrix element is zero when
a fault is undetectable by a test. Considering the actual practice and
theoretical study, the relation between a fault and a test is not purely
zero or one. This relationship between fault and test is called as the
uncertainty relation, also known as the test uncertainty. In this case,
the relationship between a test and a fault can be depicted by a decimal
between zero to one. Such D matrix is called the uncertainty dependency matrix. Reference [5] focuses on building the diagnostic strategy
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based on the uncertainty correlation matrix. For the studies of sources
of test uncertainty, reference [9] investigates that sensor faults are the
main reasons causing the test uncertainty. References [18-20] focus
on solving real-time multi-fault diagnosis problem using the theory of
imperfect test. The definition of imperfect test is also a way to depict
test uncertainty. They define the probability of detection and probability of false alarm to describe the test uncertainty. Accordingly, the
relationship between a test and a fault is often uncertain. Generally,
the test certainty is only the special case.
FDR is an important indicator of the testability level of a product.
As a statistical and time varying parameter, its statistical characteristics are the main points of this paper. This paper proceeds as follow.
Section 2 analyses the existing FDR test theory and describes the statistical property of FDR. Section 3 models the fault occurrence process using the renewal process theory. Test uncertainty based on the test
fault model is described in Section 4. In Section 5, the expectation of
FDR as the key stochastic characteristic is discussed. Section 6 gives
a specific simulation example. Conclusions are given in Section 7.

2. Problem description
2.1. Existing test theory of FDR
The demonstration of FDR is carried out by artificially injecting faults into equipment. Then, the purchaser makes an acceptance/
rejection decision according to the contractual requirement of FDR.
The existing demonstration theory of FDR is mainly based on the
sampling plan by attributes or sequential probability ratio test [15,
24]. The demonstration test of FDR is a Pass/Fail test. It means that
each time of the test has two results, including successful detection or
failed detection. The basic idea of the demonstration test of FDR is the
receiver operating characteristic curve [6]. The characteristic curve
L( p ) can be written as eq. (1). L( p ) is the probability P{ f ≤ c}

of an event f ≤ c . Let f denote the number of failed tests of fault
detection. The event f ≤ c denotes f is smaller or equal to a specified positive integer c:
L( p ) =

c

∑ Cni p n −i (1 − p)i

i =0

(1)

where n is the number of test samples, c is the maximum number of
allowable failed sample and p denotes the probability of success.
Using the sampling plan by attributes or sequential probability
ratio test to carry on the FDR demonstration test, we must accept the
implicit assumption that the FDR value of a system is a constant depicted as the parameter p in eq. (1). However, researchers have never
proved this hypothesis theoretically or using FDR statistical data from
the field. In order to validate the availability of this assumption, the
statistical model of FDR would be built in next section.

2.2. Statistical model of FDR
FDR is defined as a rate, which the number of successfully detected faults is divided by the total number of occurred faults during
the specified time interval. According to its definition, FDR is time
varying. Here we use the notation FDR (t ) to represent fault detection
rate at time t and FDR (t ) can be calculated as follows [30]:

FDR (t ) =

N D (t )
N (t )
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where N (t ) denotes the total occurred number of faults at time t
D

and N (t ) denotes the total number of correctly detected faults at
time t . Generally, the relationship of N (t ) and N D (t ) must satisfy
N (t ) ≥ N D (t ) .

the interval [0,1] . As random variables N (t ) and N D (t ) are time
varying, FDR (t ) can be called a statistical process. As shown in Fig.
2, FDR (t ) fluctuates between zero to one. The dotted lines are the
samples of FDR (t ) . The heavy line is the expectation E[ FDR (t )]
of the samples of FDR (t ) . From the statistical views, we must pour
much attention to the statistical characteristics of FDR (t ) , such as the
expectation E[ FDR (t )] . Therefore, the trend and the statistical characteristics of FDR (t ) would be the key points in following sections.

Fig. 1. Counting processes of fault detection in multiple faults system

Let F = {F1, F2 ,..., Fn } denotes a fault set in a system. It means
that faults occurred in this system are categorized as n groups. Generally, one of the groups is called a failure mode and we use the term
fault to instead. As shown in Fig. 1, each fault Fi independently oc-

Fig. 2. Time varying characteristic of FDR

curs at time tij ( j = 1, 2,...) , where unfilled squares denote success-

3. Fault occurrence model based on renewal process

fully detected faults and filled circles denote the undetected faults. Let

The fault occurrence process is not only affected by its reliability level, but also affected by maintenance activities. Especially for
repairable weapons and equipment, they have finite lifetimes that
may require corrective maintenance during their lifetimes. During
the whole life cycle, their fault occurrence situations should take the
effects of maintenance activities into account. According to the effects on fault occurrence from the maintenance activity, maintenance
activities can be divided into five categories [26]. Under the assumption of perfect repairs for repairable system, the system is assumed to
restore to a ‘good-as-new’ state each time. Under this maintenance
strategy, renewal process is wildly used to depict the fault occurrence
processes [27, 28].

N Fi (t ) denote the total occurred number of the fault Fi at time inter-

val [0, t ] . Let N FDi (t ) denotes the total number of correctly detected
of the fault Fi at time interval [0, t ] . Accordingly, the calculation of
FDR (t ) can be further rewritten as follows:
n

∑ N FDi (t )

FDR (t ) = i =1
N (t )
=

N FD1 (t )
N (t )

N FD1 (t )
=

+

N FD2 (t )
N (t )

N FD2 (t )

+ +

N FDn (t )

In a renewal process, N (t ) denotes the number of faults occurred

N (t )

N FDn (t )

(3)

N Fn (t )
N F1 (t ) N F2 (t )
+
+ +
N (t )
N (t )
N (t )
N F1 (t ) N F2 (t )
N Fn (t )
n

= ∑ λFi (t ) ⋅ rFi (t )
i =1

where λFi (t ) = N F1 (t ) / N (t ) can be defined as an occurring weight,

during time interval [0, t ] . It is a counting process, which has the following properties.
(1) N (t ) ≥ 0 .
(2) The value of N (t ) is an integer and increases monotonically.
(3) At different times t and s ( s > t ), the number of occurred
fault is denoted as N ( s ) − N (t ) during the interval [t , s ] . In a
counting process, if the value of N ( s ) − N (t ) is only related
to the length of the interval [t , s ] and has no relation with the
starting count time t , this counting process is called an independent increment process.

which denotes the proportion of occurred number N F1 (t ) of the fault
Fi to N (t ) . The proportion rFi (t ) = N FD1 (t ) / N F1 (t ) can be defined as
the detection probability of the fault Fi . The values λFi (t ) and rFi (t )

lie in an interval [0,1] .

From eq. (3), we can clearly find that the value of FDR (t ) would
be higher if occurring weights of the detectable faults increase. Here,
the detectable faults mean that their detection probability rFi (t ) is not
equal to zero. From the definition of eq. (2), FDR (t ) always lies in

Fig. 3. Counting process of fault occurrence

A sample of counting process of fault occurrence is illustrated
in Fig. 3. The fault occurrence times are (t1, t2 , t3 ,) . We ignore the
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repair time, i.e., the system is repaired and put into new operation
immediately after a fault. Let ti denote the occurring time of the ith
fault. The interval ∆ti = ti − ti −1 (i = 1, 2,) denotes the time interval
length between the (i − 1)th fault and ith fault. Specially, t0 = 0 .
We use the term interarrival time to depict the time interval between
two successive faults. All of the interarrival times {∆ti | i = 1, 2,...} are
considered independently and identically distributed. The nth fault
occurrence time tn can be written as:
n

tn = ∑ ∆ti
i =1

F (t ) may be the exponential distribution, Weibull distribution, log-

normal distribution and Gamma distribution etc. Supposing that F (t )
obeys exponential distribution, the renewal process degenerates into
a Poisson process. According to the current testability demonstration
theory, the assumption that the interarrival time function is an exponential distribution represents that the fault occurrence process is a
Poisson process. However, the Poisson process is just a special form
of the renewal process[16]. Therefore, it is more universal using the
renewal process to describe the process of fault occurrence.
From the mathematical description of the renewal process, it
can be described by a function M (t ) . M (t ) is called the renewal
function, which is defined as the expectation of N (t ) . It can be
written as:
M (t ) = E [N (t )]

=

∞

∑ nP{N (t ) = n}
∑ n{P{N (t ) ≥ n} − P{N (t ) ≥ n + 1}}

n =1
∞

(5)

∑ n{P{tn ≤ t} − P{tn +1 ≤ t}}

n =1

where P{N (t ) = n} denotes the probability of n faults in [0, t ] and
n =0,1, 2, .
The random variable tn are the sum of n independent and identically random variables ∆ti , so we can rewrite M (t ) as:
M (t ) =
=

∞

∑ {nF n (t ) − (n − 1) F n (t )}

(6)

n =1

t
0

= F 1 (t ) + ∫ M (t − x)dF ( x)

where F n (t ) denotes the n-fold convolution of the time interval distribution function F (t ) . F n (t ) is the probability that the nth fault
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F * (s)
1 − F * (s)

(8)

After obtaining the interarrival time function F (t ) , the renewal
function M (t ) can be calculated after the inverse Laplace transform
of eq. (8).

4. Stochastic property modelling of fault detection
Realistically, the relationship between a fault and a test is uncertain in the actual operation of a system. This section focuses on modelling the test state change and describing fault detection logic.
The results of a test usually have three states, namely correct detection, missed detection and false alarm. The correct detection means
that the test indication is consistent with the system occurred fault.
The missed detection refers to when there exist a failure, but the test
does not give the right fault indication or have no indication at all. A
false alarm represents that the test indicates a fault but there is no fault
really occurred in a system. References [19, 20] define the fault detection probability and the missed detection probability respectively to
depict test uncertainty. Considering the definition of FDR (t ) according to eq. (2), it only relates to the existed faults whether they can be
detected or not. Therefore, the false alarms would not be considered in
this paper. So we define a test have two states, including normal state
(give right fault indication) and error state (give wrong fault indication or no indication at all). For the sake of simplicity, test states are
categorized as {0,1} , where 1 denotes the normal state and 0 represents the error state.
Reference [2] considered a test appears error state mainly because
of sensor failures. Simple to understand, sensor failures mean that a
sensor or test circuit itself is in fault. Generally, the reliability level
and maintenance strategy of the tests are same as the product itself.
Therefore, it is considered that fault occurrence rule of the test is consistent to product itself.

4.1. Digraph model of fault detection
In order to carry out the standardized description of fault detection

∑ n{F n (t ) − F n +1(t )}

n =1
∞

where M * ( s ) and F * ( s ) are the Laplace transform of M (t ) and
F (t ) respectively.

M * (s) =

∆ti  F (t ) [10]. Shortly, we define the interarrival time function F (t )
to instead. And the probability density function is f (t ) = F ′(t ) . The

=

(7)

(4)

mulative distribution function F (t ) of the interarrival time, namely

n =1
∞

M * (s) = F * (s) + M * (s) F * (s)

Because f (t ) = F ′(t ) , so f ( s ) = sF ( s ) . We can rewrite the eq.
(7) as:

In the renewal process, the fault interval ∆ti obeys the same cu-

=

occurs at time t . From the above analysis, F (t ) , F n (t ) and M (t )
can determine each other.
For the eq. (6), use the Laplace transform [16]:

in a system, F = {F1, F2 ,..., Fn } denotes a fault set, which has n independent faults. The independence between faults refers to whether
a fault occurs or not does not relate to any other faults in the fault
set F . In addition, the system has m independent tests, which are
grouped as a set T = {T1, T2 ,..., Tm } . The independence of a test has
two meanings. Firstly, it means that whether the test is in error or
normal state keeps independent to other tests. Secondly, a test whether
can detect an existing fault is irrelevant to other tests. The relationships among faults and tests can be modelled by a digraph [20]. Fig.4
illustrates a schematic digraph depicting these relationships. In Fig.4,
the upper layer nodes represent faults and the lower nodes refer to
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that the test state change from 1 to 0 at time tTj ( j = 1, 2,3,...) . The
i

fault occurrence law of Ti can also described by the renewal function
M Ti (t ) . The meaning of M Ti (t ) is consistent with the definition in

Section 3. Simultaneously, let tTj ( j = 1, 2,3,...) denote the repair time
i

of Ti . It means that the test state change from 0 to 1 at time

Fig. 4. Digraph of fault detection relationships

tests. In Fig. 4, if there exists the detection relationship between a fault
and a test, there is a directed line connection between them.
For notation convenience, we defined the relevant fault set

tTj ( j = 1, 2,3,...) .
i

RFS (T j ) of test T j . The set RFS (T j ) denotes a group of faults can
be detected by test T j . Mathematically, the set RFS (T j ) must satisfy:
T

RFS (T j ) = {Fi | Fi ∈ F and rF j = 1}
i

where

T
rF j
i

(9)

Fig. 5 illustrates an example of state change process of a test
= 1 denotes that there exists the physical detection relation-

ship between the test T j and the fault Fi . On the contrary, we define
T
rF j
i

Fig. 5. Schematic diagram of test state change

= 0 when the test T j cannot detect the fault Fi . As shown in

Fig. 4, taking the test T2 as an example, the relevant fault set of T2 is

Ti . The RFS (Ti ) of Ti is {Fi , Fi +1} . As shown in Fig. 5, the
fault time tTj ( j = 1, 2,...) of Ti is decided by its interarrival time
i

∆tTj ( j
i

= 1,1, 2,...) . The repair time tTj ( j = 1, 2,...) is related to the
i

fault time of the faults in RFS (Ti ) . Let min(t | t ( RFS (Ti )) > tTj ) de-

RFS (T2 ) = {F2 , F3} . Generally, RFS (T j ) ≠ ∅ , where ∅ denotes an
empty set.

note the minimum time of occurring time of the faults in RFS (Ti )

Likewise, let RTS ( Fi ) denote a relevant test set of the fault Fi .

after the jth fault tTj of the test Ti . Consequently, the state change

The RTS ( Fi ) is a group of tests which can detect the fault Fi . The set

i

i

time of Ti can be depicted as follows:

RTS ( Fi ) must satisfy the condition:
T

RTS ( Fi ) = {T j | T j ∈ T and rF j = 1}
i

(10)

t j = t j + ∆t j , j = 1, 2,...
Ti
 Ti Ti
 k
j

tTi = min(t | t ( RFS (Ti )) > tT ), k = j
i


(11)

As shown in Fig. 4, the relevant test set of F3 is RTS ( F3 ) = {T2 , T3} .
If a fault Fi cannot be detected by any test, it satisfies RTS ( Fi ) = ∅ .

4.2. Modelling of test state change
The digraph model of between a test and a fault depict the static
detection relationship. In this section, we model the test uncertainty
based on the assumption of test state change. In reality, the state of a
test could not be recognized automatically in the real situation. Generally, when a test does not give right indications to the occurred relevant faults, maintenance staff will affirm that the test is in error state.

Obviously, the fault time tTj ( j = 1, 2,...) of the test Ti would ali

ternates with the repair time tTj ( j = 1, 2,...) , which forms the state
change process of Ti .

i

4.3. Description of fault detection logic
Because of the existence of state change process of a test, the de-

It means that the test Ti would be repaired and its state switches to be

tection probability of the fault Fi is less than 1. The event of fault
detection can be modelled as follows.

normal only the fault in the set RFS (Ti ) occurs. Otherwise, the test

For a fault Fi , if it is not detected by any tests, namely

Ti will keep its error state. Accordingly, we define a test state change
process to depict a test repeatedly change its state from normal to error state then from error to normal state.
To describe the test uncertainty, test fault can be described by the
same way as the description of the system fault occurrence. We describe the test fault occurring model using the renewal process. Let

RTS ( Fi ) = ∅ , Fi would not be detected in any case. For a detect-

tTj ( j
i

= 1, 2,...) denote the fault time sequence of the test Ti . It means

able fault Fi , namely it satisfies RTS ( Fi ) ≠ ∅ . We define an event
A{Fi (t )} which represents the detection outcome of Fi at the fault
occurring time t . The event A{Fi (t )} has two states {s, f } . Let s
denote that Fi is successfully detected and f represents the failed detection. Simultaneously, let Normal[ RTS ( Fi (t ))] denote the number
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of normal tests in set RTS [ Fi (t )] at time t . Accordingly, we have the
following relationship:
A{Fi (t )} = {Normal[ RTS ( Fi (t ))] ≥ 1}
{Normal ( RTS [ Fi (t )]) ≥ 1}

where

denotes

the

(12)
value

of

Normal[ RTS ( Fit )] must be more than or equal to 1.

As the above assumptions, we define the detectable fault set F D .
The set F D must satisfy
F D = {Fi | Fi ∈ F and RTS ( Fi ) ≠ ∅}

(13)

Let F D = k represents the number of elements in the set F D .
According to the above assumption , rFi (t ) equals to one or zero. Accordingly, eq. (3) can be further described as:
n

FDR (t ) = ∑ λFi (t ) ⋅ rFi (t )
i =1
k

=∑

(14)

N FDi (t )
N (t )

i =1

where N FDi (t ) represents the occurred number of detectable fault Fi
Fig. 6. Schematic diagram of fault detection process

Fig. 6 shows a fault detection process of fault Fi . Its RTS ( Fi )

at time t and Fi ∈ F D , N (t ) denotes the occurred number of all
faults.
The expectation E[ FDR (t )] can be calculated as follows:

is the set {Ti , Ti +1} . The fault Fi occurs at {t1, t2 , t3} . According to the fault detection logic depicted in eq. (11), the values of

 k N FD (t ) 
E[ FDR (t )] = E  ∑ i 
i =1 N (t ) 


 N FD (t ) 
k
= ∑E i 
i =1  N (t ) 

Normal ( RTS [ Fi (t )]) at (t1, t2 , t3 ) are 1, 2 and 0 respectively. So, results of the event A{Fi (t )} at (t1, t2 , t3 ) are ( s, s, f ) .

5. Stochastic characteristics of FDR

(15)

In testability test engineering, we usually assume that tests have no
uncertainty when the testability tests are carried out under laboratory

However, the comprehensive and accurate calculation of eq.
(15) is a formidable work. We suppose that the elements in set

conditions. It means that if the set RTS ( Fi ) is nonempty, the fault Fi
can be detected at every time when it occurs. For comparison, we di-

F = {F1, F2 ,..., Fm } keep independent. Combing eq. (5), the expecta-

vide in two cases to study the stochastic characteristic of FDR (t ) . In
Case 1, we assume that every test keeps normal state all the time. And
in Case 2, both the fault occurrence randomness and test uncertainty
are considered. In two cases, the final aim is the calculation of the sta-

tion E[ FDR (t )] can be approximately calculated as follows:
 N FD (t ) 
k
E[ FDR (t )] = ∑ E  i 
i =1  N (t ) 

tistical characteristics of FDR (t ) . In this paper, we mainly focus on
the expectation of FDR (t ) , which is denoted as E[ FDR (t )] .

k

=∑

E[ N (t )]

i =1

5.1. Case 1

M

k

=∑

In this case, we make the following assumptions.
(1) In the fault set F = {F1, F2 ,..., Fn } , each fault occurrence process obeys the renewal process;
(2) The tests remain normal all the time. Namely, whether the failure mode Fi can be detected is determined. When a fault Fi is
detectable, its detection probability rFi is equal to one and Fi
can be detected at any time. Conversely, if a fault Fi is undetectable, its detection probability rFi (t ) is equal to zero and Fi
is undetectable at any time.
(3) Every fault Fi must obeys the same form of the interarrival
time function F (∆t ; a1, a2 ,) . Only the distribution parameters a1, a2 , are different for different faults.
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E[ N FDi (t )]

i =1

n

FiD

(16)

(t )

∑ M F j (t )
j =1

where M D (t ) refers to the renewal function of the detectable fault
F
i

Fi D . M Fi (t ) denotes the renewal function of fault Fi .
From the above analysis, when the form of F (t ) changes, M (t )
and E[ FDR (t )] would have different forms. Based on the above description, the calculation of M (t ) is very complicated. Here, taking
gamma distribution and exponential distribution for example, the calculation process of E[ FDR (t )] is presented.
(1) F (t ) obeys gamma distribution
Suppose that the interarrival time function F (t ) is a gamma distribution, i.e.:
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F (t ) = 1 − e −λt

k −1  (λ t ) j


 (k = 1, 2,3)
j = 0  j ! 

∑

(17)

when F (t ) obeys the gamma distribution and k = 1 . In this case,
E[ N (t )] = λt = M (t ) .

According to eq. (16), the value of E[ FDR (t )] can be calculated as:

The LS transform of F (t ) is as follows:

k

E[ FDR (t )] = ∑

i =1

F * ( s ) = L [ F (t )]
1
1
= −
s s+λ

k

λ k −1

j =1

sk

∑

k

=

(24)

j =1

k

∑

λ k −1
sk

j =1
k

1
1
+
s s+λ

= const

∑

λ

j =1

k −1

=

sk

λk
k

(s + λ ) − λ

k

(19)

λt 1 k −1 ω j
− λ t (1−ω j )
+ ∑
[1 − e
]
k k j =1 1 − ω j

F (t ) , the interarrival time ∆t can be obtained using Monte Carlo
simulation. Accordingly, we can use the Monte Carlo simulation to

(20)

where ω j = e 2π ji / k ( j = 1, 2,..., k − 1) is the distinct root of s k = 1 and
i is an imaginary order
From eq. (20), the limit of M (t ) is:
λt
k

lim M (t ) =

t →∞

(21)

According to eq. (21), M (t ) can be approximately calculated as:
M (t ) ≈

λt
= at
k

(22)

where a = λ / k . From eq. (22), M (t ) increases linearly with the
prolonging of time.
Combine eq. (16) and (22), E[ FDR (t )] can be calculated as:
k

E[ FDR (t )]= ∑

i =1

M
m

FiD

(t )

k

ait

i =1

∑ a jt

calculate M (t ) and E[ FDR (t )] .
The core of Monte Carlo method is the process of generating random numbers. The method of generating random numbers includes the
inverse distribution generation method and congruence method [12,
14]. Using in the computer simulation, the most widely used method
is the inverse distribution method. The procedure is as follows:
Step 1 Calculate the inverse distribution ∆t = F −1 (U ) of the interarrival time function F (∆t ) = U .
Step 2 Generate random numbers u1, u2 ,, uk which obey a uniform distribution and the values of these numbers must lie
between 0 to 1.
Step 3 Calculating each ui ∈ u1, u2 ,, uk using ∆ti = F −1 (ui ) , we
can get the interarrival time series ∆t1, ∆t2 ,..., ∆tk .
Under the assumption of certain test, the values of M (t ) and
E[ FDR (t )] are only affected by the number of occurred faults. Fig. 7
illustrates the simulation procedure of a fault occurrence process.
The simulation can be concisely described as follows:
Step 1 For the fault Fi and its interarrival time function is F (t | Fi ) .
Generate the fault interval ∆t Fj ( j = 1, 2,3,...) using the rani
dom number generation method.
Step 2 Calculate the fault time t Fi i according to t Fj = t Fj −1 + ∆t Fj ,
i

∑ M F j (t )
j =1

=∑

For the other distribution forms, such as Weibull distribution, it
is difficult to obtain the analytical expression of the renewal function
M (t ) . When the time interval ∆t obeys the interarrival time function

The inverse LS transform of equation is as follows:

M (t ) =

∑ λit

i =1
n

∑ λ jt

1
1
−
s s+λ
1−

∑ λ jt
j =1

(18)

Combine with eq. (8):

M * (s) =

λit

n

where
(23)

n

j =1

= const
where const refers to a constant.
(2) F (t ) obeys exponential distribution
When the interarrival time function F (t ) is exponentially

t F0i

= 0 . When the

t Fj
i

i

i

reaches the tmax , stop the sim-

ulation of Fi . Let tmax denote the maximum time of fault
occurrence.
Step 3 Repeat the above two steps and obtain all the time sequences
of fault in the set F = {F1, F2 ,..., Fn } .
After the above of three steps, we obtain one sample of fault occurrence process. In order to calculate M (t ) and E[ FDR (t )] , we
need repeat the simulation procedure. Here, we define the simulation
time ST .

distributed, namely F (t ) = 1 − e −λt . It is a special situation of
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renewal process and without considering test uncertainty, the value of
E[ FDR (t )] tends to be a constant.

5.2. Case 2
In Case 1, we neglect the test uncertainty. In this case, we would
consider the test uncertainty as depicted in Section 4. All for the assumption made in Case 1 are applicable here. In addition, let
T = {T1, T2 ,..., Tm } the m independent tests in a system. Every Ti in
the T will obeys the same interarrival time function F (t ; b1, b2 ,, bk ) ,
and only the distribution parameters b1, b2 ,, bk are different for different tests.
As shown in eq. (12), the detection condition of the fault Fi must
satisfy Normal[ RTS ( Fi (t ))] ≥ 1 . Generally, we define a characteristic
function FD(⋅) which shows whether Fi can be detected. At time t ,
Fig. 7. Simulation flowchart of fault occurrence sequence

the detection state of the fault Fi can be written as:

(3) F (t ) obeys Weibull distribution

1, Normal[ RTS ( Fi (t ))] ≥ 1
FD( Fi (t )) = 
else
0,

(25)

Since we introduce the test uncertainty, the number of detected

fault N FDi (t ) cannot calculate according to the theory of the renewal
process. Therefore, obtaining analytical expression of E[ FDR (t )] is
a formidable work. So we propose the simulation method to calculate
E[ FDR (t )] .

Fig. 8. E[ N Fi (t )] under different parameters of Weibull distribution

When the interarrival time function is Weibull distribution,
α

namely F (t )=1-e −(λt ) and t ≥ 0 . Generally, the parameters λ and
α denote shape parameter and scale parameter respectively. Let
E[ N Fi (t )] denote the expectation of cumulative number of a fault Fi

at time t . According to the fault occurrence simulation procedure, we
simulate the E[ N Fi (t )] under four groups of representative distribu-

tion parameter as illustrated in Fig. 8. Fig. 8(a) depicts the probability
density functions of four different distribution parameters. Fig. 8(b)

Fig. 9. Simulation flowchart of the process of test state change

expressed as a function E[ N Fi (t )] = at , where a is a constant. Simi-

To verify the expectation of FDR (t ) , we must simulate the fault
occurrence process and test state change process. In Case 1, we already introduce the simulation procedure of fault occurrence sequence. This section would give the simulation flowchart of test state
change process.

with the increase of time.
According to the theoretical and simulative method proposed in
this section, when the fault occurrence process can be modelled by the

normal state, SC (T j )==1 . On the contrary, SC (T j )==0 represent T j
is in error state. As shown in Fig. 9, it depicts the simulation procedure
of the test state change. It can be described as follows.

illustrates four corresponding curves of E[ N Fi (t )] . We can clearly
find that each E[ N Fi (t )] increases linearly and can be approximately
lar to the analysis of eq. (23), E[ FDR (t )] would tend to be a constant
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First, let SC (T j ) denote the state of test T j . When the T j is in
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Step 1 Set the state change time label i = 1 . From the above description, the length of time ∆ti (T j ) which a test T j keep normal
state is decided by its interarrival time function F (∆ti | T j ) ,
namely ∆ti (T j )  F (∆ti | T j ) . When SC (T j )==1 , the fault
time tTi j of the test T j can be calculated tTi j = tTi −j 1 + ∆t j (T j ) .
Specially, tT0j = 0 . At the time tTi j , the T j switches its state
from normal to error.
Step 2 When

the

state

of

Tj

test

is

error,

namely
Fig. 10. Test relationship in the integrated controller

SC (T j )==0 . As depicted in eq. (11), the repair time is
tTkj = min(t | t ( RFS (T j )) > tTi j ) (k = i ) . Then, i = i + 1 .
tTi j

tTkj

Step 3 Repeat the above two steps. When
or
reaches tmax ,
stop the simulation of test T j .
Step 4 Repeat the above three steps, we would obtain a complete
test state change sequence of T j . Similarly, we can obtain
the other tests’ state change sequences.
After the simulation processes of fault occurrence and test state
change, the vital step is the statistics the fault detection result. As described above, the fault Fi occurs at time t , its detection state (determine whether the fault can be detected or not) is decided by eq. (25). So

a fault, where ATE refers to the automatic test equipment. Ti refers to
the Built-in Test. The manual test means refers to detect a fault manually. The distribution parameter denotes the parameter of the interarrival time function F (∆t | Fi ) , where F (∆t | Fi ) obeys exponential
distribution. During the simulation, we only count the fault which can
be detected by BIT.
The interarrival time functions of tests T1, T2 , T3 , T4 are exponentially distributed and the parameter of each F (∆t | Ti ) is 1.408(year).
Table 1. Fault information of the integrated controller
Number

Failure Mode

Detection
Method

Parameter of Interarrival
Time Function (year)

F1

1553B bus communication error

ATE

0.963

F2

Self-test function
failure

Manual test

0.079

The total number occurred faults N (t ) and detected faults N D (t )

F3

All the rudder
drive signals error

T1, T2 , T3 , T4

0.507

can be calculated. Obtaining N (t ) and N D (t ) , we can calculate the
FDR (t ) according to eq. (2) and obtain a sample curve of FDR (t ) .

F4

No Rudder 1 drive
signal

T1

0.710

F5

No Rudder 2 drive
signal

T2

0.710

F6

No Rudder 3 drive
signal

T3

0.710

F7

No Rudder 4 drive
signal

T4

0.710

F8

Error polarity signal to Rudder 1

T1

0.152

F9

Error polarity signal to Rudder 2

T2

0.125

F10

Error polarity signal to Rudder 3

T3

0.125

F11

Error polarity signal to Rudder 4

T4

0.125

we can obtain the fault occurrences number N Fi (t ) and successfully
detected times

N FDi (t )

in the interval [0, t ] . Likewise, complete the

simulation processes of all of the faults in the set F = {F1, F2 ,..., Fn } .

After the entire simulation, we obtain a sample curve of FDR (t ) .
Repeating the above process ST times, we would get ST simulation
samples {FDR1 (t ), FDR 2 (t ),..., FDR ST (t )} . Employ the moment estimation method to calculate the expectation E[ FDR (t )] as follows:
ST

E[ FDR (t )] =

i

∑ FDR (t )

i =1

ST

(26)

After the whole simulation and calculation procedure, we obtain
the E[ FDR (t )] and observe its change trend.

6. Simulation Case
To verify the theory and simulation method proposed in this paper, an integrated controller in the missile control system is taken as
study case. It is used to simulating its fault detection process. Simultaneously, simulating calculation of E[ FDR (t )] is carried on.
The integrated controller is a LRU (Line Replaced Unit) level
product. Its main functions are outputting the drive and control signals
to the four rudders. The test relationship in the integrated controller is
shown in Fig. 10.
As illustrated in Table 1, the integrated controller has 11 failure
modes {F1, F2 ,..., F11} . The detection method means the way to detect

As shown in Fig. 10, the integrated controller has four independent
outputs. In addition, each output is control and drive signal to a special rudder. In the integrated controller, there are four circuits (BIT) to
monitor the 4-way signals. These four BITs denotes as {T1, T2 , T3 , T4 }
respectively. The test digraph of the integrated controller is built as
shown in Fig. 11. The upper nodes {F1, F2 ,..., F11} refer to faults. The
lower nodes {T1, T2 , T3 , T4 } refer to tests. The faults F1 and F2 cannot
be detected by any test in {T1, T2 , T3 , T4 } . Specially, the fault F3 can
be detected by the tests {T1, T2 , T3 , T4 } .
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Fig. 11. Test digraph of the integrated controller

In the above discussion, it is divided into two cases to study the
statistical characteristics of the FDR (t ) . However, the simulation of
two cases can be carried out together.

Fig. 14. Time-varying process of E[ FDR (t )] under certain test assumption

Set the simulation time ST = 100 and the maximum fault time to
division of E[ N D (t )] and E[ N (t )] . Accordingly, E[ FDR (t )] might
gradually tend to a constant. According to the eq. (26), we can calcu-

tmax = 20(year) .

late the E[ FDR (t )] under the assumption of certain test.
Fig. 14 shows simulation result of E[ FDR (t )] , where the expectation E[ FDR (t )] changes over time and fluctuates acutely at early period then gradually tend to be smoothed and stabilized. Then, we carry
on the simulation process based on the assumption of test uncertainty.
According to the test state change process and fault detection logic,
we obtain four state change sequences of tests T1, T2 , T3 , T4 and fault
detection outcomes. As shown in Fig. 15, the state change of test T1
is displayed. Simultaneously, the fault occurrence and detection processes of RFS (T1 ) = {F3 , F5 , F8} are shown. The fault is labelled as a
square when it is detected at occurring time. On the other hand, it is
labelled as a filled circle when it is not detected at occurring time.
Fig. 12. Example of fault occurrence counting process

Firstly, generate the fault sequence sets of the 11 faults.
Fig. 12 shows the fault occurrence counting processes of
{F1, F2 , F3 , F4 , F9 } . For the sake of clarity, it does not illustrate
the fault occurrence counting processes of all the 11 faults.
Each line in Fig. 11 represents a fault occurrence number
N Fi (t ) of fault Fi .
Secondly, repeat simulation of fault occurrence 100 times
and obtain 100 samples of the fault occurrence processes.
Under the assumption certain test, the detected fault number
N D (t ) is the sum of the occurred number of faults which can
be detected. Here, a fault Fi can be detected when it satisfies
RTS ( Fi ) ≥ 1 . In the integrated controller, faults F3 ~F11 are detectable and {F1, F2 } are undetectable.
Fig. 13 indicates the expectation of total number of occurred
and detected faults, denoted as E[ N (t )] and E[ N D (t )] respectively.
Both E[ N (t )] and E[ N D (t )] approximately linearly increase with
the increase of time. E[ FDR (t )] can be approximately seemed as the

Fig. 13. Expectation of total number of occurred and detected faults
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Fig. 15. State change of T1 and fault occurrence processes of RFS (T1 )

Next, we count the detected number of faults according to the
fault detection logic. By comparison, the expectation values of total
number of occurred faults and detected faults in two cases are displayed in Fig. 16. All the three curves have linear increasing charac-

Fig. 16. Expectation of occurred and detected fault number in two cases
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7. Conclusions
This paper mainly focuses on the expectation of the statistical

Fig. 17. Time-varying processes of the expectation of FDR (t ) in two cases

teristics. Considering test uncertainty in Case 2, the total number of
detected faults is less than in Case 1.
In order to compare the E[ FDR (t )] in two cases, we display the
E[ FDR (t )] curves in two cases in Fig. 17. As shown in Fig. 17, two
E[ FDR (t )] curves have the same law. Both of them fluctuate acutely at the earlier period and gradually get to be stabilised with the
increase of time. According to the simulation results in two cases,
the FDR real value of the integrated controller could be assumed to
be a certain value.

process FDR (t ) , which is one of the most important statistical characteristics. The works of this paper can be concludes as follows.
(1) This paper constructs the fault occurrence model based on renewal process.
(2) This paper presents the test uncertainty model based the reality that test could be in fault and models the test state change
process and fault detection logic.
(3) We study the expectation of FDR in two cases, including considering test uncertainty and without considering test uncertainty. In these two cases, the expectations of FDR (t ) tend to
be a constant along with the increase of time.
(4) When a system obeys laws of fault occurrence and test uncertainty proposed in this paper, we prove the effectiveness of
the assumption that the FDR value of a system exists a certain value. Accordingly, the FDR value of this kind of systems
could be evaluated by the existing theory of testability demonstration. For systems with other fault occurrence laws, the
effectiveness of the assumption needs further studies.
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Possible leakage detection level in transmission pipelines
using improved simplified methods
Weryfikacja możliwego poziomu wykrywalności wycieków
w zakresie zastosowania zmodyfikowanych uproszczonych
metod diagnostycznych*
This paper deals with issues of detecting leaks in liquid transmission pipelines. It presents an overall comparison of three improved simplified methods, i.e. correlation analysis of pressure and flow rate, pressure monitoring and volume balance. Besides
the well-known solutions, the authors also propose a detection algorithm with a new process variable structure and with two
options of a resulting function. These methods do not require a complicated mathematical model and highly specialist measuring hardware. Their application and maintenance are easy and low cost. The interest of this paper is to determine the leakage detection level, when these methods are used for diagnosing single leakages under steady-state operating pipeline’s conditions. The assessment, carried out on a laboratory water pipeline, was based on two performance indexes, i.e. a magnitude of
a minimal leakage, which can be detected and the response time, i.e. time between the moment of beginning (occurrence) of leakage and the moment when it has been detected. The obtained results proved a high efficiency of proposed techniques in detection
of leaks.
Keywords: fault detection, pipelines, leak detection methods, leakage detection level.
Artykuł dotyczy zagadnień diagnozowania wycieków z rurociągów przesyłowych cieczy z wykorzystaniem metod, które bazują na
pomiarach wewnętrznych parametrów przepływu (zmiennych procesowych), tj.: strumienia i ciśnienia. Artykuł prezentuje porównanie trzech zmodyfikowanych uproszczonych technik, tj.: analizy korelacyjnej sygnałów ciśnienia i przepływu, monitorowania
zmian ciśnienia i bilansu strumieni. Oprócz uprzednio znanych rozwiązań autorzy proponują również rozwiązanie algorytmu
detekcyjnego o nowej strukturze zmiennych i o dwóch wariantach funkcji wynikowych. Metody nie wymagają zastosowania skomplikowanych modeli rurociągu, cechuje je niski koszt w sensie wymagań dotyczących urządzeń pomiarowych oraz łatwa realizacja
i obsługa. Obszarem zainteresowania niniejszego artykułu jest określenie dla proponowanych metod wskaźników jakościowych,
w przypadku diagnozowania pojedynczych wycieków w stanach ustalonych. Taka ocena dotyczy w szczególności ustalenia możliwego poziomu wykrywalności wycieku, tj. minimalnej wielkości wycieku, który może być wykryty. Innym określanym parametrem
jest tzw. czas odpowiedzi, tj. czas od momentu wystąpienia wycieku do jego wykrycia. Podstawę weryfikacji stanowiły badania
eksperymentalne przeprowadzone na stanowisku z modelem fizycznym rurociągu. Uzyskane wyniki potwierdziły wysoką skuteczność proponowanych technik wykrywania wycieków.
Słowa kluczowe: wykrywanie uszkodzeń, rurociągi, metody wykrywania wycieków, poziom wykrywalności
wycieków.

1. Introduction
Liquid transmission pipelines may suffer from damages, which
might result in leakages. Therefore, Leak Detection System (LDS)
is an indispensable equipment of a pipeline installation. The main
purpose of such system is to detect, locate, as well as determine the
magnitude of occurred leak.
Most popular LDS are developed with the use of diagnostic methods, which are based on measurements of internal flow parameters,
i.e. flow rate, pressure and fluid temperature. In the literature such
methods are called internal (analytical, indirect) methods [2, 11, 17].
The implementation of leak diagnosis process is a rather complex
issue. The existing internal methods, whose review might be found in
the papers [4, 10, 11, 17, 19], on their own are not able to fulfill all
mentioned above diagnostic tasks. Their utility is limited to certain,
defined operational pipeline’s states and leaks’ characteristics. Thus,

elaboration of effective and reliable LDS requires applying of at least
several internal methods working concurrently [17].
Taking into account that a LDS should first detect a leak, internal methods, which are responsible for this diagnostic task, acquire
particular significance. In practice, one or several methods must be
used to increase the reliability of LDS, which is defined as a degree of
pipeline’s operators confidence, i.e. absence of false alarms and also
system’s ability to detect any kind of occurred leak.
The most advanced solutions, aimed at leakage detection, are
based on process dynamics models. An example of this method is the
inverse analysis method [9, 19] and also so called methods with automatic control approach [1, 2, 10, 11, 16, 18]. Without doubt, the main
advantage of both groups of methods is the ability to detect leaks in
steady states as well as in transition states, resulting from a change in
pipeline’s operational conditions such as: an operating point change,
valve’s aperture and closure, pump’s start-up or stoppage. However,

(*)	Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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these methods are quite complex and their practical application involves solving many problems, which relate to constructing pipeline’s
mathematical model and developing its solutions, precise applying of
diagnostic process methodology and appropriate diagnostic means.
In case of inverse analysis methods, their general idea consists
in a comparison of model-generated data with measured data, i.e.
minimizing the obtained deviations to enable leak detection and its
localization, and depends on proper model fitting. Pipe’s flow dynamic modelling mainly involves applying non-stationary equations
of continuity and motion for fluids. In practice, it might be required
to perform specific tests, which consist in enforcing transitional states
in a shape of pressure impulses, generated by a valve’s closure on the
outer point of the pipeline [19]. Such tests significantly simplify pipeline’s dynamics description, include leak’s modelling and facilitate
solving systems of equations due to better understanding of boundary
conditions. However, in order to perform these tests correctly, it is
necessary to control appropriately the valve’s closure process, which
is raised in [9]. Closing a valve on an operating pipeline always may
be risky. Therefore, it might be required to introduce certain constraints to operating conditions in real-life i.e. decreasing the pressure
values and volume of liquid.
In methods considered within context of automatic control, the
mathematical model of liquid flow dynamics is mainly described in
the state-space. A common solution is an implementation of state observers, which estimate process variables, for example, the flow rate
at pipeline’s inlet and outlet [1, 2, 10, 11] or other parameters to describe the flow e.g. the friction coefficient [2, 10, 11]. By applying a
specific leak detection algorithm, it is possible to get the leak diagnosed and an alarm generated.
Considering a performance, in both mentioned above groups of
methods, it creates strong requirements that measurement systems
must meet. This results in high costs of LDS, related to the need of using the appropriate quantity of precise measurement instruments, well
synchronized data transmission system and powerful computers. Such
LDS should also be operated by high qualified staff.
Consequently, instead of these methods, simpler solutions are
being used, including: mass balance, pressure/flow monitoring, pressure wave detection and correlation analysis of measured signals. In
general, each method considers a single hydraulic phenomenon related to the leak occurrence which is the base to elaborate appropriate
algorithms to detect leakages. Such simplified detection algorithms
(SLDA), aimed at single leak detection in liquid transmission pipelines, consist the main area of focus of this paper.
The important advantages of SLDA are relatively low cost and
ease of implementation. Taking into account other features, such as:
duration of tests, disruption to normal system operation, complexity
of the instrumentation, which according to [3] all together consist the
comparison criteria for different leak diagnostic methods, in case of
SLDA they also give satisfying results. From practical point of view,
it is also worth seeing the SLDA implementation as an element of
LDS. In a LDS even a single SLDA could be used, for example, on
the basis of the mass or volume balance principle. However, more often a few SLDA are used, which, thanks to a proper synchronization,
should verify each other and/or complement each other. This should
result in being able to detect leaks not only in the state of steady flow,
but also in other operational conditions during low operational transients. SLDA may be a part of more complex leak detection procedures, which use the mathematical models of liquid flow dynamics.
The last solutions can be found in papers [1, 2, 10, 11]. In the paper
[1] the comparison of the two advanced algorithms can be found. An
algorithm configured on the above schema as a SLDA combination,
“due to its good performance and good reliability is more appropriated to be implemented in industrial controllers”, than the second one,
which is far more computationally sophisticated.
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Besides mentioned above characteristics, independently from using complex or simplified leak detection techniques, their practical
usefulness is decided mainly on their efficiency. This is defined as the
ability to detect a given volume of leakage in determined timeframe
and with minimal number of false alarms. According to [18], pipeline’s operators are interested in LDS solutions, which would enable
leak detection of less than 1% nominal flow intensity. It would be
better if such results were achieved both in steady state conditions
and transient states. The operators are also interested in the evaluation
of the smallest detectable leak, which might be achieved for a determined detection algorithm.
SDLA effectiveness depends on many factors, e.g. algorithm’s
structure. By the algorithm’s structure we consider the overall elaborated solution of a given diagnostic method. This includes configuration of measurement devices (their number, location), their metrological characteristics (precision), signal sampling, measurement
conditions (noise and distortion level) and techniques implemented
for data processing and analysing, as well as the selection of the alarm
thresholds. In relation to a pipeline, the following factors are significant: topography (e.g. diameter and length), a type of liquid (density,
velocity of a pressure wave), flow conditions (flow and pressure rate).
Moreover, essential also are the leak parameters, i.e.: its location, size
(intensity), the nature of occurrence (rapid leaks or slowly increasing
leakages), but also the size of a pipe damage and its development. The
analysis of these issues might be found in papers [3, 7].
Unfortunately the effectiveness of commonly used nowadays
SLDA is often below the expectations. In this paper we are interested
in applying SLDA to diagnose singular liquid transmission pipeline
leak in steady states. An example of such SLDA, which uses the negative pressure wave detection method, can be reviewed in [7]. The algorithm processes data obtained from two pressure sensors located at
the inlet and outlet of a pipeline. Its performance assessment, which
takes into account the smallest detectable leak, was based on carried
out simulations, in which mathematical description for the amplitude
change of negative pressure wave was used, being supplied by defined
pipeline’s parameters. The achieved smallest detectable leak, which
amounted to about 1.4% of the nominal mass flow, overpasses however the reference value (i.e. 1%). Another SLDA system, which uses
the mass-balanced leak detection method with correlation analysis, is
presented in [10]. The algorithm runs on the basis of the mass flow
rate measured only at the inlet and the outlet. It was experimentally
verified on a gasoline pipeline. The presented results relate to only a
single experiment, where the intensity of detected leak is 0.19% of the
nominal mass flow rate.
It is worth highlighting that the SLDA are discussed or mentioned
also in many other papers [5, 12]. Nevertheless, not always these papers encompass and present all information about their particular solutions and their effectiveness relating to the smallest detectable leak,
which might considerably impede their potential analysis, modifications and implementation.
Considering the existent SLDA, we may notice that the effectiveness of similar solutions, in the sense of their overall methodology,
might significantly vary. The authors consider applying an adequate
solution structure of SLDA as a way to have SLDA effectiveness improved.
Therefore, the main goal of this paper is to present an overall comparison of a few modified SLDA solutions, taking also into account,
the evaluation of their effectiveness. The presented set of detection algorithms is characterized by the fact that they combine different process variables i.e. flow and pressure signals, commonly measured at
transmission pipelines. Besides the well-known solutions, the authors
also propose a detection algorithm with a new variable structure and
with two options of a resulting function. All presented SLDA solutions are focused on detection of a single leakage in a liquid transmission pipeline in steady state conditions.

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol.18, No. 3, 2016

S cience and Technology
It is worth mentioning that the authors focus especially on the leak
detection issue. A great deal of attention is paid to the leak detection
itself. This task is considered to be the most crucial activity from the
LDS standpoint as it is the first, mandatory step to be completed in
order to perform the leak position and flow estimation. Nevertheless,
the leak localization was also considered in this paper, whereas estimation of a size of leakage was skipped in the presented results.
The proposed algorithms were tested in experiments carried out
on a laboratory pipeline in a wide range of leak simulations. The basis of the evaluation was established by two primary performance indexes: the smallest leakage detection level and the detection response
time. These parameters are directly related to the leak detection issue.
While determining a leakage point, a location error was defined as a
estimation’s precision parameter.
The smallest detectable leak, which were achieved with elaborated algorithms, are lower than the defined reference value. According
to the authors, solutions presented in this paper for modified SLDA improved leakage detection techniques (algorithms) - and their results
may provide valuable information for pipeline’s operators.
This paper is organized as follows: the second chapter presents
a description of typical measurement equipment of the transmission
pipelines. The third chapter describes hydraulic phenomena related
to leak occurrence. In the next section, the basic
problems encountered during leak detection are
discussed. The detailed description of the proposed
algorithms might be found in the fifth chapter.
The sixth section presents the laboratory pipeline
and experiments’ program overview. The next two
chapters present the achieved results in diagnostic
of simulated leaks and discuss the aspects of implementation of proposed algorithms in practice.
Finally, overview of conclusions and some suggestions for future research are presented.

Assuming that a tight pipeline operates under stationary conditions, the pressure and flow rate along the pipe have stabilized values
with low levels of fluctuations. Event of leak leads to changes of pressure and flow in the pipeline. At the beginning, a pressure drop takes
place in the leak point. Afterwards, the pressure drop in the form of a
negative wave propagates in both directions of the pipeline with the
speed of sound. The profile of pressure wave propagation depends
on the location of the leak, its size and the way it increases (which,
in turn, depends on the development of damage to the pipeline). In
case of sudden leaks (whose flow rate reaches the nominal value in
short time after the moment of their occurrence), waves have clearly
visible fronts (Fig. 1a). For slowly increasing leakages, where pressure changes have milder character, wave fronts have a smother shape
(Fig. 1c). Behind the wave front, the longer the distance is from the
leak point, the smaller the pressure drop is in the pipeline. The observed pressure drops depend on the size of leakage, its position, and
flow conditions.
Medium flow in the pipeline gets stabilized for a while after the
occurrence of leakage with a new steady-state operating point. Comparing to the state before leakage, the flow rate in the section between
the inlet and the leak point has increased, and the flow rate in the section from the leak point to the outlet has decreased (Fig. 1).

2. Pipeline measuring equipment
The liquid transmission pipelines are usually
equipped with flowmeters and pressure transducers, installed at the inlet and outlet. Moreover, additional pressure sensors are often installed at regular
intervals along the pipeline. The purpose of these
sensors is to reduce the detection response time and
Fig. 1. Plots of sensor’s signals at the laboratory pipeline with a single leak: p1,..., p6 - pressure
improve the accuracy of the leak location.
along the pipeline, qin , qout - flow rate at the inlet and outlet; Clear changes in measureWhereas measuring systems are the basis of
ment signals’ trends are caused by a large leak simulated at t = tleak . These may be found in
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisicase of a sudden leakage: a) pressure, b) flow rate, and a slowly increasing one: c) pressure,
tion) systems, which are used in pipelines to monid) flow rate.
tor and control pumping process, LDS system is
usually their additional module.
The diagnostic data information, i.e. the measured pressure and
4. Problems faced in leak detection
flow rate signals, required by the leakage detection systems, should be
Profile and clarity of changes in measured pressure and flow rate
continuously provided with defined sampling time TP , without sigsignals (resulting from the course of leak phenomenon and metronificant time delays. Moreover, the measurement systems should be
logical characteristics of measuring devices) essentially determine the
error and noise resistant. However, the above mentioned disturbance
leak detection level.
issues might appear in case of long range transmission pipelines. AcSuch an exemplary situation is shown in Figure 2. The
cording to [20], it is quite common, when only some useful measureplots present the pressure and flow rate histograms in an exment data is available.
perimental pipeline (which description can be found in
section 6) initially operating in steady state conditions. Later the sud3. Description of the leak phenomenon
den leak of a 0.45% nominal flow rate was simulated at the point close
to the middle of the pipe’s length. We might observe that the pressure
Typical relationship between pressure (measured at the inlet and
and flow rate variations are hardly noticeable, which is caused by a
the outlet, and also at several points along the pipeline) and flow rate
considerable level of noise in the signals.
signals (measured at the inlet and the outlet) in the liquid transmisWe need to comment that pressure and flow rates in Figure 2 are
sion pipeline, before and after the occurrence of leak, is shown in
not expressed in the SI units, but in the units that clearly represent
Figure 1.
flow’s characteristics in the pipeline (pipeline’s operators commonly
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use the non SI units – e.g. m3/h as well). These units are also used
through the next sections of this paper.

b) two pressure signals measured at the inlet and outlet of the pipeline,
c) two pressure signals measured at the inlet and outlet, and additionally at several points along the pipeline.
The structure of each algorithm, besides their general likeness,
is characterized by the application of significant different elements.
Their basis is the correlation analysis. Such analysis in consecutive
steps of calculations considers data vectors, which are constructed
on the basis of the shifting time windows. The calculated variables
(i.e. residua) are window’s data instead of the raw measured diagnostic signals. The proposed solutions of algorithms consider two
configurations of time windows: with different steps of their shifting defined by the determined volume of signal samples. While
building both window configurations, not only the speed of leak
detection was considered, but also the need of computing power.
The detailed solutions of all algorithms are discussed in the following
part of this subchapter.

Fig. 2. Plots of measurement data collected on the laboratory pipeline for a
small, sudden leakage: pin , pout - pressure at the inlet and outlet,
and qin , qout - flow rate at the inlet and outlet respectively. Due to
considerable level of noise in the data, it is difficult to notice small
changes, provoked by the leakage, in the observed signal trends. The
leakage of about 0.45% of the nominal flow rate was simulated close
to the middle of the pipe’s length at the time t = tleak .

5. Theoretical characteristics of compared solutions
The proposed modified SLDA solutions are based on using measurement signals mentioned about in the chapter 2. They involve the
following methods:
–– correlation analysis (labeled “method I”),
–– pressure monitoring (labeled “method II”),
–– volume balance (labeled “method III”).
The presented descriptions of proposed solutions might be a basis
of their practical application.

5.1. Method I
The proposed technique is based on correlation analysis. In contrast to similar solutions discussed in papers [1, 2, 10, 11], the authors
propose to use the correlation analysis not only with regards to flow
rate signals, but also to pressure signals [14, 15].
Using pressure signals is aimed at reducing the time required to
detect a leak. Considering the pipeline’s dynamics, pressure signals
may sooner identify a leakage occurrence, than flow rate signals.
This can be clearly noticed if we compare the signals measured at
the pipe’s inlet and outlet (see Fig. 1). Taking into account additional
pressure sensors mounted along a pipeline, there is a possibility to
detect a leak even quicker.
The algorithm based on the use of pressure signals may work independently. However, we need to remember that the pressure changes in a pipeline not always are a consequence of the leak occurrence.
Similar symptoms of a leak, e.g. characteristic also for the wave
propagation, might be observed for other flow conditions caused by
valve regulation. It is difficult to differentiate them, what is mentioned
by [12]. In order to avoid generating false alarms and increase credibility of a diagnosis, apart from using the algorithm, which is based
on pressure signals, the second algorithm, based on flow rate signals,
working concurrently may be applied.
Taking into account the above assumptions, a few SLDA were
elaborated. All of them use the following different configurations of
diagnostic signals:
a) two flow rate signals measured at the inlet and outlet of the
pipeline,
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At the beginning, measured diagnostic signals xn (suitably: qn
– flow rate signals, pn – pressure signals; where: n = 1,..., j – point
number, j – amount of measuring points) being selected for the analysis are transformed into variables ∆xn .
Variables ∆xn represent deviations (residua) and are calculated
as the differences between the signal current values xn k and their

reference values xn k , according to (1). The reference values are calculated by applying a low pass recursive filtering such as recursive
averaging with fading memory (exponential smoothing), according
to the formula (2).
∆xn k = xn k − xn k

(1)

where: xn k – the value of the measured signal in the moment k , xn k
– the reference value in the moment k ,

xn k = (α ⋅ xn k −1 ) + ((1 − α ) ⋅ xn k )

(2)

where: xn k −1 – the reference value in the moment k − 1 resulting
from the applied sampling time TP , xn k – the value of the measured
signal in the moment k , α – filter correction factor 0 < α < 1 .
The use of the variables ∆xn instead of xn allows to avoid the
necessary adjustment of relatively large changes of the alarm thresholds, resulting from the inherent fluid dynamics changes, which for
example relate to changes of the pipeline operating point. It is quite
easy to calculate them considering that the reference values are obtained using the described low pass filtering. According to the practice
[10], such approach is efficient with regards to steady states (normal
operation). Potentially it might be also applied to some inconsiderable
transient states. The used filtering also, to some extent, enables eliminating noise effects and slow drift effects (drifting measurements),
what is mentioned about in [10]. For comparison, the algorithm presented in paper [1], which uses the residua defined on the basis of
flow rate signals measured at the pipeline’s inlet and outlet, requires
far more complex calculations as reference values are estimated using
a mathematical model of flow dynamics. Adopting such approach for
leak diagnosis in steady states is not required. It is also worth mentioning that the residua are also used in leakage diagnosis methods
for pipeline’s networks, especially for water distribution networks [8].
The way of their calculations is different, because these are the differences between the measured values and reference values but the other
ones concern the approximated states without leakages.
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Next, the pairs of the variables, defined according to the formula
(3), are created. The individual pairs correspond to consecutive measuring points ∆xn located along the pipeline, together with the neighboring point ∆xn +1 , counting towards the end of the pipeline:
U xs =1,..., j −1 = {∆xn = s , ∆xn +1= s +1}

(3)

where: s – variable pairs number, j – total amount of measuring
points zn (analyzed signals xn ).
For individual pairs of the variables U xs cross-correlation functions are determined. There are taken into account here functions
with variable delay time, i.e. cross-correlograms (4), additionally
estimated. These functions, which are vectors of about 2 N − 1 elements, are calculated for N sample long data vectors (time windows)

ˆ k −1 – the reference value in the moment k − 1 resulting
where: Rf
xs
from the applied sampling period TP , β – filter correction factor
0 < β < 1.
ˆ
In states without leakage values of the individual functions Rf
xs
are close to zero.
If the analysis concerns only two flow rate signals qn (in ) and
qn +1(out ) ( s = 1 ), as result of the occurrence of the leakage a value

ˆ decreases and becomes negative, because of
of the function Rf
q
+∆qn (in ) and −∆qn +1(out ) . A leak alarm is generated, when the func-

ˆ exceeds its alarm threshold Pal , according to the condition
tion Rf
q
q
(7):

of variables ∆xn and ∆xn +1 . Number of samples N in the window
includes period k − τ , k . The shift value τ is determined knowing
the dynamics of leak phenomenon (the velocity of the pressure wave
propagation in given section of the pipeline, which included analyzed
measuring points, is taken into account) and distances between measuring points which are related to analyzed variables ∆xn and ∆xn +1 .
In case of flow rate signals, due to more slow character of their changes, the shift value τ should be greater then for pressure signals.
Time windows with different moving mode may be used, what is
presented in Figure 3. In case of both types of windows, current leak
detection assessment, i.e. in moments k and k + 1 relates to the last
sample in window:
R∆xn ∆xn +1 (m) s =

1 ˆ
R∆xn ∆xn +1 (m − N ) s
N

(4)

ˆ < Pal
Rf
q
q

(7)

If the analysis concerns only two pressure signals pn(in) and
pn +1(out ) ( s = 1 ), as result of the occurrence of the leakage a value of

ˆ
the function Rf
p is increasing and becomes positive, because of
−∆pn (in ) and −∆pn +1(out ) . A leak alarm is generated, when the func-

ˆ exceeds its alarm threshold Pal p , according to the condition Rf
p
tion (8):
ˆ > Pal
Rf
p
p

(8)

However, if the analysis concerns larger number of pressure sigwhere: m = 1, 2,..., 2 N − 1 .

nals pn ( s > 1 ), the average value (9) is calculated on the basis of the
ˆ :
set of individual calculated variables Rf
ps
1 s = j −1 ˆ
ˆ
Rf
∑ Rf ps
pall =
j − 1 s =1

Next, the condition (10) which defines the possibility of the
occurrence of a leakage, is checked:

Fig. 3. Schemes of used time windows

Next, for the obtained functions (4), if flow rate signals are analyzed then average value (5a) is calculated and if pressure signals are
analyzed then maximum value (5b) is calculated:

Rˆ qs k =

1 m = k +τ
∑ R∆qn ∆qn +1 (m) s
2 N + 1 m = k −τ

{

Rˆ ps k = max R∆pn ∆pn +1 (m) s

}

(5a)

ˆ
Rf
pall > Pal pall

(10)

Below there is another algorithm presented, which considers
slightly different way of processing the same flow rate variables. In
general, it is aimed at improving the leak detection level by resolving some problems we might be faced with, which are discussed in
chapter 8.
The novelty of the proposed solution consist in using new variables dq and dq , calculated according to (11) and (12), instead of a

(5b)

To eliminate disturbances the calculated value Rˆ xs k is filtered, by
applying a low pass recursive filtering, according to the formula (6):
ˆ k = ( β ⋅ Rf
ˆ k −1 ) + ((1 − β ) ⋅ Rˆ k )
Rf
xs
xs
xs

(9)

(6)

pair of variables U q (3) as residua ∆qin (1) and ∆qout (2) (1):
dq k = q1(in ) k − q2(out ) k

(11)

dq k = q1(in ) k − q2(out ) k

(12)
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where: dq k – difference between the flow rate signals measured at
the inlet and outlet of a pipeline, dq k – difference between the reference values calculated according to (2).
The next calculation’s steps correspond to previous dependencies
(4), (5a) and (6), which may be expressed as (13), (14) and (15):
Rdqdq (m) =

1 ˆ
Rdqdq (m − N )
N

(13)

where: m = 1, 2,..., 2 N − 1 .

Rˆ 'q k =

m = k +τ

1
∑ Rdqdq (m)
2 N + 1 m = k −τ

ˆ ' k = ( β ⋅ Rf
ˆ ' k −1 ) + ((1 − β ) ⋅ Rˆ ' k )
Rf
q
q
q

(14)

(15)

The proposed algorithm assumes that two functions might be reˆ ' function, obtained on the basis of
sponsible for leak detection: a Rf
q
the relation (15) or the result of its median filtration, i.e. a function
ˆ " , which corresponds to the relation (16):
Rf
q
ˆ " k = med [ Rf
ˆ ' k −i , Rf
ˆ ' k −i +1,...Rf
ˆ ' k ,...Rf
ˆ ' k + i −1, Rf
ˆ ' k + i ] (16)
Rf
q
q
q
q
q
q

5.2. Method II and III
In practice, the algorithms presented in the previous subchapter,
based on the correlative analysis, require determined sampling frequency. The applied sampling should ensure the visibility of signal
dynamics (i.e. change trend) related to the leak occurrence, which
improves the effectiveness of such analysis. It is also necessary to
use wide time windows, with the right shifting (e.g. overlapping windows).The simplified detection algorithms presented in this subchapter don’t require such conditions, in particular in respect to sampling
of measured signals.
In the first algorithm it is assumed that pressure pn is measured at
several points along the pipeline, where n = 1,..., j ( j – the number
of pressure sensors). This algorithm recalls the idea of Pressure Point
Analysis [6], which was modified by altering the method’s structure
and adopting a new approach towards all the pressure measurements.
Instead analyzing a single measurement point, data gathered at all
sensors is simultaneously taken into account. Such a solution should
ensure the ability to detect a leak, which is no longer significantly
dependent on a leak location.
The second algorithm is based on the traditional volume balance
approach [13], where it is assumed that flow rates q1(in ) , q2(out ) are
measured on the inlet and outlet of a pipe. The proposed solutions of
both algorithms are characterized by the use of indicator functions
IF , which create the basis for alarm generation.
The approach adopted in the first index function IFP , which recalls in searching for a pressure drop produced by a leak, focuses on
the comparison of the pressure over a fixed period of time.
At the start, diagnostic parameters pn are being transformed into

where: N A = 2i + 1 – number of samples.

variables pn by averaging within a time window of N sample long:

ˆ ' and
In no leakage situation values of the both functions Rf
q
ˆ " are close to zero. A leak alarm is generated, when the particular
Rf
q
ˆ ' and Rf
ˆ " exceed their alarm thresholds Pal ' and
functions Rf
q
q
q
Pal "q , according to the conditions (17) and (18):

pn (ti ) =

1
N

N −1

∑

k =0

pn (ti − k ) ,

(19)

where: ti – a time of the succeeding measurement sample.
The next step is to calculate the deviations ∆xn between pn

ˆ ' > Pal '
Rf
q
q

(17)

boundary values of the reference window Tr long (Fig. 4), which is
being moved over the time to follow measurement samples:

ˆ " > Pal "
Rf
q
q

(18)

∆xn (ti ) = pn (ti ) − pn (ti − Tr )

Initially we can state that the proposed algorithm might not require any change in alarm thresholds for slow changes in pipeline’s
flow conditions. An alternation of alarm thresholds might not be necessary as well in case of a change in pipeline’s operating point. However, it is important to alert such a situation in order to avoid false
alarms being generated by the algorithm in transition states. Once the
pipeline achieves the new operating point, i.e. new steady state condiˆ ' and Rf
ˆ "
tions, residua function should be calculated again. If Rf
q
q
functions are still close to zero, it will mean the lack of leakage. On
the contrary, respectively higher values of both functions might indicate a leak occurrence.
ˆ ' function may consider two time
The implementation of the Rf
q
ˆ "
window options, which are presented in the Figure 3. In case of Rf
q

474

function, which uses median filtering, the best solution is obtained for
time windows showed in Figure 3a.

(20)

Fig. 4. Scheme of IFP time windows

The function IFP is defined as the minimum value of deviations
∆xn , according to the formula:
IFP (ti ) = min {∆xn (ti ); n = 1,..., j} .
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The second index function IFQ utilizes the principle of mass conservation. This approach, in the simplified form of volume balance
without compensation [13], is expressed with the following relationship:

IFQ (ti ) =

N −1

N −1

i =0

i =0

∑ q2(out ) (ti ) − ∑ q1(in) (ti ) .

pin ≈ 7.50 bar, outlet pressure pout ≈ 1.35 bar, nominal flow
rate qnom(in = out ) ≈ 140 l/min, temperature of pumped water
ranging from 15 °C to 25 °C;

(22)

In non-leakage states functions IF are close to zero. As a result
of leakage occurrence, the index function decreases and has negative
values. Its drop depends on the size of the leakage. Taking into account the calculation method of both functions IF with data averaging, associated with specified time windows, their width should be
enough large to obtain satisfactory calculation precision and limit the
measurement errors and noise impact. Once the P threshold limit is
reached, the alarm is generated according to the below condition:
IF < P .

Leakage simulations were performed under steady-state conditions of the pipeline. The results of the carried out experiments, which
are presented in next chapters, were obtained for the following scenarios:
–– the operating point settings of the pipeline: inlet pressure

(23)

6. Test stand overview and experimental test scenarios
The above presented solutions have been put through experimental tests. They were conducted on the test stand with a physical model
of the pipeline (Fig. 5). The medium pumped through the pipeline
was water.
The pipeline is 380 meters long and is made of polyethylene
(PEHD) pipes which are 34 mm in internal and 40 mm in external
diameter. It consists of three sections each of which is over one hundred meter long. The sections: 0÷140 m, 140÷280 m and 280÷380 m,
are joined with the use of special connectors of the same diameter as
the pipeline.
The pipeline is equipped with standard measuring devices: two
electromagnetic flow meters (located at the inlet and outlet), six pressure transducers (at the inlet and outlet, and also in several points
along the pipeline) and two thermometers. Sensors are connected to
a PC provided with the 16 bit A/D converter NI PCI 6259. More information about the location and metrological characteristics of the
sensors and the measurement system is shown in Table 1.
In order to simulate leakages, proportional solenoid valves automatically controlled were used.

–– sudden leakages with the size range between 0.1 and 10.0 %
of the nominal flow rate qnom(in = out ) , simulated at the selected
points whose distance from the pipeline’s inlet was about 75 ,
155 and 235 m;
–– two experiments were performed for each leakage value.
The PC-based data acquisition system was used to acquire pressure and flow sensors’ signals with sampling frequency of f P = 100
Hz.
Table 1. Characteristics of the measurement system
devices

pressure sensors

location [m]

p1(in)=1			 p2=61
p3=141			 p4=201
p5=281			 p6(out)=341

flow rate sensors
		 q1(in)=-6.5
		 q2(out)=382.2

range

0÷10 [bar]

0÷200 [l/min]

accuracy

0.1 % of range

0.2 % of range

uncertainty of
measurement*

±0.012 [bar]

±0.44 [l/min]

* uncertainty of measurement = sensor + 16-bit converter

7. Aspects of using compared solutions during experimental tests
7.1. General assumption
Comparison and assessment of three solutions, presented in the
chapter 5, was performed based on the basis of practical diagnostic
effectiveness for detection of simulated leakages.
For each solution the following performance indexes were determined: leakage detection level and detection response time. The
principal behind the evaluation was the ability to detect the smallest
possible leakage in the shortest possible time, even under unfavorable
conditions, i.e. with the substantial level of disturbance affecting the
measured signals.
In performed experiments the source of false alarms could be
found in fluctuations and noises from the pumping (flow) of water
through the pipe and measurement transducers. Other additional disturbances were not simulated.
When determining leakage detection level for compared methods
one should be aware that, among others, it depends on the obtained
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
form of a diagnostic function (respectively: Rf
q Rf 'q , Rf "q , Rf p
,
,
ˆ
Rf
, IF , IF ). The form of diagnostic functions should be charpall

P

Q

acterized by suitably large change of their values in a state with leakage in comparison to a state without leakage.
Moreover, the question of appropriate choice of the alarm thresholds is one of crucial elements for proper operation of each solution.
Alarm threshold values had to be chosen in such a way that they ensure the absence of alarms for states without leakage. To meet the accepted criterion, on the one hand, the alarm thresholds values should
have had sufficiently large margins to prevent generating accidental
Fig. 5. View of the pipeline
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alarms in states without leakage. On the other hand, too large margins
would make small leaks impossible to detect.
In order to compare the methods, each experiment was analyzed
according to the scheme presented in Figure 6. Diagnosing simulated
leakages concerns period Ttest . Period T0 was explored only to determine alarm thresholds.

{ }
ˆ ' }
Pal 'q = b 'q ⋅ std {Rf
q
ˆ " } ,
Pal "q = b "q ⋅ std {Rf
q
ˆ
Pal p = b p ⋅ std {Rf p }
ˆ
Pal pall = b pall ⋅ std {Rf
pall }
ˆ
Palq = −bq ⋅ std Rf
q

(24)

where: bq , b 'q , b "q , b p , b pall – coefficients determined experimentally.
Fig. 6. Time scenario of experiments, where: T0 - period for the selection of
alarm thresholds margins, Ttest - period for the detection of simulated
leakages

7.3. Method II and III
Calculations were performed for both index functions, marked
as IFP and IFQ . IFP function considers all available 6 pressure

7.2. Method I
The method’s investigation considered different signal configurations, various settings of essential parameters and modes of data
processing, i.e.:
–– all configurations of diagnostic signals (labeled as “ q ”, “ p ”,
“ pall ”) discussed in chapter 5.1;
–– calculation of the variables ∆xn (respectively: ∆qn – for flow
rate signals, ∆pn – for pressure signals) in a period corresponding to the sample time TP ;
–– two types of time windows shown in Figure 3a and 3b. Standard time windows (labeled as “A”) were moved with every single signal sample. No-standard time windows (labeled as “B”)

points of an experiment. To average any pressure pn , 100 measurement samples within 1 second window (N = 100 ) were used, while
Tr , time between the comparative data, was set to 10 seconds.
IFQ function takes only supply and delivery flows into consid-

eration and also is based on 1 second time window (N = 100 ) .
The threshold limits were proposed on the basis of the statistic
analysis of index functions in pre-leak period T0 (Fig. 6). This period
defines populations IFP0 and IFQ0 of observed values with 1 second
interval. On the basis of these populations the threshold limits were
made as follows:

were moved every N / 2 signal samples, where N denotes the
number of samples in a window;
–– different window lengths for particular configurations of diagnostic signals: N q = 500 , N p = 200 , N pall = 50 ;
–– finding of cross-correlogram (4) for variables ∆xn and ∆xn +1
in Matlab with the procedure “xcorr( ∆xn , ∆xn +1 ,’biased’)”;
–– the following filter parameters: α = 0.995 , β = 0.900 .
ˆ ' and Rf
ˆ " functions, based
In the proposed algorithm, the Rf
q
q
on flow rate signals, are determined on the same set of N q , α , β parameters. The same approach was followed as well during time steps
calculation of dq and dq variables and procedures for cross-correlogram calculations (13) in Matlab program. Whereas the median filtering (16) was achieved by using N A = 3001 data samples.
A selection of alarm thresholds Palq , Pal 'q , Pal "q , Pal p ,
Pal pall was based on the statistical analysis of individual functions
ˆ , Rf
ˆ ' , Rf
ˆ " , Rf
ˆ , Rf
ˆ
Rf
q
q
q
p
pall in a state without leakage, i.e. in period T0 shown in Figure 6. Furthermore, a constraint, which assumes
selecting thresholds to ensure inexistence of false alarms in period
Ttest , i.e. before occurrence of leakage, was imposed.
The alarm thresholds were set as the average value of the standard
deviations calculated for all experiments at different leakage points,
according to the following relationship:

{ }

(25)

It should be mentioned, that the same value of coefficient b was
established for both functions and every leak experiment.

8. The results
The Table 2 shows detection response times of the simulated leakages, obtained for the compared methods. The time is given in seconds
and represent the average value of results gained in two experiments.
Non-detection of leakage in both experiments is marked with “–“
sign. If only one leakage detection succeeded, then it has been marked
with “–/+”.
Moreover, the Table 2 presents localization’s results of simulated
leakages (in the shape of localization errors), which were gained by
using a method based on pressure wave detection method (NPWM)
and a gradient method (GM).
To have leak point estimated with a NPWM method, a procedure
presented in [15] was applied. The first part of this procedure consists of the leak occurrence detection algorithm based on the functions
ˆ or Rf
ˆ
Rf
p
pall already discussed, while the second part is aimed at
detecting the transition of pressure waves through each pressure sensor points zn . After detection of a leak occurrence and having given
the times twav ( zn ) , determined by the second algorithm, it is possible
to locate the leak with the below formula (26):

zleak =

476

{ }

P = E IF 0 − b ⋅ std IF 0

ak
t ( z ) − twav ( zout )
⋅ l + wav in
a p + ak
a p + ak
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where: a p = 1 / c p , ak = 1 / ck – coefficients; c p , ck – average pressure wave velocities along the sections: 0 < z < zleak , zleak < z < l ;
l – the length of the pipeline, i.e. the distance between the extreme
measurement points zin and zout ; twav ( zin ) , twav ( zout ) – time when
the pressure wave front reaches the points zin = 0 , zout = l .
In case of GM method, upon detection of a leak, a localization
procedure is carried out with the formula (27). For this purpose the
pressure measurement data, corresponding to the identified steady
state of the pipeline both with and without a leak, are used. These
data sets were acquired from four sensors installed on the pipeline,
i.e. p1(in ) , p2 located before a leak point, p5 behind a leak, and
p6(out ) :

zleak =

l ⋅ dg out
dp − dpout
+ in
dg out − dgin dg out − dgin

(27)

where: l – the length of the pipeline; dgin , dg out – average increments of pressure gradients in the section between the beginning of
the pipeline and the leak point and in the section between the leak
point and the end of the pipeline; dpin , dpout – average pressure increments at the inlet and outlet of the pipeline.
Analyzing the results, one can observe that:
–– leakage detection level varies in the compared solutions.
Depending on the method and the leak point, it was possible to detect leakages, which values were equal to
0.1–1.3 % of the nominal flow rate qnom(in = out ) . From the
type of diagnostic signals perspective , the best results were
achieved when complete set of pressure signals was used
ˆ
(the methods I – Rf
pall and II – IFP ). Even better detection level was achieved with the proposed algorithm, based
on two flow rate signals and data transformation performed
ˆ " ). If we were to
with median filtering (the method I – Rf
q
compare this algorithm with other solutions, it is worth pointing out that only this one took advantage of median filtering.
Such filter lengthens considerably the time needed to detect a
leak. On the other hand, median filtering enabled elimination
of flow disturbance impacts, which in case of other solutions
enforced applying enough wide margins of an alarm threshold. Although wide margins prevented false alarm generation,
they resulted in a deterioration of the leak detection level.
Quite good results were also obtained when two flow rate
signals were used and analyzed with the proposed algorithm
ˆ ' ). Then, slightly
without median filtering (the method I – Rf
q
worse results were obtained for the solutions based on flow
rate signals measured at the inlet and outlet of the pipeline
ˆ and III – IF ). The least confident and
(the methods I – Rf
q
Q
satisfactory results were achieved using only two pressure
signals measured at the inlet and outlet of the pipeline (the
ˆ ). It has to be underlined here that leakage
method I – Rf
p
detection level depends on location of a leak. It is especially
noticeable while pressure signals are used. Considering this as
a criterion, the best results were achieved for leakages in the
middle section of the pipeline. Getting closer to the ends of the
pipeline, detection level is getting worse (the size of detectable

leaks becomes greater). The obtained results correspond to the
leak detection distribution in relation to its location, which is
presented in [7]. In case of using flow rate signals, such relation
is not so evident. Moreover, in the method I with different window times, no significant differences were noticed for windows
type A and B. Besides, B type time windows located unfavorable with respect to the time period, which includes changes
of signals caused by the leakage occurrence, may result in a
deterioration of the leakage detection level;
–– detection response time of simulated leakages significantly differs in the compared solutions. Observed discrepancies relate to
the use of different type of diagnostic signals. The shorter time
was obtained in case of pressure signals (the methods I and II)
and the longer one for flow rate signals (the methods I and III).
This is conditioned by the course of leak phenomenon, with
different dynamics of pressure and flow rate change. If more
than only two pressure signals, i.e. at the inlet and outlet of the
pipeline, are measured, significant improvement of detection
response time can be obtained. Comparing the obtained results
of the presented algorithm based on flow rate signals, the detection time in the proposed option without median filtering (the
ˆ ) was slightly longer, than in case of other known
method I – Rf
q

ˆ and III – IF ). The longest desolutions (the methods: I – Rf
q
Q
tection time was observed however in case of the proposed soˆ " ). This is due
lution with median filtering (the method I – Rf
q
to the application of a median filter. Obtaining a filter estimator
for a given time involves considering the additional time, which
corresponds to the length of the half of a data vector N A .
In case of the method I, with variable time windows, the detection response time did not exceed behind values resulting from
accepted moving mode of implemented time windows;
–– localization errors of simulated leakages were greater for
the smallest leakages and they reduced for larger leakages.
In both methods, errors were significantly smaller when a
gradient technique was used. The precision of leak localization could be improved further by considering other configurations of sensors, i.e. including sensors placed closer
to a leak location. In case of the method based on pressure
wave detection, leak position errors were greater and for
a few leakages it was even not possible to determine the
leak point. The reason behind that is related to issues with
a detection and identification of pressure wave forehead. It
might be worth noticing that experiments considered only simulations of sudden leaks. If there are slowly increasing leakages, results of localization could be even worse.
ˆ
Besides, Figures 7e-h show an example of a comparison of Rf
q

ˆ ' and Rf
ˆ "
functions, derived from the known algorithm, with Rf
q
q
functions calculated with the algorithm proposed in this paper. This
comparison is performed for two different leak simulation experiments. In addition, Figures 7a-d captured flow rate signals qin and
qout as well as reference variables qin and qout , on the basis of
ˆ
ˆ
ˆ
which the functions Rf
q Rf 'q , Rf "q were obtained.
,
In Figure 7e we might notice that the previous solutions didn’t ensure a successful leak detection. This is a result of unfavorable shape
ˆ function. However, a leak detection was possible with a use of
of Rf
q
ˆ ' and Rf
ˆ " functhe proposed solution (Fig. 7g), both in case of Rf
q
q
tions, whose shapes are far more satisfactory.
In Figure 7b a distortion of flow rate qin is visible. It provokes a
ˆ function, which however does not result in
noticeable change in Rf
q
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Table 2. Detection response times and localization errors of simulated leakages obtained in compared solutions
detection
[s]

task
method

I
Pin, Pout

simulated
leakages

235

155

75

[% qnom]

II

qin, qout

used signals

[m]

Pall

f a
R
q

 f ′a
R
q

 f ′′a
R
q

f b
R
q

f a
R
p

III

Pall

diagnostic
functions (used windows)

NPWM

Pin, Pout

Pall

diagnostic
functions

f b
R
p

f a
R
pall

f b
R
pall

IFp

GM

errors

IFQ

ER = Lˆ − L

0.09

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0.29

–

37.34

37.77

–

–

–

–/+

–/+

0.97

–

–

10.0

0.55

–

7.77

19.35

–

1.96

–/+

0.34

0.49

0.91

4.88

190.7

-12.0

0.84

4.08

5.90

17.89

6.24

0.98

1.49

0.30

0.49

0.61

2.64

0.3

-2.7

1.17

2.98

4.82

19.22

4.99

0.90

0.99

0.27

0.49

0.63

2.77

-4.0

-0.5

1.30

3.05

3.92

18.18

4.99

0.83

0.99

0.25

0.36

0.53

2.28

-5.7

-2.3

1.94

2.73

3.71

17.05

4.99

0.82

0.99

0.26

0.36

0.39

2.00

-0.6

-4.7

0.06

–

–

–

–

–

–

0.34

–/+

–

–

–

-92.7

0.25

–

14.05

–/+

–

–

–

0.32

1.12

2.30

–

–

-3.9

0.45

5.59

6.55

20.57

–/+

–/+

–

0.24

0.61

0.70

–/+

-62.6

1.9

0.78

3.46

4.68

18.94

6.24

0.74

1.99

0.20

0.49

0.68

4.12

25.7

-4.3

1.19

2.42

4.45

17.54

3.74

0.66

0.99

0.20

0.36

0.52

2.56

0.4

-0.1

1.43

2.62

4.09

18.69

4.99

0.67

0.99

0.21

0.36

0.56

2.43

-3.7

-2.4

1.99

2.63

4.13

18.74

4.99

0.64

0.99

0.19

0.36

0.42

2.44

0.4

-0.8

0.17

–

–

–/+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0.37

–

–

17.39

–

–

–

–

–

–

–

–

-14.9

0.54

–/+

–

21.17

–/+

–

–

–/+

–

1.20

–

45.4

11.1

0.88

3.67

9.35

19.33

6.24

–

–

0.58

0.86

1.84

4.47

-14.9

-3.4

1.28

2.36

5.67

17.05

3.74

0.95

1.99

0.38

0.61

0.91

2.06

-0.4

-3.9

1.41

3.79

6.35

17.98

4.99

0.97

1.99

0.41

0.61

0.91

2.67

-1.6

-4.2

1.86

1.97

5.13

16.45

2.49

0.94

0.99

0.34

0.49

0.73

2.00

3.3

0.2

false alarm generation and also does not require any change in alarm
threshold margins (Fig. 7f). We might notice as well that function’s
ˆ , alerting a leak occurrence, does not always take a favoimpulse Rf
q
rable shape or amplitude’s value. Considering the proposed algorithm,
the mentioned above disturbances could provoke a false alarm in case
ˆ ' function (Fig. 7h). In order to avoid it, it was indispensable to
of Rf
q
enlarge considerably the alarm threshold margin. Such an issue didn’t
ˆ " function because the disturbance impact was
occur in case of Rf
q
eliminated by applying median filtering.
ˆ ' and Rf
ˆ " functions
In general, we also could notice that Rf
q
q
have a considerable change in their amplitude as a result of a leak occurrence. It significantly facilitates a leak detection.
Summarizing, in comparison to the results of the leakage detection levels mentioned in [5], the obtained results can be assessed as
highly satisfactory. However, it should be noticed, that they refer to
the model installation. For real pipelines, one should expect slightly
worse results using proposed solutions. Due to the greater length of
real pipelines, detection response time will be also longer.
It should also be noted that the discussed results relate to sudden
leakages. In case of diagnosing slow leakages, leakage detection level
would be worse and detection response time longer.
Moreover, the research was focused on detection of the smallest
possible leak, assuming no alarms for non-leak states. An important
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localization
[m]

issue was the course of the analyzed diagnostic functions and alarm
thresholds selection. The proposed solution to this problem is quite
simple and effective. However, it can be assumed that the use of even
more sophisticated solution may create opportunities for further improvement of leakage detection level.

9. Conclusion
This paper presents the comparison of several improved (modified) SLDA (simplified leakage detection algorithms). The compared
methods were parameterized and considered for different configurations of diagnostic signals. On the basis of the leakage diagnosis results, obtained during simulations of leaks on the laboratory pipeline,
the assessment of these solutions has been performed.
The obtained results prove that, with the simple leak detection
methods, it is possible to detect leakages with highly satisfactory
diagnosing efficiency (considered as the ability to detect very small
leakages in a short time).
The proposed detection algorithm, with two diagnostic functions,
improves also a leak detection level. Both diagnostic functions are
reliable shape and amplitude indicators.
The discussed methods can be used for building leak detection
systems (LDS) in parallel to more sophisticated solutions based on
transient models of pipeline installations.
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It was pointed out that the requirement to perform further investigations of simple leak detection methods is crucial to achieve even
better leak detection efficiency.
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Fig. 7. Flow rate signals and diagnostic functions obtained for the experiments with simulated sudden single leakages with the size of 0,55%
qin = out at the point 75 m (left side) and the size of 0,88% qin =out at
the point 235 m (right side), where: a), b), c), d) - flow rate and reference variables, e), f) - functions generated by the previous algorithm,
g), h) - functions generated by the newly proposed algorithm; “0”
means the beginning of leakage
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SYSTEMY NADZORU I ANALIZY PRZEMYSŁOWYCH PROCESÓW KUCIA
Streszczenie:
W pracy przedstawiono koncepcję wielofunkcyjnego, zrobotyzowanego stanowiska kuźniczego wraz z systemem nadzoru procesu i zarządzania produkcją,
z możliwością jego aplikacji przede wszystkim dla kuźni (z nie najnowszym parkiem maszynowym) wyposażonych w starsze urządzenia i agregaty kuźnicze.
Koncepcja takiego stanowiska, wykorzystująca częściowo wdrożone już autorskie rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne, jest wynikiem szerokiej analizy
aktualnych potrzeb zakładów kuźniczych oraz poparta została zdobytą wiedzą i doświadczeniem autorów zajmujących się budową systemów pomiarowych
i innych urządzeń dla przemysłu kuźniczego. Budowane przez autorów systemy pozwalają na pomiar i archiwizację oraz pełny monitoring najważniejszych
parametrów technologicznych procesu, m.in.: przebiegów sił kucia w funkcji czasu/przemieszczenia, skorelowanych z pomiarem temperatury wstępniaków
i matryc oraz ilości wyprodukowanych odkuwek. Opracowane systemy, dzięki ich włączeniu w nadrzędny system zarządzania produkcją (pełniący funkcję
nadzoru nad całym procesem), pozwalają również na analizę zachodzących zmian podczas procesu, w tym postępującego zużycia narzędzi kuźniczych oraz
analizę rejestrowanych parametrów w długim okresie czasu, zarządzania parkiem maszynowym i zasobami sprzętowymi (pracą maszyn, ich awariami,
naprawami, itp.), zasobami ludzkimi oraz dostosowaniem organizacji produkcji do rosnących wymagań rynkowych.
Przedstawiona przez autorów koncepcja kompleksowego podejścia do zagadnienia robotyzacji linii kuźniczej jest odpowiedzią na nieustanny rozwój
technologii kucia, spowodowany konkurencyjnością rynku, wymuszający na kuźniach zautomatyzowanie swojej produkcji, w celu wytwarzania odkuwek o
lepszej jakości przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów
Słowa kluczowe: systemy nadzoru i kontroli, przemysłowy proces kucia, systemy pomiarowo-kontrolne

Wstęp
Przemysłowe procesy kucia matrycowego (w zależności od wielkości produkcji i masy odkuwki)
realizowane są na maszynach o dużych siłach kształtujących, najczęściej na prasach i młotach, ewentualnie
kuźniarkach. Z przeprowadzonych analiz dotyczących poziomu rozwiązań technologicznych procesów kucia
matrycowego, w zdecydowanej większości procesów, produkcja odkuwek matrycowych odbywa się w
tradycyjny niezautomatyzowany sposób, na wydzielonych stanowiskach pras kuźniczych, gdzie wszystkie
czynności robocze, obejmujące: pobranie wsadu z nagrzewnicy i umieszczenie w wykroju matrycy,
przenoszenie kształtowanej odkuwki na kolejne wykroje oraz odbiór odkuwki, wykonywane są
ręcznie. Konsekwencją poziomu stosowanych tradycyjnych technologii kucia matrycowego są problemy
wynikające z niskiej powtarzalności wykonywanych czynności oraz znacznego wpływu czynnika ludzkiego
zarówno na sam proces wytwarzania jak i na warunki pracy maszyn, co znacząco oddziałuje na działalność
przedsiębiorstw oraz tempo rozwoju tej branży [12,13,14,15,16,17,21].
Obecnie kuźnie do wytwarzania danego wyrobu wykorzystują, niejednokrotnie stare maszyny, bez
systemów monitorowania parametrów pracy, które ze względu na wiek łatwo ulegają awariom, a zużycie
współpracujących ze sobą ruchomych elementów oraz luzy powodują, że ciężko ustabilizować parametry
procesu. Maszyny takie po przezbrojeniu i przystosowaniu ich do aktualnej produkcji są znacznie częściej
spotykane niż nowo zakupione, bowiem zakłady kuźnicze niestety ze względów finansowych rzadko decydują
się na zakup nowego urządzenia, dedykowanego pod ściśle określoną produkcję. Stosowane powszechnie
maszyny i urządzenia kuźnicze wyposażone są najczęściej w proste systemy pomiarowo-kontrolne
umożliwiające jedynie kontrolę: maksymalnej siły kucia, prędkości pracy maszyny, ilości odkuwek oraz
początkowej temperatury wstępniaków [6,9,18,22,23].

Zmiany, jakie obserwuje się na światowych rynkach branży kuźniczej wpływają bezpośrednio na rozwój
tej technologii, który obejmuje również urządzenia stosowane w kuźniach [33]. Nieustający postęp
technologiczny wymusza na branży dostarczanie produktów o coraz lepszej jakości przy jednoczesnym
obniżeniu kosztów [20]. Obejmują one przede wszystkim dopasowanie produkcji do wymagań związanych ze
zmianami materiałowymi i technologicznymi wyrobów oraz do zwiększenia elastyczności produkcji przy
zachowaniu jej konkurencyjności. Częste zmiany wytwarzanego asortymentu oraz prowadzenie produkcji
korzystając ze stałych zasobów maszynowych wymaga zastosowania rozbudowanych systemów pomiarowokontrolnych, które pozwolą na szybką diagnostykę procesu technologicznego, w celu jego dostosowania i
optymalizacji oraz, dzięki stałej analizie, zapewnią bezpieczeństwo maszyn, niską awaryjność i finalnie
opłacalność produkcji. Użytkowanie istniejącego parku maszynowego, którego praca jest monitorowana przez
odpowiednie systemy daje większą uniwersalność maszyn, pozwala na szybkie rozpoczęcie produkcji oraz
znacząco obniża koszty wdrożenia nowego produktu [15,25,29].
W związku z tym w celu poprawy wydajności procesu kucia oraz jakości odkuwek niezbędna jest lepsza
kontrola parametrów wpływających na cały ciąg technologiczny, w stosunku do obecnie budowanych i
instalowanych systemów pomiarowo-kontrolnych (które w niewielkim stopniu ingerującą w zarządzenie
produkcją), a także zautomatyzowanie i zrobotyzowanie danej linii produkcyjnej.
1. Systemy pomiarowo-kontrolne nadzorujące procesy

System pomiarowy można zdefiniować jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość
organizacyjną objętą wspólnym sterowaniem przeznaczonym do realizacji określonego celu
metrologicznego. Sterowanie systemem jest realizowane najczęściej przez nadrzędną jednostkę
funkcjonalną nazywaną kontrolerem, działającą wg zaprogramowanego algorytmu. Cechą
charakterystyczną większości systemów pomiarowych jest algorytmizacja procesów pomiarowych oraz
integracja sprzętu i oprogramowania. W zależności od ogólnego zastosowania systemy pomiarowe
można podzielić na: systemy badawcze, pomiarowo-kontrolne oraz pomiarowo-diagnostyczne. W
aplikacjach przemysłowych szczególne zastosowanie znalazły systemy pomiarowo- kontrolne. W
systemach tych stosowane są duże liczby czujników zainstalowanych na całym kontrolowanym
obiekcie, dzięki temu są one bardzo uniwersalne i pozwalają na pomiar, kontrolę i analizę niemalże
wszystkich wielkości. Systemy takie dają możliwość ciągłego monitorowania parametrów procesu
technologicznego oraz pracy maszyn biorących w nim udział, podczas realizacji przemysłowych
procesów wytwarzania (pomiar, archiwizację oraz zaawansowaną analizę skorelowanych ze sobą
wielkości).
Systemy pomiarowo-kontrolne znane jako ICS (Industrial Control Systems) o rozbudowanej
funkcjonalności, w obrębie których można znaleźć systemy SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition Systems), DCS (Distributed Control Systems) oraz mniej zaawansowane technologicznie
realizowane przy użyciu kontrolerów PLC pozwalają na szybki przepływ informacji dotyczących
procesu produkcyjnego, jej przetwarzanie oraz prezentację. Umożliwiają one monitorowanie przebiegu
procesu, zapewnienie odpowiednich parametrów procesu, pracy maszyn, analizowanie historii
produkcji, wpływu poszczególnych czynników na proces, świadomy rozwój technologii poparty
wynikami pomiarów oraz obniżenie kosztów produkcji. Ich zasadniczym przeznaczeniem w przypadku
procesów kucia jest wnikliwa analiza sił, rozkładu odkształceń, temperatury narzędzi i wstępniaków,
stanu łożyskowania maszyn, smarowania elementów ruchomych, drgań elementów wirujących
magazynujących energię, zdarzenia emisji akustycznej dokumentujących proces deformacji, pękania
czy przejść fazowych poprawiających eksploatację pras i trwałość narzędzi [2,4,5,8,9,24]. Przy czym
zdecydowana większość takich systemów stosowanych w procesach przeróbki plastycznej stanowi
aplikacje w przemysłowych procesach kształtowania blach, co jest częściowo spowodowane
ekstremalnymi warunkami, jakie panują w przemysłowych procesach kucia matrycowego na gorąco.
Przykładowo w pracy [29] przedstawiono system monitorowania i sterowania procesem tłoczenia
poprzez sprzężenie zwrotne pozwalające na redukcję wad, zmniejszenie ilości poprawek i lepszą jakość
końcowych produktów w postaci wytłoczek kołnierzowych. Natomiast jeżeli chodzi o systemy
dedykowane stricte dla procesów kucia matrycowego, to ich zastosowanie znaleźć można w pozycjach
[6,9,18,19,23,30]. Z kolei w pozycji [30] opracowano system kontroli w czasie rzeczywistym
podawania przedkuwek do kolejnych matryc przez manipulator, który pozwala na dokonanie bardzo
szybkich zamian we wprowadzonym algorytmie. W pracy [9] przeanalizowano i wskazano (głównie na
podstawie obliczeń numerycznych) najistotniejsze punkty dla różnych typów pras, w których występują

największe koncentracje naprężeń oraz gdzie należy spodziewać się zniszczenia. Systemy pomiarowokontrolne mogą być też wykorzystywane do sterowania, pomiaru i analizy wybranych parametrów na
półprzemysłowych stanowiskach do badania zużycia ściernego narzędzi kuźniczych przy wysokich
naciskach [19].
Oczywiście takie systemy po zweryfikowaniu ich pracy w warunkach przemysłowych i
odpowiedniej modyfikacji aplikacyjnej mogą stanowić już nie tylko specjalistyczne narzędzia pomiarowokontrolne służące m.in.: do zaawansowanej analizy trwałości narzędzi, lecz mogą stanowić swoiste
systemy nadzoru pracy narzędzi kuźniczych oraz analizy przemysłowych procesów kucia w ujęciu
monitorowania parametrów samego procesu, wydajności pracy parku maszynowego, monitorowania
wydajności pracy zakładu, przestojów maszyn ich awarii oraz planowania obsługi maszyn czy zarządzania
kosztami utrzymania maszyn. Ponadto dedykowane aplikacje informatyczne dla konkretnego zakładu
przemysłowego, a w szczególności kuźni pozwalają na monitorowanie on-line każdej maszyny i agregatu
kuźniczego, dając całe spektrum informacji o bieżącej produkcji, aktualnych zamówieniach i
obciążeniach, a także o brakach, przestojach, czy przewidzianych przeglądach maszyn lub wykonanych
naprawach. Rosnące wymagania rynku dotyczące wydajności i jakości produkcji, także w kuźniach
wymuszają wprowadzanie nowych rozwiązań, optymalizujących cały proces produkcyjny. Istotną częścią
tych rozwiązań są popularne systemy Andon (termin z języka japońskiego oznaczający "sygnały
świetlne"), będące częścią wspomnianych wcześniej większych systemów SCADA, DCS. Na rys. 1
przedstawiono przykładowy schemat działania takiego systemu.

Rys. 1. Schemat wykorzystania systemu Andon pozwalającego na optymalizację całego procesu produkcyjnego

Systemy takie, będące częścią koncepcji "lean production" ("odchudzonej produkcji"), pozwalają na
zwiększenie kontroli nad procesem produkcji, podniesienie jakości, zdyscyplinowanie pracowników oraz
rejestrację i analizę zdarzeń. Obecnie stosowane klasyczne systemy Andon przypominają tablicę z
umieszczonymi na niej numerami stref pracy operatorów lub nazwami maszyn. W przypadku wystąpienia
problemu pracownik wciskając odpowiedni przycisk powoduje zapalenie się lampki, która sygnalizuje, że na
jego stanowisku pracy pojawiła się sytuacja niestandardowa i potrzebuje pomocy w jej rozwiązaniu. Bardziej
zaawansowane systemy bazujące na pierwotnej koncepcji Andon poza informacjami o sytuacjach
niestandardowych wykorzystują również sygnały z systemów pomiarowo-kontrolnych. Dzięki temu znacznie
wcześniejszej sygnalizowany jest niestandardowy przebieg procesu wynikający np. z parametrów
technologicznych procesu, pracy maszyny, jakości wyrobu, itp.
2. Koncepcja wielofunkcyjnego, zrobotyzowanego stanowiska kuźniczego z systemem nadzoru
procesu
Rozwój branży kuźniczej wpływa bezpośrednio na rozwój stosowanych urządzeń oraz
wykorzystywanych technologii. Nieustający postęp technologiczny wymusza na producentach
zwiększenie elastyczności produkcji przy wzroście jej konkurencyjności i jednoczesnym podniesieniu
jakości wyrobów. Poprawę konkurencyjności można osiągnąć poprzez automatyzację produkcji.
Popularnym sposobem automatyzacji procesów kucia jest stosowanie
pras transferowych.
Automatyzacja tego typu oferowana jest głównie przez producentów pras takich jak Schuler, Komatsu,
AIDA, MEER, ThyssenKrup. Obecnie, dla produkcji wielkoseryjnej średnich i dużych odkuwek
dostępne są trzy systemy takie jak linie pras, prasy transferowe z 3-osiowymi urządzeniami
transferowymi, prasy transferowe z krzyżowym systemem transferowym. Technologia ta jest jednak w
znacznym stopniu ograniczona do danego typu prasy i asortymentu kutych elementów. Rozwiązanie to

dedykowane jest do automatyzacji procesów wielkoseryjnych i ogranicza w znacznym stopniu
możliwość zmiany asortymentu kucia. Większość firm oferujących swoje rozwiązania w zakresie
automatyzacji procesów kucia ogranicza swoją ofertę jedynie do linii technologicznych ze stosunkowo
nowymi maszynami i urządzeniami, które są zazwyczaj wyposażane w zestawy czujników,
sterowników oraz układów pozwalających na wzajemną komunikację oraz komunikację z nadrzędnymi
systemami. Firmy zajmujące się automatyzacją procesów kucia i nie tylko, w większości opierają swoje
aplikacje na wdrożeniu istniejących robotów i manipulatorów takich światowych potentatów jak:
FANUC, KUKA, ABB, Kawasaki, Comau [1,3,10,11,26,28,31,32]. Są to głównie gotowe
zaawansowane jednostki o wielu stopniach swobody i budowie umożliwiającej uniwersalne
zastosowania, przede wszystkim na liniach montażowych elementów blach, sporadycznie robotów
pracujących w trudnych (wysokie temperatury, drgania, zapylenie) warunkach kuźniczych. Jest również
kilka małych firm specjalizujących się w budowie robotów do obsługi pras – na przykład firma Copren
[11] oferuje ROBOCOP o trzech osiach. Również firma Oriimec [31] oferuje prosty trójosiowy robot
G-50 ze sterowaniem typu PTP (point-to-point) przeznaczony do obsługi pras o niewielkim tonażu.
Robot ten może być montowany na szynach i może przemieszczać się od prasy do prasy. W zakładach
Whirpool w USA na trzech liniach pras od października 2004 do czerwca 2005 roku zastosowano 21
pięcioosiowych robotów SP80X firmy Motoman [28]. Na prasach wytłaczane są elementy drzwi, ramy
i obudowy z arkuszy blach o różnych wymiarach. Zrobotyzowanie tych linii pras umożliwiło
zwiększenie przepustowości o 50 % oraz osiągnięcie wyższej jakości wytłoczek. W Europie najbardziej
zrobotyzowana jest fabryka Jaguar Cars w Wielkiej Brytanii [27] – jest tam ponad 400 robotów
wykorzystywanych na różnych etapach procesu produkcyjnego, m.in.: na wydziale pras, gdzie są
tłoczone aluminiowe elementy luksusowego samochodu Jaguar XJ.
Zastosowanie tego typu urządzeń wymaga dużego nakładu finansowego, zarówno z powodu ceny
samego robota, zaawansowanego systemu sterowania oraz późniejszej obsługi i serwisu. Ponadto
proponowane przez te firmy rozwiązania, mimo, iż stanowią uniwersalne rozwiązania techniczne, to
obejmują swoim zakresem jedynie określoną cześć procesu technologicznego. Firmy integratorskie
skupiają się głównie na samym ramieniu manipulatora wraz z zespołem chwytakowym, transportującym
materiał od nagrzewnicy, poprzez poszczególne operacje kucia, aż do okrawania i kończąc na odłożeniu
detalu do kolejnej operacji. Rzadko zdarza się, że instalacja takiego rozwiązania obejmuje inne istotne
aspekty, które decydują o całym procesie kucia, uwzględniając chociażby trwałość oprzyrządowania
kuźniczego, związaną z warunkami tribologicznymi. Przykładowo firma ABB podaje, że w 2001 roku
zainstalowała w Wielkiej Brytanii 18 robotów produkujących 80 różnych elementów. Ta
zrobotyzowana linia to cały kompleks, obejmujący automatyczną wymianę narzędzi, kontrolę
bezpieczeństwa, diagnostykę, wizualizację przebiegu procesu produkcyjnego, przegląd wybranych
operacji, zebranie informacji o dziennej produkcji, sporządzanie raportów i analiz, diagnostykę
urządzeń i systemu, śledzenie historii procesu itp. Przy czym jest to nadal jedynie wybrany fragment
całej technologii, skupiający się przede wszystkim na obszarze działania samego robota, bądź ramienia
manipulatora, a koszt całej inwestycji przekroczył 12 mln euro (koszt jednego robota to około 350 tys.
euro).
W wyniku prowadzonych dotychczasowych badań dotyczących m.in.: opracowania i budowy
systemów pomiarowo-kontrolnych do analizy i kontroli przemysłowych procesów kucia matrycowego
[18] autorzy artykułu opracowali koncepcję innowacyjnego zintegrowanego, wielofunkcyjnego
stanowiska do kucia matrycowego. Stanowisko to poza możliwością zastosowania na nowoczesnych
liniach technologicznych dedykowane jest przede wszystkim dla kuźni wyposażonych w starsze
maszyny i urządzenia. Jednym z głównych założeń stanowiska jest modernizacja obecnie stosowanych
maszyn w istniejącej linii technologicznej w celu przystosowania do automatyzacji. Modernizacja pod
kątem przystosowania do automatyzacji stanowi niewątpliwie innowacyjność i jest szczególnie
atrakcyjna dla firm, których sytuacja finansowa nie pozwala na duże inwestycje w postaci zakupu
nowych agregatów kuźniczych, co jest niewątpliwą przewagą proponowanej koncepcji w stosunku do
wolnorynkowych bardzo drogich rozwiązań. Opracowana koncepcja zakłada, że stanowisko
zsynchronizowane będzie z pracą agregatu kuźniczego, wyposażonego w dedykowany system
pomiarowo-kontrolny. Dodatkowo całe stanowisko połączone będzie z nadrzędnym systemem
zarządzania produkcją.

W proponowanym przez autorów innowacyjnym rozwiązaniu stanowiącym kompleksowe
podejście do zagadnienia automatyzacji i robotyzacji linii kuźniczej kluczowymi (składowymi)
elementami będą (rys.2):
- ramię manipulatora z zespołem chwytaków, przenoszące materiał wsadowy z nagrzewnicy do wykroju
matryc,
- urządzenie chłodząco-smarujące zapewniające stałą dawkę środka smarnego i realizujące złożony
proces „utrzymania” wysokiej trwałości narzędzi kuźniczych,
- system pomiarowo-kontrolny zainstalowany na agregacie kuźniczym, zsynchronizowany z
jednoczesną i bezkolizyjną pracą ramienia i urządzenia chłodząco-smarującego,
- nadrzędny system zarządzania produkcją, który będzie pełnić funkcję nadzoru nad całym procesem.

Rys.2. Schemat zintegrowanego, zautomatyzowanego stanowiska do kucia matrycowego

W opinii autorów, zaproponowane rozwiązanie, w pełni obejmuje cały proces, uwzględniając wszystkie
czynniki na niego wpływające. Każda z części stanowiska wymaga zaprojektowania w taki sposób,
który zagwarantuje jego autonomiczną właściwą funkcjonalność oraz umożliwi współpracę z resztą
systemu. Zamysłem autorów jest jednak wzajemne połączenie poszczególnych elementów i
wykorzystanie efektu synergii, który przyniesie znacznie więcej wymiernych korzyści, zarówno pod
względem naukowym, jak i finansowym. Poniżej przedstawiono innowacyjność kluczowych elementów
stanowiska w odniesieniu do obecnie stosowanych rozwiązań.
2.1. Ramię manipulatora z zespołem chwytaków
Kluczowym elementem opracowanego stanowiska będzie prosty manipulator o jak najmniejszej
liczbie stopni swobody pozwalający na wykonywanie zadań związanych z realizacją procesu kucia
wykonywanych obecnie przez człowieka. Wykorzystanie prostego manipulatora, a przez to taniego w
budowie i późniejszej obsłudze możliwe jest dzięki kompleksowemu podejściu autorów do
automatyzacji. Jednym z podstawowych warunków umożliwiających zastosowanie prostego
manipulatora jest eliminacja możliwości zakleszczenia się odkuwki w wykroju oraz zapewnienie
dokładnie powtarzalnej pozycji wstępniaka i odkuwki. Rynek robotów przemysłowych podzielony jest
na sektor gotowych jednostek o wielu stopniach swobody o budowie umożliwiającej uniwersalne
zastosowania oraz rynek manipulatorów pozwalających na realizację podobnych zadań przy
ograniczeniu ilości stopni swobody i uniwersalności zastosowań. Manipulator służący do odbierania
materiału z nagrzewnicy i przenoszenia go do prasy musi sprostać wymaganiom środowiskowym
panującym na hali produkcyjnej. Dlatego producenci zaawansowanych i skomplikowanych robotów
oferują różne rozwiązania tego problemu, począwszy od pokrowców, przedmuchu sprężonym

powietrzem czy pokrycia farbami w celu zabezpieczenia przed kurzem i wilgocią. Poza niską ceną
przewagą proponowanego przez autorów prostego manipulatora będzie to, że dzięki swojej prostocie
będzie on pozbawiony elementów szczególnie wrażliwych na bliskość źródeł ciepła w związku z czym
nie będzie potrzeby stosowania tego typu zabezpieczeń. Główna oś obrotu zamocowana do fundamentu
zapewni wymaganą sztywność manipulatora, co pozwoli na dynamikę ruchu przy obciążeniach do 5 kg.
Główne elementy wykonawcze, siłowniki pneumatyczne, posłużą do napędu ramienia oraz zapewnienia
pracy uchwytu. Zastosowane zostaną siłowniki z uszczelnieniami wysoko temperaturowymi oraz
przewody odporne na podwyższoną temperaturę i możliwe odpryski co zwiększy odporność układu na
warunki środowiskowe. Bardzo ważne w procesie kucia z zastosowaniem proponowanego manipulatora
jest zapewnienie właściwego pozycjonowania obrabianego materiału na każdym etapie procesu
(spęczanie, kucie wstępne i wykańczające), umożliwiające podejmowanie i transport elementów
(odkuwek). Stąd istotnym elementem manipulatora jest układ chwytowy, który musi zostać
dostosowany do kształtów produktów wytwarzanych w danym zakładzie. Będzie to chwytak
podłączany do uniwersalnego ramienia manipulatora. Chwytak wykonany z inconelu w formie układu
“C” z ruchomymi ramionami zagwarantuje właściwą zdolność chwytania, co zostało potwierdzone
licznymi próbami i testami laboratoryjnymi. Stosowane obecnie roboty przemysłowe realizują takie
zadania właściwie, jednak ich cena znacznie przewyższa możliwości finansowe przedsiębiorstw.
2.2. Urządzenie chłodząco-smarujące
Planowane jest wykorzystanie już opracowanego i wykonanego autorskiego systemu chłodzącosmarującego. Obecnie jedno z urządzeń wchodzących w skład systemu pracuje już w polskiej kuźni, a
kolejne są testowane w innych zakładach o profilu kuźniczym. Opracowane urządzenie do smarowania
i chłodzenia zbudowane jako niskociśnieniowe, jest bezpieczniejsze w porównaniu z powszechnie
stosowanymi urządzeniami tego typu ze zbiornikami ciśnieniowymi. Zapewnienie optymalnej
temperatury pracy oraz smarowania narzędzi kuźniczych jest bardzo ważne z punktu widzenia
optymalizacji ich trwałości oraz zapewnienia wysokiej jakości odkuwek. W celu ustabilizowania tych
parametrów oraz ich kontroli zbudowane urządzenie zapewnia stałość dawki płynu smarującochłodzącego oraz czasu jego podawania (rys. 3).
b)
a)

Rys. 3. Urządzenie dozująco-smarujące pozwalające na regulację wydatku środka smarno-chłodzącego: a) widok panelu
sterującego, b) widok pojemnika

Urządzenie takie, poza smarowaniem i chłodzeniem narzędzi realizuje jeszcze inne zadania
związane z zapewnieniem optymalnych warunków pracy narzędzi, takie jak dodatkowe usuwanie
nagromadzonej wody, która może powodować powstawanie „kieszeni” mogących powodować
niewypełnienie wykroju oraz nierównomiernie schładzać powierzchnię narzędzi. Urządzenie to
pozwala na dostosowanie w zależności od potrzeb dawki każdorazowo wyrzucanego płynu na narzędzia
górne oraz dolne oraz czasu jego podaży. Podstawowe elementy funkcjonalne pozwalające na
zapewnienie powtarzalności cykli smarowania to pompa perystaltyczna napędzana silnikiem
krokowym, precyzyjnie regulująca dawkę płynu, zespół zaworów regulujących przepływ powietrza
rozpylającego, wypychającego płyn, czyszczącego układ dystrybucji płynu oraz głowicy rozpylającej
podawany środek ciekły na powierzchni matryc. Zmiana czasu podaży pozwala regulować zawartość
wody w jednostce objętości wyrzucanej mieszaniny powietrzno- wodno-grafitowej. Dłuższe czasy
podaży pozwalają na skuteczniejsze schłodzenie warstwy powierzchniowej narzędzi i pozostawiają ją
suchą po zakończeniu cyklu. Odpowiednio dobrany czas wyrzutu środka smarującego sprzyja
właściwemu rozpyleniu płynu, hamując procesy kumulacji grafitu w zagięciach matryc oraz

pozostawania wody na ich powierzchni. Regulacja zawartości fazy ciekłej w mieszaninie smarującochłodzącej polega na zmianie czasu otwarcia zaworu rozpylającego oraz prędkości dopływu cieczy do
głowicy rozpylającej. Urządzenie jest ponadto wyposażone w mieszadło antysedymentacyjne, które
pozwala na utrzymanie jednorodności zawiesiny grafitu w wodzie, co zapewnia stałość ilości środka
smarującego. Bardzo ważny jest właściwy moment natrysku środka. Obecnie w większości przypadków
polega to na uruchomieniu natrysku po określonej operacji kucia, co rodzi ryzyko spryskania gorącej
odkuwki zanim opuści ona wykrój matrycy. Taka sytuacja powoduje pozostanie części zgorzeliny w
wykroju matrycy oraz niedostateczne schłodzenie (smarowanie) wykroju. Autorzy pracy opracowali
specjalne detektory piroelektryczne o regulowanym progu zadziałania ustawione tak, aby droga
wyjmowania odkuwki przecinała wiązkę detektora co gwarantuje, że problem ten zostanie
wyeliminowany (rys. 4). System ten dodatkowo pozwoli na zliczanie ilości odkutych wyrobów.
Obecnie większość kuźni, które nie posiadają systemów kontroli wykonuje tą czynność szacunkowo,
określając ilość odkuwek wagowo lub też średnio liczoną ilość ze zmiany (8h). Często stosowane są
liczniki ilości cykli prasy, co jest słuszne tylko w przypadku, gdy każdy cykl pracy kończy się
wyprodukowaniem produktu (a nie np. próbnym ruchem prasy, czy pozycjonowaniem narzędzi).

Rys. 4. Schemat opracowanego systemu smarowania narzędzi, pozwalającego także na usuwanie zgorzeliny
i ususzanie narzędzi

2.3. System pomiarowo-kontrolny
W ramach prowadzonych wieloletnich badań autorzy opracowali i zbudowali systemy
pomiarowo-kontrolne do analizy i kontroli przemysłowych procesów kucia matrycowego, które
zastosowano m.in.: w procesie kucia na prasie mimośrodowej w przyrządzie TR (INOP Poznań)
zaczepów do przenoszenia płyt betonowych oraz w procesie kucia na ciepło obudowy przegubu
homokinetycznego na prasie korbowej w matrycach zamkniętych (GKN Driveline Oleśnica) [18].
Opracowane systemy zbudowane są z komputera przemysłowego (kontrolera czasu rzeczywistego,
wielokanałowej szybkiej karty pomiarowej, kości pamięci operacyjnej, dysków twardych o dużej
pojemności, zestawu wzmacniaczy i przetworników) oraz odpowiednich czujników pomiarowych (siły,
przemieszczenia, pirometrów, termopar, enkoderów, akcelerometrów, czujników piezoelektrycznych,
innych). Na rys. 5 przedstawiony jest fragment zapisu siły z czterech operacji uzyskany z systemu
zbudowanego do monitorowania i archiwizacji siły w procesie kucia obudowy przegubów
homokinetycznych.

Rys. 5. Panel z wyświetlaczami sił dla czterech operacji kucia obudowy przegubu homokinetycznego

Prowadzono także badania z wykorzystaniem opracowanego systemu pomiarowego do analizy sygnału
emisji akustycznej AE. Badano proces kucia zaczepu do przenoszenia płyt betonowych, realizowany na prasie
mimośrodowej w przyrządzie TR w INOP-ie w Poznaniu (rys. 6a). System został wykorzystany do
pionierskich badań sygnału emisji akustycznej pozwalających na określenie zużycia narzędzi stosowanych w
drugiej i trzeciej operacji kucia zaczepu, narzędzia te wyposażono w czujniki AE, (rys. 6b).
a)
b)

Rys. 6. a) Widok przyrządu TR b) stemple do 2 i 3 operacji z czujnikiem AE

Do czujnika zamocowanego do powierzchni stempla docierają fale sprężyste mające swoje źródło w
innych częściach maszyny oraz obrabianym materiale. Następnie zdarzenia emisji akustycznej naniesione
zostały na wykres siły odpowiadający analizowanej operacji kucia (rys.7).

Wybrane zdarzenia
emisji akustycznej
AE

Wykres siły kucia
w funkcji czasu

Zdarzenia AE

Rys. 7. Widok głównego panelu do analizy i wyboru zdarzeń emisji akustycznej [18]

Po zidentyfikowaniu większości zdarzeń emisji akustycznej możliwe będzie przeszukiwanie sygnału i
rozpoznawanie nowo pojawiających się zdarzeń, a następnie zmiana czujnika szerokopasmowego na
rezonansowy. Zawężenie częstotliwości sygnału pozwoli na zwiększenie czułości pomiaru, a tym samym na
znalezienie zdarzeń odpowiedzialnych za mikropęknięcia materiału stempla lub jego zużywanie się.

Koncepcja systemu pomiarowego w ramach wielofunkcyjnego, zrobotyzowanego stanowiska
kuźniczego zakłada, poza wcześniej wymienionymi elementami składowymi zbudowanych przez
autorów systemów, instalację przetwornika prędkości obrotowej na wale koła zamachowego, wale
korbowym prasy, co pozwoli na wykonanie analizy energetycznej maszyny i skorelowanie wyników z
wynikami pomiarów sił. Dzięki takiemu systemowi możliwe są pomiary wielkości fizycznych takich
jak siły kucia, temperatury narzędzi, położenia elementów ruchomych, inne. Bardzo ważne jest
odpowiednie rozmieszczenie czujników pomiarowych, określenie ich dynamiki, odporności na
uszkodzenia oraz co bardzo istotne, możliwość kalibracji gwarantująca dokładność w całym zakresie
mierzonych wartości (rys. 8). Bardzo ważną część systemu stanowi układ do pomiaru temperatury
narzędzi. Temperatura ta jest istotna z punktu widzenia samego procesu produkcyjnego, jak również z
punktu widzenia trwałości narzędzi. Dzięki wspólnemu serwerowi danych informacja ta może zostać
wykorzystana do sterowania intensywnością chłodzenia i ilością środka smarującego, które są
realizowane przez urządzenie do chłodzenia i smarowania narzędzi.

Rys. 8. System pomiarowo-kontrolny wraz z przykładem rozmieszczenia czujników

Proces kalibracji, który był przedmiotem kilkuletnich badań jest w pełni poznany i gwarantujący
osiągnięcie poprawnych wyników pomiarowych. Często spotykane metody kalibracji zakładają
kalibracje z użyciem siłowników hydraulicznych rozciągających korpus prasy czy odkuwanie walców
z metalu o odpowiednim wymiarze. Metody te, choć słuszne nie dają dobrych rezultatów i wymagają
wykonania czynności dodatkowych. Pomiary sił wykonywane będą pośrednio za pomocą
tensometrycznych czujników odkształcenia, tensometrów naklejanych na kolumny prasy oraz
czujników opartych na zjawisku piezoelektrycznym i układach całkujących ładunek (rys.9).
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Rys. 9. Wynik kalibracji systemu pomiarowego dla czujników tensometrycznych i piezoelektrycznych
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Wszystkie sygnały po kondycjonowaniu w miejscu pomiaru gwarantującym odporność na zakłócenia
powodowane obecnością napędów, nagrzewnicy indukcyjnej oraz zakłóceniom sprzęganych po sieci zasilania,
zostaną przesłane do serwera pomiarowego, który prześle je do serwera głównego wyznaczając jednocześnie
parametry dla systemu kontroli maszyny i procesu produkcyjnego, stanowiącego nadrzędny (informatyczny)
system zarządzania produkcji.
Dzięki zastosowaniu wydajnych maszyn obliczeniowych, systemów Real Time, wiele parametrów i analiz
wykonanych zostanie w miejscu realizacji pomiarów. Zapewni to niezależną pracę każdego z podukładów,
pewną funkcjonalność i uniezależni podukłady od awarii innych części składowych stanowiska.
2.4. Nadrzędny system zarządzania produkcją
Planowane jest także opracowanie systemu informatycznego pełniącego funkcję nadzoru nad
całym procesem. Systemy monitorowania są powszechnie dostępne i wdrażane przez wiele firm jako
ANDON lub analogiczne rozwiązania. Trudno natomiast znaleźć, aż tak daleko idącą współpracę
systemu pomiarowego zainstalowanego na agregacie z systemem monitorującym awarie oraz
ingerującym w planowanie produkcji. Brak jest bowiem specjalistycznych rozwiązań dostosowanych
do potrzeb konkretnych procesów produkcyjnych wdrażanych przez firmy o dużym zrozumieniu
problemu. Integracja wszystkich etapów produkcji i nadzoru maszyn produkcyjnych w jednym
nadrzędnym systemie opracowanym dodatkowo przez konsorcjum wyspecjalizowane w technologiach
kucia i pomiarów. Opracowany nadrzędny system pozwoli również na analizę rejestrowanych
parametrów w długim okresie czasu, co pozwoli na rozwój w zakresie stosowanej technologii,
zarządzania zasobami sprzętowymi (pracą maszyn, ich awariami, naprawami, itp.), zasobami ludzkimi
oraz dostosowanie organizacji produkcji do rosnących wymagań rynkowych. Pozwoli także zbudować
pełne i wszechstronne narzędzie służące nadzorowi nad procesem i rozwojowi technologii kucia.
Na rys. 10. przedstawiono praktyczną realizację systemu nadzoru pracy narzędzi oraz analizy
przemysłowego procesu systemu opracowanego przez autorów.

Rys. 10. Schemat praktycznej realizacji systemu nadzoru pracy narzędzi oraz analizy przemysłowego procesu kucia. Aplikacja
pracująca na dedykowanym serwerze danych monitoruje w czasie rzeczywistym warunki samego procesu produkcyjnego
(prawa strona) oraz pracy maszyn biorących udział w produkcji

System taki zbudowany jest z kilku modułów, wzajemnie komunikujących się. Zdarzenie pojawiające
się procesie kucia niosą informację, powodującą określoną reakcję i działanie w całym systemie. Całość
połączona jest ze specjalnym systemem informatycznym, który pełni funkcję nadzoru nad całym procesem.
Innowacyjnością rozwiązania jest integracja systemu pomiarowo-kontrolnego z systemem monitorowania
awarii, wydajności produkcji, maszyn, co pozwoli zapobiegać awariom oraz pomoże w planowaniu przerw
technologicznych i niezbędnych napraw. System pozwoli również na automatyczne przyporządkowanie
chwilowych parametrów pracy danemu zdarzeniu w postaci awarii czy wady produkcyjnej i poprawę
technologii.
Jednym z modułów opracowywanego przez autorów rozwiązania jest moduł integrujący produkcję
i utrzymanie ruchu, który pozwala na rejestrację i bieżącą analizę bardzo dużej liczby parametrów
produkcyjnych. Na rys. 11 przedstawiono przykładowy „zrzut ekranu” działania tego modułu, na którym widać

aktualne plany produkcyjne, z kodami (referencjami) odkuwek, wykorzystywanego oprzyrządowania, jego
trwałości oraz innymi parametrami.

Rys. 11. Panel aplikacji z najważniejszymi parametrami planów produkcyjnych

Planista definiując produkcję dla danej maszyny (lub maszyn) przypisuje odpowiedni zestaw narzędzi,
zasoby ludzkie, wprowadza dane dotyczące samej produkcji. Z kolei rys. 12 przedstawia wybrane parametry
technologiczne dotyczące sił kucia w czasie i w funkcji położenia kątowego wału.

Rys. 12. Panel aplikacji z najważniejszymi parametrami technologicznymi wybranego procesu kucia

System analizuje w trybie ciągłym wartości sił, temperatury narzędzi, odkuwki, wstępniaków. Zlicza
elementy w każdym etapie produkcyjnym, rozpoznaje numer operacji w procesie kucia wielooperacyjnego.
Jednocześnie zapisuje wyniki analiz do bazy danych w celu ich późniejszego wykorzystania do analizy
technologii, identyfikowania przyczyny awarii lub ich zapobiegania.
Możliwa jest również kompleksowa analiza bieżącej produkcji, pod kątem jej wydajności, czasu
przestojów, ilości wyprodukowanych odkuwek, braków, itp (rys. 13a). Często takie informacje znajdują
się na kilku monitorach w centralnym miejscu w kuźniach (rys. 13b).

a)

b)

Rys. 13. a) Panel aplikacji z najważniejszymi parametrami technologicznymi wybranego procesu kucia, b) monitor-tablica
informacyjna

Na rys. 14 przedstawiono „zrzut ekranu” z aplikacji systemu monitorowania awarii, na którym można
zobaczyć m.in.: czas wystąpienia takiego zdarzenia awaryjnego, miejsce, parametry produkcji podczas
zdarzenia.
System monitorowania awarii pozwala na natychmiastowe podjęcie niezbędnego działania (na
podstawie specjalnego algorytmu postępowania), np. zlecenia naprawczego, przeglądania dokumentacji
usunięcia danej awarii na podstawie zdarzeń poprzednich lub przygotowanej wcześniej dokumentacji
co znacząco przyśpiesza rozwiązywanie problemu i wznowienie produkcji.

Rys. 14 „Zrzut ekarnu” z aplikacji systemu monitorowania awarii

Osiągnięcie najwyższych światowych standardów w dziedzinie jakości produkcji oraz
konkurencyjności wymaga doskonalenia form i metod zarządzania produkcją. Niewątpliwie w
dzisiejszych czasach związane jest to z wykorzystaniem technologii informatycznych, w skład których
wchodzą: zaawansowane systemy pomiarowe, urządzenia elektroniczne, technologie łączności i inne
urządzenia peryferyjne przeznaczone do gromadzenia, opracowywania, analizy i przekazu informacji.
Wszystko to jako całość sprzyja udoskonalaniu zarządzania produkcją oraz jej strukturalnymi
elementami.
Wdrożenie do procesu produkcji zintegrowanego, wielofunkcyjnego stanowiska do kucia
matrycowego przyczyni się także do stabilności aktualnej produkcji, podniesie wydajność
i produktywność agregatów kuźniczych a także znacząco zwiększy możliwości produkcyjne całego
przedsiębiorstwa. Przewiduje się także zaimplementowanie takiego zintegrowanego, wielofunkcyjnego
stanowiska do kucia matrycowego do innych agregatów kuźniczych, nie tylko pras, ale również młotów.
Zaplanowany bardzo wysoki poziom funkcjonalności stanowiska uwzględnia m.in. możliwości jego
rekonfiguracji i elastycznej adaptacji w celu dostosowania do zmieniającego się zarówno parku
maszynowego danego przedsiębiorstwa, jak i dowolnego planu produkcyjnego. Opracowane przez autorów

stanowisko stanowiłoby rozwiązanie unikatowe, bowiem spotykane w zakładach kuźniczych, zarówno w
Polsce, jak i na świecie, podobne rozwiązania są zazwyczaj dedykowane do jednej maszyny lub procesu, a
ich modernizowanie jest niemożliwe lub nieopłacalne. Spowoduje bowiem, że realizowany obecnie
przemysłowy proces kucia będzie znacznie lepiej kontrolowany, a dana kuźnia osiągnie korzyść m.in. w
postaci robotyzacji i automatyzacji procesu produkcyjnego.
Ponadto, dzięki swojej innowacyjności, istotnie wpłynie na zaspokojenie rosnących potrzeb klientów, a tym
samym podwyższenie rangi zakładu na tle konkurencji i w oczach odbiorców, bowiem charakteryzować się
będzie następującymi elementami:
a) rozszerzoną kontrolą i zwiększoną stabilnością produkcji.
b) zwiększeniem wydajności produkcji, dzięki zastosowanemu manipulatorowi transportującemu
odkuwki.
c) robotyzacją i opracowaniem uniwersalnych technologii kucia i okrawania na wybranym gnieździe
produkcyjnym z uwzględnieniem typoszeregu grup odkuwek.
d) znaczącym podniesieniem trwałości stosowanych narzędzi kuźniczych, dzięki zintegrowanemu
urządzeniu smarująco-chłodzącemu (stała i ukierunkowana dawka smaru).
e) monitorowaniem procesu na wszystkich jego etapach.
f) możliwością szybkiej analizy wpływu zmian zastosowanych w dowolnym miejscu stosowania
technologii na cały proces i maszynę (weryfikacja, czy np. zmiana kształtu matrycy nie powoduje
przeciążenia prasy) co przyspieszy rozwój technologii i obniży koszty wdrożenia.
3. Podsumowanie i wnioski

Opracowane i zbudowane przez autorów systemy pomiarowo-kontrolne pozwalają na ciągły
monitoring (pomiar, archiwizację i analizę) najistotniejszych parametrów przemysłowych procesów
kucia, takich jak: siły kucia w funkcji czasu/przemieszczenia oraz temperatury narzędzi.
Przeprowadzona weryfikacja pracy takich systemów w warunkach przemysłowych oraz ich odpowiednia
rozbudowa programowo-sprzętowa potwierdziła, że mogą stanowić specjalizowane systemy nadzoru pracy
narzędzi kuźniczych oraz analizy przemysłowych procesów kucia w do monitorowania parametrów całego
procesu wytwarzania. Dodatkowo poprzez opracowanie dla konkretnego zakładu przemysłowego/kuźni
dedykowanych aplikacji informatycznych, pozwalają na monitorowanie on-line każdej maszyny, urządzenia,
czy agregatu kuźniczego (przewidzianych przeglądach lub wykonanych naprawach), wydajności pracy
poszczególnych komórek zakładu lub etapów procesu technologicznego dając duży zasób informacji
dotyczącej aktualnego obciążenia i stanu parku maszynowego, bieżącej produkcji, aktualnych zamówieniach,
a także o brakach i przestojach, czyli umożliwiają zarządzanie produkcją. Ważną zaletą wykorzystania tego
typu systemów jest możliwość weryfikacji prowadzonego równolegle modelowania numerycznego
procesów, ze szczególnym uwzględnieniem trwałości narzędzi
Dalszy nieustanny rozwój technologii kucia powoduje, że kuźnie chcąc sprostać coraz większym
wymaganiom rynkowym zmuszone są do zautomatyzowania swojej produkcji. W konsekwencji
prowadzi to do wprowadzania nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Odpowiedzią na
taki stan rzeczy jest przedstawiona przez autorów koncepcja innowacyjnego rozwiązania stanowiącego
kompleksowe podejście do zagadnienia automatyzacji i robotyzacji linii kuźniczej. Koncepcja ta
zakłada zbudowanie zintegrowanego, wielofunkcyjnego stanowiska do kucia matrycowego, którego
kluczowymi elementami będą:
- ramię manipulatora z zespołem chwytaków, przenoszące materiał wsadowy z nagrzewnicy do wykroju
matryc,
- autorskie (już zbudowane) urządzenie chłodząco-smarujące zapewniające stałą dawkę środka
smarnego i realizujące złożony proces „utrzymania” wysokiej trwałości narzędzi kuźniczych,
- system pomiarowo-kontrolny opracowany przez autorów i zainstalowany na agregacie kuźniczym,
zsynchronizowany z jednoczesną i bezkolizyjną pracą ramienia i urządzenia chłodząco-smarującego,
- nadrzędny system zarządzania produkcją (częściowo zbudowany), który będzie pełnić funkcję nadzoru
nad całym procesem.
Zamysłem autorów jest jednak wzajemne połączenie poszczególnych elementów i wykorzystanie efektu
synergii, który przyniesie znacznie więcej wymiernych korzyści, zarówno pod względem naukowym,
jak i ekonomicznym. Ich zastosowanie przyczyni się jeszcze lepszej i pełniejszej kontroli procesów
kucia, Wdrożenie do procesu produkcji zintegrowanego, wielofunkcyjnego stanowiska do kucia

matrycowego przyczyni się także do stabilności aktualnej produkcji, poprawy warunków eksploatacji i
produktywności agregatów kuźniczych, a także znacząco zwiększy możliwości produkcyjne całego
przedsiębiorstwa. W obecnej chwili korzyści wynikające z synergii poszczególnych elementów w
opracowywanym zintegrowanym, zautomatyzowanym stanowisku są trudne do określenia, dopiero
aplikacja takiego stanowiska pozwoli na ich oszacowanie.
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Modelowanie i badania wpływu wybranych cech konstrukcyjnych na parametry
eksploatacyjne elektrofiltrów przemysłowych

Słowa kluczowe: elektrofiltr, eksploatacja, elektrody ulotowe, modelowanie, symulacja,
funkcja sigmoidalna.
Streszczenie: Elektrofiltry są obecnie najczęściej stosowanymi, w procesach przemysłowych, urządzeniami do
redukcji emisji pyłów do atmosfery. Znaczący wpływ na przebieg procesu odpylania ośrodka dwufazowego
gaz/pył ma kształt oraz konfiguracja elektrod emisyjnych, wpływające na ukształtowanie pola elektrycznego
w komorze elektrofiltru. Parametry geometryczne elektrod ulotowych oraz ich rozmieszczenie w komorze
elektrofiltru powinny zapewniać równomierny rozkład gęstości prądu na powierzchni jego elektrod zbiorczych.
W artykule przedstawiono analizę wpływu geometrii oraz konfiguracji przemysłowych elektrod ulotowych typu
ostrzowego na rozkład gęstości prądu na elektrodzie zbiorczej. Na podstawie wyników pomiarów opracowano
model matematyczny umożliwiający symulację rozkładu gęstości tego prądu w zależności od kształtu elektrod.
Model umożliwia określenie korzystnych wartości odległości pomiędzy elementami emisyjnymi elektrody
ulotowej oraz odległości pomiędzy tymi elektrodami. Korzystne parametry geometryczne i konfigurację elektrod
ulotowych określano na podstawie analizy magnitud gęstości widmowej mocy (PSD) oraz wartości
średniokwadratowej (RMS) gęstości prądu. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zmniejszenia ilości
elementów emisyjnych elektrod ulotowych bez pogorszenia parametrów eksploatacyjnych elektrofiltru.

1. Wstęp
Elektrostatyczna metoda oczyszczania spalin jest powszechnie stosowana w energetyce
ciepłownictwie, hutnictwie, przemysłach: chemicznym, cementowym oraz papierniczym [20].
Głównym sektorem gospodarki, w którym znalazły zastosowanie elektrostatyczne urządzenia
odpylające, jest energetyka, wykorzystująca elektrofiltry w procesach oczyszczania gazów
powstających w procesie spalania różnego typu paliw [17]. Powstające w wyniku spalania
paliw w kotłach energetycznych spaliny zawierają znaczne ilości pyłu. W przemyśle
energetycznym, ze względu na ilość powstających podczas wytwarzania energii spalin,
jedynym uzasadnionym względami ekonomicznymi rozwiązaniem jest oczyszczanie gazów
za pomocą elektrofiltrów płytowych o konstrukcji poziomej.
Elektrofiltry są konstrukcjami przystosowanymi do pracy w ściśle określonej instalacji
energetycznej. Dobór konstrukcji elektrofiltru, zastosowane w nim elektrody ulotowe
i zbiorcze [1, 2] oraz system zasilania zdeterminowane są przez typ kotła i rodzaj spalanego w
tym kotle paliwa, a w konsekwencji własności powstających pyłów, które są w tym
elektrofiltrze separowane. Na etapie projektowania elektrofiltru określa się jego podstawowe
parametry eksploatacyjne tj. parametry gwarantowane oraz graniczne określające własności:
− paliwa (m.in. skład pierwiastkowy, zawartość siarki, wartość energetyczną, zawartość
popiołu),
− spalin (minimalne oraz maksymalne natężenie przepływu, wilgotność, temperaturę,
temperaturę punktu rosy, zawartość CO2 oraz O2),
− separowanego pyłu (stężenie nominalne oraz maksymalne, zawartość części palnych).
Zadaniem elektrofiltru jest separacja ze spalin zawartej w nich fazy pyłowej, z tego
względu najbardziej istotnym parametrem eksploatacyjnym jest wartość emisji pyłu na jego
wyjściu. Dla nowo budowanych obiektów, w zależności od stosowanego paliwa poziom

stężeń zanieczyszczeń na wyjściu elektrofiltru nie może przekraczać: dla węgla kamiennego
lub brunatnego 5÷15 mg/m3, zaś dla biomasy oraz torfu 5÷20 mg/m3 spalin suchych w
warunkach umownych (zawartość pary wodnej nie większa niż 5 g/kg gazów odlotowych, w
warunkach referencyjnego tlenu O2=6%). Oznacza to, że przykładowo dla stężenia pyłu w
spalinach ze spalania węgla kamiennego sp=26 g/m3 skuteczność odpylania elektrofiltru musi
wynosić 99,96%.
Cechy paliwa, własności spalin oraz ilość zawartego w nich pyłu determinują dobór
rozwiązania konstrukcyjnego elektrofiltru:
− wymiary, liczbę sekcji oraz stref odpylania, czynną wysokość oraz długość pola
elektrycznego, liczbę zasilaczy oraz niezależnie zasilanych pól elektrofiltru itp.,
− nominalną prędkość przepływu gazów (ok. 1 m/s),
− spadek temperatury oraz ciśnienia gazu w elektrofiltrze (odpowiednio: 5÷10 ºC,
120÷150 Pa),
− układ, typ i liczba elektrod ulotowych oraz zbiorczych,
− typ oraz liczba zastosowanych strzepywaczy elektrod zbiorczych i ulotowych.
W trakcie pracy w warunkach ustalonych podstawowym parametrem eksploatacyjnym
elektrofiltru są parametry elektryczne wynikające z typu zastosowanych zasilaczy wysokiego
napięcia tj. napięcie oraz prąd nominalny. Obecnie stosuje się zasilacze o parametrach
wyjściowych prąd/napięcie odpowiednio: 400÷2000mA, 80÷135kV. Na spełnienie wymogów
odnośnie emisji pyłu na wyjściu elektrofiltru istotny wpływ mają:
− napięcie zasilania elektrod ulotowych,
− dobór nastaw regulatora zespołu zasilającego wysokiego napięcia (tryb pracy),
− częstotliwość strzepywania pyłu osadzanego na elektrodach zbiorczych oraz ulotowych.
Znaczący wpływ na przebieg procesu osadzania pyłu na elektrodach zbiorczych
elektrofiltru ma kształt i konfiguracja elektrod ulotowych wpływająca na ukształtowanie
rozkładu gęstości pola elektrycznego w komorze elektrofiltru. Gęstość prądu na powierzchni
elektrody zbiorczej wpływa na własności mechaniczne warstwy osadzonego pyłu na
powierzchni elektrody zbiorczej. Na wartość gęstości prądu na powierzchni elektrody
zbiorczej mają wpływ emisyjność elektrody oraz konduktancja ośrodka dwufazowego
obecnego w przestrzeni międzyelektrodowej dla określonej konfiguracji elektrod. W procesie
eksploatacji elektrofiltru oba te parametry ustala się, przez dobór napięć zasilania elektrod
ulotowych oraz trybu pracy zasilaczy wysokiego napięcia, na poziomie zapobiegającym
zjawisku migracji ziaren pyłu oderwanych od powierzchni elektrody zbiorczej do dalszych
stref elektrofiltru.
W okresie ostatnich 20 lat nastąpiły istotne zmiany w konstrukcji elektrod ulotowych
elektrofiltrów. Ze względu na niską trwałość zrezygnowano z elektrod drutowych
i taśmowych. Niewątpliwą zaletą tego typu elektrod był równomierny, stosunkowo łatwy do
obliczenia rozkład wytwarzanego przez nie pola elektrostatycznego. Obecnie stosowane są
elektrody masztowe wyposażone w punktowe elementy emisyjne w postaci ostrz.
Skomplikowany rozkład pola elektrycznego wokół takich elektrod uniemożliwia stosowanie
w analizie teoretycznej modeli matematycznych opracowanych dla elektrod drutowych.
Rozwój technik informatycznych umożliwił zastosowanie metod numerycznych do
modelowania zjawisk zachodzących w przestrzeni międzyelektrodowej elektrofiltru [3, 4, 5,
9, 11, 12, 23]. Kolejny krok w rozwoju metod komputerowej symulacji procesu separacji pyłu
w elektrofiltrach stanowiły próby opracowania modeli zastępczych elektrod ulotowych [7,
21]. Duże znaczenie dla ilościowego określenia zjawisk zachodzących podczas wyładowania
w środowisku gazów (stopnia ich jonizacji wyznaczanej z funkcji rozkładu energii
elektronów) oraz szybkości propagacji wyładowania koronowego mają wyniki prac z zakresu
fizyki plazmy [10]. Komputerowa symulacji parametrów pola elektrycznego i jego wpływu
na proces separacji pyłu, napotyka na trudność wynikającą ze skomplikowanej geometrii
stosowanych obecnie elektrod ulotowych. Z tego względu nadal prowadzone są badania
doświadczalne, na podstawie których można wnioskować o przebiegu procesu odpylania
ośrodka dwufazowego, jakim są spaliny [13, 14].
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W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla
przemysłowych elektrod ulotowych typu ostrzowego. Przykład rozwiązania konstrukcyjnego
elektrody tego typu przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Elektroda masztowa typu ostrzowego

Masztowa elektroda ostrzowa składa się z masztu nośnego o średnicy około 40 mm,
stanowiącego jej rdzeń oraz z elementów emisyjnych, którymi są pręty stalowe o średnicy
4 mm i długości 100 mm przyspawane do masztu po jego przeciwnych stronach
w odpowiednich odstępach. Elementy emisyjne zakończone są graniastymi ostrzami.
2. Metodyka badań
Pomiary parametrów elektrycznych elektrod ulotowych wykonano na stanowisku,
którego widok wraz ze schematem blokowym obwodów pomiarowych przedstawiono na
rysunku 2 [16]. Stanowisko pomiarowe o wysokości czynnej elektrod zbiorczych h = 1,0 m i
maksymalnej podziałce międzyelektrodowej elektrod zbiorczych HZ = 0,6 m umożliwia
badania przemysłowych elektrod ulotowych o długości do 0,8 m. Składa się ono z ram
nośnych (1), do których zamocowane są elektrody zbiorcze (2) o sumarycznej powierzchni
4 m2. Badana elektroda ulotowa jest mocowana do izolowanej wewnętrznej ramy nośnej (3)
zasilanej prądem stałym z zasilacza wysokiego napięcia. Sygnały pomiarowe z czujników
pomiarowych (4) przesyłane są poprzez złącza (5) do systemów pomiaru i akwizycji danych.

Rys. 2. Stanowisko do wyznaczania parametrów elektrod ulotowych 1 − ramy nośne, 2 − elektrody
zbiorcze, 3 − rama nośna elektrod ulotowych, 4 − czujniki pomiarowe, 5 − złącza pomiarowe
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Pomiar rozkładu gęstości prądu na powierzchni elektrody zbiorczej dokonywany jest
za pomocą szesnastu pól pomiarowych (4) rozmieszczonych na długości elektrody zbiorczej
ze stałym odstępem pomiędzy polami. Prądy płynące pomiędzy każdym z pól pomiarowych
a masą podawane są sekwencyjnie przez multiplekser 1 z 16 do wzmacniacza pomiarowego.
Rejestracja danych oraz sterowanie pracą multipleksera dokonywane są za pomocą
opracowanego w tym celu oprogramowania z wykorzystaniem pakietu LabView.
Rejestrowana wartość napięcia uzyskiwana jest poprzez uśrednienie 2000 próbek dla każdego
z pól pomiarowych. Dane rejestrowane są w cyklu pięciokrotnym, co oznacza, że mierzona
wartość prądu, odpowiadająca wartości prądu płynącego przez każde z pól pomiarowych, jest
wartością średnią z 10 000 pomiarów.
Opracowanie
wyników
pomiarów
parametrów
elektrycznych
elektrod
przeprowadzono wykorzystując narzędzia do analizy szeregów czasowych. Zastosowanie
statystycznych metod analizy szeregów czasowych powoduje uproszczenie opracowania
wyników uzyskanych w pomiarze parametrów elektrycznych badanych elektrod. Daje
również informacje o badanym obiekcie, których nie można uzyskać innymi metodami. Do
analizy rozkładu prądu na powierzchni elektrody zbiorczej elektrofiltru zastosowano
metodologię badań statystycznych opartych na formalizmie modelowym szeregów czasowych
[6]. Analizę rozkładu gęstości prądu na powierzchni elektrody zbiorczej przeprowadzono,
wykorzystując opracowany do tego celu program wraz z zaawansowanymi funkcjami
statystycznymi, służącymi do analizy szeregów czasowych TSA (Time Series Analysis)
oprogramowania LabView [24]. Uproszczony algorytm programu do analizy danych
pomiarowych wraz z zawartymi jego strukturze procedurami LabView przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Algorytm programu do analizy pomiarów rozkładu gęstości prądu na powierzchni elektrody
zbiorczej
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Program ten po wstępnym przetworzeniu danych pomiarowych umożliwia ich
wygładzenie i wyznaczenie dla analizowanego przebiegu:
− wartości średniej z eliminacją wartości ekstremalnych,
− wartości średniokwadratowej RMS (Root MeanSquare),
− magnitudy widma mocy PS (Power Spectrum) wyznaczanej z zastosowaniem
algorytmu szybkiej transformaty Fouriera FFT (Fast Fourier Transform), gęstości
prądu na powierzchni elektrody zbiorczej w postaci wartości kwadratów RMS,
− gęstości widmowej mocy PSD (Power Spectrum Density) FFT szeregu czasowego Xt
(w postaci wartości kwadratów RMS na jednostkę osi x elektrody zbiorczej).
Do obliczeń widma mocy oraz gęstości widmowej mocy wykorzystano procedury
zawarte w bibliotekach funkcji wbudowanych programu LabView.
Badania procesu separacji pyłu przy zastosowaniu przemysłowych elektrod ulotowych
oraz elektrod o zmienionej geometrii prowadzono w elektrofiltrze laboratoryjnym (rys.4) o
następujących parametrach:
− długość czynna komory: 2 m,
− wysokość komory: 1 m,
− podziałka międzyelektrodowa: 400 mm lub 500 mm,
− elektrody zbiorcze: płaskie,
− elektrody ulotowe: wymienne, dobierane do konkretnych pomiarów,
− prędkość przepływu gazu: od 0,1 m/s do 0,8 m/s,
− źródło pyłu: komora fluidyzacyjna zasilana ze źródła sprężonego powietrza,
− podawanie pyłu: system dysz, usytuowanych pionowo w obszarze wlotu elektrofiltru.

Rys. 4. Widok elektrofiltru laboratoryjnego ze zdjętą elektrodą zbiorczą 1 – podajnik pyłu,
2 – dyfuzor, 3 – rama nośna elektrod ulotowych, 4 – elektroda ulotowa, 5 – konfuzor,
6 – elektroda zbiorcza
Elektrody ulotowe elektrofiltru były zasilane prądem stałym z zasilacza wysokiego
napięcia umożliwiającego płynną regulację napięcia od 0 do 75 kV.
Przepływ powietrza przez komorę elektrofiltru był uzyskiwany poprzez zastosowanie
wentylatora odciągowego zasilanego poprzez przemiennik częstotliwości. Zmiana prędkości
obrotowej silnika umożliwia zmianę wydajności wentylatora, a więc prędkości przepływu
powietrza przez komorę elektrofiltru.
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3. Wyniki badań
3.1. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych elektrod ulotowych
Badania parametrów elektrycznych elektrod ulotowych wykonano w następujących
warunkach:temperatura t = 21°C, wilgotność względna powietrza w = 52%, ciśnienie
atmosferyczne p = 991,9 hPa.
Przykładowe wyniki pomiarów rozkładu gęstości prądu na powierzchni elektrody
zbiorczej dla zespołu dwóch elektrod ostrzowych dla zmiennych podziałek międzyrzędowych
H przedstawiono na rys. 5.

Rys. 5. Rozkład gęstości prądu na powierzchni elektrody zbiorczej zespołu elektrod przy zmiennej
podziałce H i podziałce międzyostrzowej dI = 50 mm, dla podziałki HZ = 400 mm

Na rysunku 6 przedstawiono zbiorcze wyniki zależność magnitudy gęstości widmowej
mocy PSD oraz wartości średniokwadratowej RMS w funkcji podziałek międzyelektrodowej
H i międzyostrzowej dI.

Rys. 6. Magnituda gęstości widmowej mocy PSD oraz wartości RMS gęstości prądu J w funkcji
podziałek międzyrzędowej H i międzyostrzowej dI zespołu elektrod ostrzowych

Wyniki badań wykazały, że zwiększenie odległości pomiędzy elementami emisyjnymi
elektrody wpływa na wzrost gęstości prądu J. Maksymalna wartość tego prądu występuje
przy podziałce międzyostrzowej dI = 250 mm. Jednocześnie wzrost odległości pomiędzy
elektrodami ulotowymi powoduje spadek wartości gęstości prądu na powierzchni elektrody
zbiorczej w osi symetrii zespołu elektrod ulotowych.
Analiza magnitudy gęstości widmowej mocy PSD oraz wartości RMS w funkcji
podziałki międzyrzędowej H i międzyostrzowej dI wskazuje, że zarówno wzrost odległości
pomiędzy elektrodami ulotowymi, jak i odległości pomiędzy elementami emisyjnymi
elektrody skutkują wzrostem zarówno gęstości widmowej mocy, jak i RMS gęstości prądu
wyznaczonych dla zespołu badanych elektrod. Obszary najwyższych wartości PSD oraz RMS
6

oznaczono barwą niebieską. Przedstawione powyżej wyniki pomiarów wskazują, że wraz ze
wzrostem odległości pomiędzy elektrodami ulotowymi maksymalna wartość PSD rozkładu
gęstości prądu na powierzchni elektrody zbiorczej odpowiada podziałce H= 490 mm.
3.2. Formuła matematyczna opisująca rozkład gęstości prądu na powierzchni
elektrody zbiorczej elektrofiltru
Na podstawie wyników pomiarów opracowano model matematyczny rozkładu gęstości
prądu na powierzchni elektrody zbiorczej. Dane pomiarowe przedstawiające przebieg
rozkładu gęstości prądu na powierzchni elektrody zbiorczej J, w zależności od parametru H
odpowiadającego podziałce międzyelektrodowej elektrod ulotowych oraz parametru dI
będącego odległością pomiędzy wierzchołkami ostrz emisyjnych elektrod poddano
wstępnemu przygotowaniu. Wyniki pomiarów poddano analizie statystycznej w celu
usunięcia wartości ekstremalnych oraz wygładzeniu analizowanych przebiegów rozkładu
gęstości prądu na powierzchni elektrody zbiorczej. Wartościom ujemnym gęstości prądu J,
jako wielkościom niefizycznym, przypisano wartości zerowe. Następnie przekształcono
analizowany przebieg rozkładu gęstości prądu J w zależności od współrzędnej geometrycznej
L, tj. położenia wzdłuż elektrody zbiorczej, w ten sposób, aby był symetryczny względem osi
rzędnych. W przypadku, gdy wykres nie wykazywał symetrii danych, prawą jego stronę
zastępowano lustrzanym odbiciem strony lewej. Na rys.7 przedstawiono wynik
przekształcenia danych zgodnie z przyjętą metodą analizy statystycznej.

Rys. 7. Rozkład gęstości prądu na powierzchni elektrody zbiorczej: dane uzyskane z pomiarów oraz po
ich przetworzeniu

Przedstawiony na rys. 7 przebieg jest sumą dwóch pików o wyraźnej asymetrii. Taki
przebieg może zostać opisany przez zsumowanie, co najmniej czterech pików symetrycznych
o zmiennym stosunku Gauss/Lorentz [15]. Powoduje to jednak konieczność wprowadzenia do
opisu każdego piku szeregu parametrów, takich jak: szerokości połówkowe, amplitudy,
stosunek G/L i powiązanie ich z rozmieszczeniem przestrzennym elektrod. Ograniczenie
liczby parametrów można osiągnąć używając do opisu przedstawionej zależności funkcji
sigmoidalnej [19]. Z tego względu, do aproksymacji rozkładu gęstości prądu na powierzchni
elektrody zbiorczej zastosowano złożenie funkcji sigmoidalnych asymetrycznych, przez co
uzyskano możliwość modelowania asymetrii przebiegu. Funkcja sigmoidalna ma postać
równania zależności (1):
y=y0+A[1/(1+exp(−x+xc/w))]

(1)

gdzie:
A
– amplituda,
w, xc −parametry funkcji,
y0 −wartość przesunięcia funkcji na osi y.
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Zmiana parametru w powoduje zmianę nachylenia krzywej, natomiast parametr xc
wyznacza punkt przegięcia krzywej i pozwala na przesunięcie krzywej wzdłuż osi x.
Złożenie dwóch funkcji sigmoidalnych pozwala uzyskać przebiegi asymetryczne, jeżeli
wartości parametrów w2 i w3 będą miały różne wartości. Funkcja po złożeniu ma postać
równania (2):
y=y0+A[1/(1+exp((−x+xc−w1/2)/w2))] ⋅ [1−1/(1+exp((−x+xc−w1/2)/w3))]

(2)

gdzie:
xc, w1, w2, w3, xc− parametry funkcji
Parametr w1 modyfikuje wartość parametru xc i pozwala na zmianę szerokości
połówkowej piku.
Dla dwuelektrodowego zespołu elektrod ulotowych, rozkład gęstości prądu J na
powierzchni elektrody zbiorczej (rys. 7), można opisać poprzez złożenie funkcji
sigmoidalnych asymetrycznych (3):
J=y0+A1[1/(1+exp((−x+xc1−w11/2)/w21))] ⋅ [1−1/(1−exp((−x+xc1−w11/2)/w31))] +
+ A2[1/(1+exp((−x+xc2−w12/2)/w22))] ⋅ [1−1/(1−exp((−x+xc2−w12/2)/w32))]

(3)

gdzie:
A1, A2 – amplitudy,
w11, w12, w21, w22, w31, w32, −parametry funkcji,
xc1, xc2 − parametry współrzędnej maksimum funkcji na osi x.
Parametr xc1 definiuje położenie maksimum pierwszego piku na osi x (położenia na
elektrodzie zbiorczej) i może zostać wybrany arbitralnie.
Elektrody ulotowe, stanowiące zespół, mają te same geometryczne cechy
konstrukcyjne, tak więc oba piki składowe powinny być symetryczne względem osi
przechodzącej przez środek krzywej (rys. 7), a ewentualne rozbieżności rozkładu gęstości
prądu na powierzchni elektrody zbiorczej, wynikają z różnic geometrii elektrod ulotowych
(niedokładności ich wykonania). Na podstawie analizy danych doświadczalnych oraz
z warunku symetryczności założono, że współczynniki: A1 = A2 = A, y0 = 0, w11 = w12 =
w1,w21 = w32 i w31 = w22. Wymienione współczynniki są funkcjami następujących
parametrów: odległości pomiędzy elektrodami ulotowymi (podziałka H) oraz odległości
pomiędzy elementami emisyjnymi (podziałka dI).
Przyjęcie stałych wartości liczbowych dla współczynników w1, w21 i w22, powoduje
powstanie niewielkich niezgodności pomiędzy wartościami rzeczywistymi uzyskanymi
z pomiarów, a wartościami wyliczonymi za pomocą modelu matematycznego. Wprowadzenie
stałych wartości współczynników w1, w21 i w22 prowadzi do znacznego uproszczenie tego
modelu, ograniczając liczbę zmiennych.
Analiza danych pomiarowych wykazała, że w przypadku podziałki międzyelektrodowej
HZ = 400 mm, wpływ odległości ostrzy dI i odległości pomiędzy elektrodami ulotowymi H na
parametry: w21 i w22 jest niewielki. W celu ograniczenia liczby współczynników funkcji
przyjęto następujące założenia upraszczające: w21 = w32 = 1,5 oraz w31 = w22 = 2,6.
Po podstawieniu powyższych wartości postać funkcji (3) aproksymującej rozkład
gęstości prądu J na powierzchni elektrody zbiorczej dla elektrod ostrzowych przy podziałce
międzyelektrodowej HZ = 400 mm upraszcza się do postaci (4):
J(x,H,dI) = A[1/(1+exp(−x+xc1−(w1/2)/1.5))] ⋅ [1−1/(1+exp(−x+xc1−(w1/2)/2.6))] +

+ A [1/(1+exp(−x+xc2−(w1/2)/2.6))] ⋅ [1−1/(1+exp(−x+xc2−(w1/2)/1.5))]

(4)

W rezultacie przyjętych założeń, do opisu rozkładu gęstości prądu J na powierzchni
elektrody zbiorczej należy wyznaczyć trzy zmienne zależne od parametrów podziałki H
i podziałki dI tj. współczynniki funkcji (4): A, xc2, oraz w11.
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Zgodnie z równaniem (3) zmiana parametru xc1 funkcji sigmoidalnej wpływa na
położenie krzywej względem osi x. W przedstawionym przykładzie, wartość parametru xc1
ustalono arbitralnie, przyjmując współczynnik współrzędnej maksimum pierwszej funkcji
składowej na osi xxc1 = 20. Umożliwia to porównanie przebiegów rozkładu gęstości prądu J
na powierzchni elektrody zbiorczej uzyskanych z pomiarów z wynikami wyznaczonymi za
pomocą modelu matematycznego.
Na rysunku 8 pokazano przykład aproksymacji funkcją (4) danych pomiarowych
rozkładu gęstości prądu J na powierzchni elektrody zbiorczej dla elektrod typu ostrzowego.

Rys. 8. Aproksymacja danych pomiarowych gęstości prądu J dla elektrod typu ostrzowego funkcją (4)

W tabeli 1 zestawiono współczynniki funkcji opisującej rozkład gęstości prądu J na
elektrodzie zbiorczej.
Tabela 1. Współczynniki funkcji J = f(x, H, dI) dla elektrod ostrzowych
Współczynniki funkcji

Wartość/Funkcja

w21

1,5

w31

2,6

xc2

xc1-10,634+0,0565⋅H+0,0073⋅dI−4,2857e−5⋅dI2

A

−0,717+0,00485⋅H−5,0655e−6⋅H2+1,21e−3⋅dI

w1

14,0434−0,0415⋅H+0,003⋅dI−2,0e−5⋅dI2

Uwaga: Wartość xc1 przyjęto arbitralnie xc1 = 20

Model matematyczny opisujący rozkład gęstości prądu J na powierzchni elektrody
zbiorczej poddano weryfikacji poprzez porównanie wyników pomiarów z wynikami
symulacyjnymi uzyskanymi na drodze teoretycznej. Symulacji dokonywano przyjmując
zmienne współczynniki funkcji (4) zamieszczone w tabeli 1. Symulowany przebieg rozkładu
gęstości prądu na powierzchni elektrody zbiorczej oraz przebieg zarejestrowany w wyniku
pomiarów przeprowadzanych na stanowiskach laboratoryjnych poddawano analizie, mającej
na celu wykazanie ich zbieżności. Umożliwiło to stwierdzenie, jaki wpływ mają przyjęte
w modelu założenia upraszczające, na rzeczywisty obraz fizyczny zjawisk zachodzących
w przestrzeni międzyelektrodowej elektrofiltru płytowego.
Na rysunku 9 przedstawiono przykładowe porównanie przebiegów rozkładu gęstości
prądu J na powierzchni elektrody zbiorczej wartości mierzonych oraz symulowanych.
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Rys. 9. Porównanie danych pomiarowych rozkładu gęstości prądu na powierzchni elektrody zbiorczej
z przebiegiem wyznaczonym za pomocą modelu matematycznego

Kolorem czarnym zaznaczono krzywą obrazującą wyniki pomiarów, uzyskaną w drodze
aproksymacji danych pomiarowych metodą najmniejszych kwadratów algorytmem
Levenbergera-Marquardta [18]. Krzywa zaznaczona kolorem czerwonym obrazuje przebieg
wygenerowany na drodze symulacji z wykorzystaniem modelu opisanego równaniem (4), dla
zespołu ostrzowych elektrod ulotowych, przy dwóch skrajnych podziałkach
międzyrzędowych H.
Ocenę zgodności modelu z danymi pomiarowymi, przeprowadzono poprzez porównanie
wartości średniokwadratowej RMS oraz wartości pola powierzchni I (5) odgraniczonej
krzywą rozkładu gęstości prądu J i osią odciętych, danych uzyskanych w wyniku pomiarów
rozkładu gęstości prądu J z wartościami uzyskanymi na drodze symulacji.
L

∫

I H , dI = J H , dI ( x) dx ,

(5)

0

0<L≤70.

Obliczenia wykonano wykorzystując procedury całkowania oraz wyznaczania wartości
RMS zawarte w bibliotekach oprogramowania LabView National Instruments.
Porównanie rozkładu gęstości prądu J na powierzchni elektrody zbiorczej otrzymanych
na drodze symulacji z wykorzystaniem modelu matematycznego z danymi pomiarowymi
uzyskanymi w badaniach laboratoryjnych wykazało, że różnice pomiędzy danymi
pomiarowymi i pochodzącymi z symulacji dla większości analizowanych geometrii
i konfiguracji wynoszą około 10% (tabela 2).
Tabela 2. Porównanie danych pomiarowych z wynikami symulacji
Wartość H, dI
(mm)
H=340, dI=150
H=340, dI=200
H=390, dI=150
H=390, dI=200
H=440, dI=150
H=440, dI=200
H=490, dI=150
H=490, dI=200
H=540, dI=150
H=540, dI=200

Wartość IH,dI
(dane pomiarowe)
6,227
6,650
7,082
7,817
7,715
8,470
8,676
9,710
9,287
9,993

Wartość IH,dI
(symulacja)
5,961
6,494
6,986
7,541
8,054
8,665
9,136
9,839
10,129
10,960

Różnica
(%)
4,46
2,40
1,39
3,66
4,20
2,25
5,04
1,31
8,31
8,82
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Oceniając zgodność modelu matematycznego z wynikami pomiarów należy uwzględnić
fakt, że pomiary parametrów elektrycznych elektrod były prowadzone na przemysłowych
elektrodach ulotowych. Niektóre z tych elektrod miały błędy geometrii wynikające
z technologii ich wytwarzania. Biorąc pod uwagę, że opracowany model matematyczny ma
służyć do wspomagania procesu projektowania elektrofiltrów przemysłowych, gdzie
występująbłędy geometrii zespołów elektrod ulotowych (wykonawcze i/lub montażowe)
przyjęto, że różnice pomiędzy wynikami pomiarów a uzyskanymi na drodze badań
symulacyjnych są dopuszczalne.
4. Analiza wyników
Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że najważniejszym parametrem
geometrycznym decydującym o natężeniu pola elektrycznego wytwarzanego przez masztowe
elektrody ulotowe jest ich geometria, określająca odległość pomiędzy umieszczonymi na jej
maszcie nośnym elementami emisyjnymi (podziałka dI). Drugim istotnym parametrem jest
odległość pomiędzy elektrodami (podziałka H).
Przebieg rozkładu gęstości prądu J na powierzchni elektrody zbiorczej w przypadku
elektrod masztowych jest uwarunkowany wartościami podziałki międzyostrzowej dI oraz
międzyrzędowej H. Zakres korzystnych wartości tych podziałek określono poprzez obliczenie
zmian gęstości widmowej PS w funkcji podziałek H oraz dI. Na podstawie przeprowadzonych
pomiarów oraz badań symulacyjnych stwierdzono, że zakres korzystnych podziałek
międzyrzędowej H oraz międzyostrzowej dI elektrod ulotowych typu ostrzowego wynoszą
odpowiednio 440−540 mm oraz 200−250 mm. Wartości te są wyższe od obecnie stosowanych
w elektrofiltrach przemysłowych.
Opracowany model rozkładu gęstości prądu na powierzchni elektrody zbiorczej
umożliwia szybkie wyznaczenie parametrów elektrycznych elektrody typu ostrzowego.
Wyniki badań symulacyjnych oraz przeprowadzone pomiary parametrów stosowanych na
skalę przemysłową elektrod ostrzowych wykazały, że ich geometria nie zapewnia możliwych
do uzyskania gęstości prądu. Poprzez zmianę odległość pomiędzy elementami emisyjnymi
obecnie stosowanych elektrod (o podziałce międzyostrzowej dI = 200 mm), można uzyskać
wzrost magnitudy gęstości widmowej mocy PSD prądu na powierzchni elektrody zbiorczej od
do 10%.
Badania elektrod o zmienionej geometrii przeprowadzono w elektrofiltrze
laboratoryjnym dla pyłu lotnego ze spalania węgla kamiennego o stężeniach3,4g/m3 oraz
7,2 g/m3. Wykonane pomiary wykazały, że dla napięcia zasilania UZ = 65 kV średnia wartość
prąduulotu wynosiła IE = 0,46 mA. Porównanie skuteczności odpylania elektrofiltru
wyposażonego w obecnie stosowane elektrody przemysłowe, z elektrodami o zmienionej
geometrii nie wykazało znaczących różnic (w każdym przypadku skuteczność odpylania ok.
99%).Przyczyną tego jest zarówno niewielka długość i wysokość czynna elektrofiltru
laboratoryjnego. Należy jednak uznać, że wzrost gęstości prądu na powierzchni elektrody
zbiorczej świadczący o wzroście natężenia pola elektrycznego w komorze elektrofiltru będzie
skutkować poprawą warunków separacji pyłu. Oznacza to, że dla analogicznych parametrów
zasilania elektrofiltru nastąpi eliminacja zjawiska ponownego odrywania ziaren pyłu
osadzonych na elektrodzie zbiorczej na skutek utraty ładunku elektrycznego lub zmniejszenie
wpływu tego zjawiska na proces odpylania. Można również sądzić, że opisane powyżej
zjawiska umożliwią skrócenie długości elektrofiltru przy zachowaniu wymaganej
skuteczności odpylania.
Wprowadzenie proponowanych zmian geometrii elektrod ulotowych nie spowoduje
wzrostu skuteczności odpylania pyłów o wymiarach poniżej 2,5 µm (PM2,5). Skuteczna
separacja w elektrofiltrze tych frakcji ziarnowych wymaga zastosowania specjalnych
technologii (np. aglomeratorów) [8, 22].
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Podsumowanie
Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych elektrod ulotowych oraz symulacji
komputerowej rozkładu gęstości prądu na powierzchni elektrody zbiorczej elektrofiltru
o płaskim układzie elektrod zbiorczych wskazały, że:
− zwiększenie podziałek (odległości pomiędzy elektrodami): międzyrzędowej H
i międzyostrzowej dI elektrod ulotowych, w stosunku do obecnie stosowanych
podziałek powoduje wzrost amplitudy gęstości prądu,
− w przypadku elektrod masztowych można uzyskać wartość natężenia pola
elektrycznego, niezbędną do prawidłowego przebiegu procesu odpylania, zmniejszając
liczbę elementów emisyjnych (ostrz) elektrody ulotowych,
− zwiększenie podziałek międzyrzędowych H umożliwia zmniejszenie liczby elektrod
ulotowych zamontowanych w komorze elektrofiltru,
− zastosowanie wskazanej geometrii oraz konfiguracji elektrod ulotowych spowoduje
obniżenie kosztów inwestycyjnych elektrofiltru oraz eksploatacyjnych w zakresie
zużycia energii elektrycznej.
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Zużycie powierzchni narzędzi podczas eksploatacji
w procesie wykrawania blachy krzemowej
Słowa kluczowe: zużycie narzędzi, stale szybkotnące, wykrawanie, blachy krzemowe
Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono opis mechanizmu zużycia powierzchni
roboczych stempli wykrawających elementy z blachy krzemowej. Badania wykazały różnice w
zużyciu narzędzi dla stali szybkotnącej w przypadku dwóch procesów jej wytwarzania
(odlewania i spiekania). Wykazano wpływ dodatkowej powłoki z TiN na intensywność
degradacji powierzchni przyłożenia stempli wykrawających. Obserwacji poddano zmiany
obszaru umocnienia materiału wykrawanego w pobliżu linii cięcia. Określono wpływ zużycia
stempli na zasięg zmian twardości materiału blachy krzemowej M530-50A.

1. Wprowadzenie
Wytwarzanie elementów wykrawanych o określonej jakości wymaga doboru optymalnych
parametrów procesu [4, 6, 11, 30]. Gréban et al. w swojej pracy [6] opublikowali efekty wykrawania
elementów ze stopu miedzi. Tekiner et al. [30] przedstawił wyniki analizy eksperymentalnej
wykrawania elementów z blach aluminiowych. Zaś Hernández i pozostali autorzy pracy [11]
przedstawili w jaki sposób zmiana geometria krawędzi tnącej stempli wpływa na jakość powierzchni
przecięcia. Wykazali wpływ wielkości luzu wykrawania i średnicy stempli na przykładzie blachy
stalowej kwasoodpornej (AISI 304).
Podczas wykrawania występuje pewna zależność pomiędzy zużyciem stempli a zmianą
wielkości zadzioru na krawędzi wyrobu. Badania wpływu zużycia stempli ze stali szybkotnących z
pochyloną krawędzią czołową przedstawili Cheung i pozostali [4]. Przypadek wykrawania elementów
ze stopu aluminium analizowali Ravela et al. [28]. Zużycie powierzchni stempli tnących podczas
wykrawania powoduje zmianę jakości powierzchni przecięcia [8, 9, 14, 17÷19]. Wielkość promienia
zaokrąglenia krawędzi tnącej znacząco wpływa na energochłonność procesu wykrawania [16]. Zużycie
narzędzi, geometria oraz luz wpływają na wielkość zadzioru, którą można zmniejszyć stosując
odpowiedni układ narzędzi [7].
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Blachy elektrotechniczne stosowane do budowy maszyn elektrycznych mają stosunkowo
dużą indukcję i przenikalność oraz dobrą wykrawalność. Właściwości magnetyczne materiału są
zdeterminowane w procesie jego produkcji [31]. Do oceny wykrawalności blach stosuje się
szereg kryteriów, z których ważniejsze to:
- odporność materiału na odkształcenia wykrawanych części,
- wartość wysokości zadzioru na wyrobie,
- odporność powłok na uszkodzenia podczas wykrawania,
- umocnienie materiału w pobliżu powierzchni przecięcia,
- jakość geometryczna materiału przeznaczonego do wykrawania,
- trwałość narzędzi tnących,
- jakość powierzchni przecięcia wykrawanych części.
Towarzyszące procesowi wykrawania nadmierne zużycie narzędzi tnących doprowadza
do znacznych zmian i wielkości obszaru koncentracji odkształceń plastycznych w wykrawanym
materiale w pobliżu powierzchni przecięcia [23, 24]. W odkształconym materiale blachy
krzemowej, pojawia się niepożądana pozostałość magnetyczna, która pogarsza własności
magnetyczne blachy - m.in. powodując zwiększenie prądu wymaganego dla prawidłowego
procesu przemagnesowywania się ziaren struktury blachy podczas transformacji napięcia [31].
Zjawisko zaburzenia przepływu prądów wirowych jest pomocne w innych sytuacjach i jest
stosowane w badaniach jakości po obróbce elementów oraz analizie wad wewnętrznych
poeksploatacyjnych [13]. W przypadku maszyn elektrycznych nie jest korzystne powiększanie
stratności magnetycznej zwłaszcza w przypadku blach stosowanych na wirniki i stojany silników
asynchronicznych [24]. Jedną z metod, która pomaga zmniejszyć stratność magnetyczną jest
wycinanie laserem. Jednakże jest ono kosztowne i stosunkowo niskiej wydajności [27]. W
związku z tym nadal stosowane jest wykrawanie do produkcji blach wirnika i stojana. Jest już
szereg prac dotyczących analizy stratności i zaburzeń pola magnetycznego blach wytwarzanych
za pomocą cięcia różnymi technikami [5, 15, 20, 27, 32]. Jednak nadal wykrawanie jest jednym
ze sposobów cięcia najczęściej stosowanym. Zaś typowymi materiałami stosowanymi na
narzędzia do wykrawania są stale szybkotnące: M2, K945, M35, M42, ASP23, ASP30, ASP60
(ASP-Asea Stora Process).
W pracy przedstawiono zużycie narzędzi w procesie wykrawania elementów z blachy
krzemowej. Obserwacji dokonano na poziomie makro i mikroskopowej. Opisano mechanizm
zużywania się powierzchni stempli wykrawających. Zobrazowano wpływ zużytej krawędzi na
rozkład średnich naprężeń w wykrawanym materiale przy zastosowaniu MES.

2.

Charakterystyka materiału blachy i narzędzi

Do badań wykorzystano blachą krzemową o oznaczeniu przemysłowym M530-50A (M
45 wg AISI) (PN-EN 10106:2016-01) [26], o grubości g=0,5 ± 0,02 mm. Blacha do wykrawania
elementów maszyn elektrycznych otrzymywana jest poprzez walcowanie na zimno. M530-50A
charakteryzuje się indukcją 1,54 T przy natężeniu pola 2500 A/m i stratności 5,3 W/kG przy
indukcji 1,5 T. Właściwości mechaniczne oraz skład chemiczny przedstawiono w tabeli 1 i 2.
Zastosowana do badań blacha posiadała powłokę izolacyjną typu C6 (wg AISI ASTM A976 [1])
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o grubości ~7 ± 1,5 m na stronę. Krzywą umocnienia wyznaczoną w statycznej próbie
rozciągania przedstawiono na rysunku 1.
Tabela 1. Właściwości mechaniczne materiału blachy M530–50A
R0.2

Rm

[MPa]
245

So

[MPa]

Z
[%]

A5
[%]

[mm ]

417

33

61

10

2

HV5

E
[MPa]

126

2,2e+5

Tabela 2. Skład chemiczny materiału blachy M530–50A (% wag.)
P

C

Si

0,01

0,01

1,43

S

Mn

Cr

Ni

0,007 0,365 <0,01 <0,01

Cu
0,05

Al

Fe

0,335 reszta

Rys. 1. Eksperymentalna krzywa umocnienia (EKS-linia gruba) oraz aproksymacja równaniem
Hollomona (APR-linia cienka; współczynnik korelacji: 0,968)
Materiały stosowane na narzędzia tnące charakteryzują się różnymi własnościami
mechanicznymi, które decydują o przebiegu zużycia powierzchni roboczych w trakcie
wykrawania [2]. Do analizy eksperymentalnej użyto stemple tnące wykonane z materiału: M2,
M3:2 (rys. 2), oraz M2+TiN, M3:2+TiN. Skład chemiczny tych materiałów przedstawiono
w tabeli 3. Stal M3:2 (ASP 23 Vanadis, Powder Metallurgically Produced High Speed Steel) to
materiał o średniej gęstości 7980 kg/m3 i twardości po ulepszaniu cieplnym 66 HRC, zaś M2
cechuje średnia gęstość 7750 kg/m3 oraz twardość 63 HRC. Strukturę materiału stempli po
hartowaniu przedstawiono na rysunku 2, zaś wpływ twardości na granicę plastyczności na
rysunku 3. Wkładki w części dolnej wykrojnika były wykonane z węglika spiekanego G40.

Rys. 2. Przykładowa struktura materiału stempli po hartowaniu
3

Tabela 3. Skład chemiczny materiałów stempli, [%]
Dodatki pierwiastków
Materiał
M2
(SW7M)

C

Mn

Si

P

S

max

max

max

max

0,82-0,92

0,4

0,5

0,03

-

-

-

M3:2
1,19-1,21
(ASP 23)

Cr

W

0,03

3,5-4,5

6,0-7,0

-

4,11-4,13

Mo

V

Fe

4,5-5,5 1,7-2,1

reszta

6,33-6,37 4,6-4,8 3,1-3,2

reszta

Rys. 3. Wpływ twardości na granicę plastyczności dla materiału stempli
Powłokę na stemplach wykonano z zastosowaniem metody nanoszenia PVD

(Physical Vapour Deposition). Naniesienie powłoki azotku tytanu na narzędzia odbyło
się przy zastosowaniu urządzenia przy ciśnieniu 10-3 10-2 Pa. Naniesiona tym sposobem
powłoka TiN posiadała kolor żółty, charakteryzowała się twardością ok. 2300 HV5 oraz
grubością 3,5
4 m. Mikrostrukturę powierzchni stempla z naniesioną powłoką
przedstawiono na rysunku 4a, zaś przekrój warstwy TiN na podłożu stempla na rysunku
4b.
a)

b)

Rys. 4. Przykładowa charakterystyka strukturalna powłoki TiN:
a) na powierzchni, b) w przekroju. Materiał M3:2
4

3. Warunki pracy stempli
Wykrawanie realizowano na wykrojniku i prasie w warunkach przemysłowych. Badania
zużycia prowadzono podczas procesu wykrawania elementów stosu blach wirnika i stojana
(rys. 5), silnika asynchronicznego małej mocy.

Rys. 5. Stos blach wirnika (1) i stojana (2), z blachy krzemowej M530-50A
a)

b)

Rys. 6. Charakterystyka układu narzędzi oraz blachy wykrawanej:
a) schemat, b) skrajne dolne położenie stempla

Zastosowanie różnej wielkości luzu wykrawania jak też różnych materiałów
narzędzi tnących pomogą wyjaśnić mechanizmy zużycia narzędzi podczas wykrawania
blachy krzemowej. Badania prowadzone w tym kierunku dadzą podstawę do analizy
wykrawalności blachy M530–50A. Luz względny wykrawania 0% i 8% zdefiniowano
następująco:
Lz

s
100[%]
g

gdzie:
g- grubość blachy,
s- luz.
Luz względny ma wpływ na przebieg procesu rozdzielenia materiału blachy i od niego zależy też
jakość powierzchni przecięcia [12]. Luz ma szczególne znaczenie podczas wykrawania bardzo
małych elementów [10]. Prędkość wykrawania była stała, jej wartość wynosiła tyle ile
w typowym procesie przemysłowego wykrawania blach krzemowych (200 cięć/min.). Prędkość
wykrawania jest jednym z parametrów technologicznych tego procesu. Ma wpływ na jakość
powierzchni przecięcia i przebieg siły wykrawania [29]. Wykrawanie realizowano w zakresie do
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800 tys. cięć. Następnie narzędzia były ostrzone tak by wyeliminować degradację krawędzi
tnącej oraz skutki zużycia powierzchni przyłożenia.
4. Obserwacja zmian struktury powierzchni narzędzi
Stemple podczas pracy w trakcie wykrawania narażone były na zużycie powierzchni
przyłożenia na odcinku odpowiadającemu grubości blachy i przemieszczeniu koniecznym do
przepchnięcia wykrojki ze strefy oddzielenia. Stempel z M2 po wykonaniu 500 tysięcy cięć
posiadał na powierzchni przyłożenia liczne ślady zużycia: rysy, bruzdy, które występują
w różnym stopniu na analizowanej powierzchni. Powstałe rysy jak też głębokie bruzdy są
ubytkiem materiału powierzchni roboczej stempla. W czasie wykrawania występuje ścierne
zużycie powierzchni przyłożenia, produktem tego są starte i zgniecione twarde, bardzo małe
cząstki „1” widoczne na rysunku 7a. Pod wpływem nacisku przylepiają się do powierzchni
narzędzia. Jest to adhezyjne zużycie powierzchni narzędzia. Przylepione twarde nierówności na
powierzchni stempla, wpływają na powstawanie ubytków na powierzchni przyłożenia przy
kolejnych cięciach stemplem. W przypadku materiału M3:2 wyraźnie widoczna jest granica
nalepień (rys. 7b). Ich koncentracja występuje w odległości, na której kończy się kontakt
z materiałem wykrawanym. W obszarze pomiędzy krawędzią tnącą a granicą kontaktu występują
rysy.
a)

b)

Rys. 7. Powierzchnia przyłożenia stempla po wykonaniu 500 tys. cięć:
a) M2; pow. x 80, b) M3:2; pow. x 160
Gdy powierzchnie trące stempla i blachy (po przecięciu blachy) zbliżają się do siebie
lokalnie na odległość działania sił molekularnych, następuje ich sczepianie (rys. 8). Tworzą się
w ten sposób „zrosty”, które w wyniku dalszego ruchu stempla są rozrywane. Tak dochodzi do
powstawania kolejnych narostów przy jednoczesnym bruzdowaniu zgodnym z kierunkiem ruchu
roboczego stempla. Podczas kontaktu pod naciskiem dwóch powierzchni najczęściej występuje
zużycie ścierne (abrasive wear). Przebiegać może na dwa sposoby: pierwszy to kontakt trzech
ciał (rys. 9a), drugi do kontakt dwóch ciał (rys. 9b). W obu tych przypadkach dochodzi do
ścierania w skali mikro bardziej twardymi cząstkami materiału o mniejszej twardości. Jeżeli
odrębne cząstki są bardzo twarde i duże, wówczas wbijają się w materiał o mniejszej twardości i
mogą na swej drodze rysować powierzchnię (bruzdowanie). Intensyfikacja przebiegu ścierania
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oraz nasilenie innych mechanizmów degradacji powierzchni zaistnieje w przypadku
nagromadzenia się startych mikrocząstek.
a)
b)

Rys. 8. Schemat przebiegu zużycia adhezyjnego: a) etap sczepiania, b) odrywanie sczepionej
cząstki
a)

b)

Rys. 9. Schemat zużycia ściernego dla przypadku kontaktu: a) trzech ciał, b) dwóch powierzchni
Na całym obwodzie stempla kontakt z odsłoniętym materiałem blachy krzemowej
powodował początkowo ścierny mechanizm zużycia (rys. 10). Na rysunku 10 przedstawiono
wygląd powierzchni przyłożenia po wykonaniu kilku tysięcy cięć. Ciemne pasmo na obwodzie
stempla świadczy o zmianie stanu struktury powierzchni powłoki TiN. Intensywność zmian
struktury obserwowano przy użyciu urządzeń optycznych po wykonaniu znacznie większej
liczby wykrojeń.

Rys. 10. Powierzchnia przyłożenia stempla po wykonaniu kilku tysięcy wycięć (Lz = 0%,
M3:2+TiN)
Stal M3:2 otrzymywana w technologii spiekania proszków charakteryzuje się nieco
odmienna strukturą niż M2 (rys. 2). Struktura stali spiekanej jest bardziej rozdrobniona
i jednorodna (rys. 2 po prawej). Materiały te różnią się między sobą charakterystyką zmienności
granicy plastyczności w funkcji twardości HRC (rys. 3). Technologia wytwarzania tej stali
zapewnia drobnoziarnistość austenitu oraz uzyskanie bardzo równomiernego rozkładu węglików
w strukturze metalu, co jest niemożliwe do uzyskania metodami konwencjonalnymi. Stal M2 ma
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większą ciągliwość, stąd bardziej podatna jest na tzw. bruzdowanie. Na zmniejszenie
intensywności tego zjawiska pozwala powłoka z azotku tytanu. Narzędzia z M3:2, ze względu na
rozdrobnioną strukturę, w większym stopniu ulegają zużyciu ściernemu oraz
mikrowykruszeniom tuż przy krawędzi tnącej, które głęboko rysują powierzchnię przyłożenia
(rys. 11).

Rys. 11. Zdjęcie powierzchni przyłożenia przy krawędzi tnącej stempla po wykonaniu 500 tysięcy
cięć z luzem 8% (materiał M3:2+TiN)
Twarde wtrącenia materiału blachy krzemowej powodowały nacisk na powierzchnię
stempli (rys. 12). Po odsłonięciu materiału blachy krzemowej następował kontakt twardych
wtrąceń stali krzemowej z wtrąceniami materiału stempli. W wyniku cyklicznego powtarzania
się tego zjawiska następowała stopniowa degradacja powierzchni narzędzi z mieszanym
mechanizmem zniszczenia: bruzdowanie i lokalne wykruszenia. Wykruszenia te powstawały
według określonego schematu, przedstawionego na rysunku 12. W przypadku narzędzi
pokrytych powłoką TiN w pewnych obszarach narzędzi wystąpiły mikrouszkodzenia twardej
warstwy powłoki TiN (rys. 13).

Rys. 12. Kontakt twardych wtrąceń materiału blachy i stempla oraz mechanizm wykruszania

Rys. 13. Rozwarstwienie powłoki od podłoża w wyniku działania twardych cząstek materiału
wykrawanego
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a)

b)

c)

d)

Rys. 14. Zmiana geometrii krawędzi tnącej stempla po wykonaniu 800 tys. cięć: a) umowny
przebieg zużycia (1 - blacha, 2 - stempel, 3 - matryca), b) struktura degradacji, c) rzeczywisty
profil stempla dla Lz=8%; d) rzeczywisty profil stempla dla Lz=0%

Rys. 15. Krawędź tnąca widziana od strony przyłożenia (M2+TiN po wycięciu 500 tys.; pow.
x 500; Lz=8%)
Zużycie narzędzi zależy od parametrów procesu, rodzaju wykrawanego materiału,
materiału narzędzi. W dużej mierze zależy też od powłoki ochronnej na narzędziach i technologii
jej nanoszenia [21]. Wszystkie te czynniki mają wpływ na energochłonność procesu wykrawania
i intensywności zużywania się narzędzi [3]. W zakresie liczby wykonanych wykrojeń, tj. do
800 000, największe zużycie wystąpiło w przypadku luzu 0% (rys. 14). W miarę zwiększania
liczby cięć produkty ścierania tworzą nalepienia, które są przesuwane z ruchem stempla.
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W przypadku mocnej adhezji nalepień z powłoką dochodzi do jej ubytków i odsłonięcia
materiału podłoża (rys. 15).
Dzięki zastosowaniu indukcyjnej głowicy skanującej firmy Taylor Hobson Ltd możliwe
było odwzorowanie topografii obszarów narzędzi tnących. Na rysunkach 16 i 17 przedstawiono
przykładowe powierzchnie po zeskanowaniu głowicą 3D oraz wybrane fragmenty
zaobserwowane na mikroskopie skaningowym.
a)

b)

Rys. 16. Powierzchnia przyłożenia stempli M2+TiN po wykonaniu 800 tys. cięć, z luzem:
a) 0%, b) 8%
a)

b)

Rys. 17. Powierzchnia przyłożenia stempli M3:2+TiN po wykonaniu 800 tys. cięć, z luzem:
a) 0%, b) 8%
Stal spiekana (M3:2+TiN) okazała się bardziej odporna na mechanizmy zużywania się
niż odlewana (M2+TiN). W przypadku wykrawania z luzem 8% wystąpiło niewielkie zużycie
powierzchni przyłożenia, powłoka jest nienaruszona z wyjątkiem kilku dłuższych bruzd. Twarde
wtrącenia, które zawiera materiał wykrawany rysowały powierzchnię stempli, aż do powstania
bruzd. W kilku miejscach nastąpiły małe wykruszenia powłoki, odsłaniając materiał podłoża
wzdłuż linii bruzd zaczynających się od krawędzi tnącej (rys. 17b). Materiał stempla M3:2
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w połączeniu z powłoką TiN wykazuje mniejsze zużycie w porównaniu do M2+TiN. Po
wykonaniu 800 tysięcy cięć przez stempel z M3:2+TiN na powierzchni przyłożenia widoczne są
rysy (rys. 17b). Na początku wykrawania mogło dojść do oddzielenia (wykruszenia) się
warstewki TiN od strony krawędzi. Dalsza eksploatacja stempli z takimi ubytkami powłoki
ułatwiła proces ścierania, powiększając w tych miejscach jej ubytek. Od czoła (pow. natarcia)
uległa zużyciu jednak mniej niż w przypadku stempli tnących z luzem 0%. Natomiast
wykrawaniu z luzem 0% towarzyszy w mniejszym stopniu zużywanie się powierzchni natarcia,
a w większym powierzchni przyłożenia (rys. 14d). Podczas cięcia z dużym luzem (8%)
następuje ugięcie blachy i przesuwanie się materiału blachy po powierzchni natarcia.
Wykrawanie z luzem 8% sprawia, że intensywniej zużywa się powierzchnia natarcia (rys. 14c),
powiększeniu ulega też promień zaokrąglenia krawędzi stempla. Degradacja powierzchni
stempli z M3:2+TiN (rys. 17b) jest nieco inna niż w przypadku materiału M2 z powłoką TiN
(rys.16b). Podobnie jest w przypadku stempli wykonanych z M3:2(+TiN) dla luzu 0% (rys. 17a).
Stal szybkotnąca (odlewana) jest mniej odporna na bruzdowanie. Po pewnym czasie powłoka
jest wyłamywana w miejscach silnego bruzdowania (rys. 16, 17), zaś stal spiekana z pokryciem
TiN w większym stopniu opiera się mechanizmom degradacji.
Naniesienie powłoki hamuje zużycie powierzchni roboczych stempli, jednak zachodzący
proces tarcia odsłoniętego materiału blachy o powierzchnie robocze stempli spowodował, że
powłoka ulega odrywaniu odsłaniając rodzimy materiał podłoża. W ten sposób przesuwała się
granica powłoki na powierzchni przyłożenia stempli (rys. 16b). Granica powłoki nie ma
przebiegu liniowego (rys. 16b), i nie jest skutkiem zużywania się powłoki TiN, lecz słabej
odporności materiału podłoża stempli. Eksploatacja stempli z ubytkami powłoki przyspiesza
niestety proces jej niszczenia.

Rys. 18. Krawędź tnąca i powierzchnia przyłożenia stempla M2+TiN, po wykonaniu 800,tys.
cięć, z luzem 8%
Powierzchnię stempla ze stali M2 i pokryciem TiN o grubości 3,5 mm po wykonaniu 800
tysięcy cięć przedstawiono na rysunku 18. Tuż przy krawędzi tnącej na powierzchni przyłożenia
zaobserwowano większe zużycie (na rysunku kolor różowo-biały: 36÷37 m)). Im dalej od
krawędzi tym kolor czerwony staje się bardziej nasycony (wartości 28÷29 m). Zmian wielkości
zużycia na tej powierzchni sięga kilku mikrometrów. Świadczy to o zużyciu powłoki TiN.
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5. Wpływ geometrii ostrza na odkształcenia w materiale blach
5.1.Rozkład twardości
Mimo deformacji materiału blachy podczas wykrawania powłoka klasy C6 nie została
wykruszona lub naderwana. Zarówno na odcinkach prostych (rys. 19-po lewej), jak i na
krzywoliniowej linii przecięcia (rys. 19-po prawej) powłoka posiada spójną z podłożem
strukturę.

Rys. 19. Stan powłoki blachy krzemowej przy powierzchni rozdzielenia
Wykrawanie narzędziami o zbyt dużym zużyciu krawędzi tnących ma wpływ w dużej
mierze na wielkość obszaru odkształconego w pobliżu krawędzi cięcia. Metodą pośrednią
określono zasięg zmian w materiale za pmocą pomiaru twardości. Twardość zmierzono za
pomocą mikro twardościomierza MATSUZAWA. Penetrator stanowiła końcówka: ostrosłup
o kącie wierzchołkowym 136o. Pomiary dokonano przy obciążeniu 0.100 kg (HV0.1), a czas
przetrzymania końcówki w mierzonym material wynosił 10 sekund. Twardość wyjściowa blachy
przed wykrawaniem wynosiła 145 HV0.1 (średnia z 5 pomiarów). Krok pomiarowy ustalono co
0,05 mm.
Na rysunku 20 przedstawiono lokalizację zmienionej mikrostruktury w wyniku
wykrawania silnie zużytym stemplem w pobliżu powierzchni przecięcia. Podczas wykrawania
zużywa się krawędź tnąca oraz powierzchnia przyłożenia stempli. W wyniku tego powiększa się
luz wykrawania i zmieniają się kierunki naprężeń stycznych w stosunku do teoretycznej
powierzchni przecięcia. Zmiana geometrii narzędzi powoduje zmianę wartości i zasięgu zmian
mikrotwardości materiału w pobliżu linii cięcia. Grubość warstwy umocnionej jest związana
z fazą odkształceń plastycznych. Im faza ta jest bardziej rozwinięta, tym grubość warstwy
umocnionej i wzrost jej twardości są większe.

Rys. 20. Położenie badanego obszaru koncentracji odkształceń plastycznych w pobliżu
powierzchni przecięcia na przekroju poprzecznym wyrobu
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Największy wzrost twardości materiału zaobserwowano w pobliżu linii cięcia,
a dokładniej w pobliżu miejsca inicjacji rozdzielenia blachy (rys. 21). We wszystkich
analizowanych przekrojach (1 ÷ 6) mikrotwardość odkształconego materiału osiąga wartość ok.
250 HV0.1 i jest o blisko 1,72 razy wyższa od średniej twardości blachy nieodkształconej (145
HV0.1). Takie zwiększenie się twardości spowodowane jest dużymi odkształceniami.
Umocnienie materiału jest tak duże, że kończy się faza plastycznego cięcia, a powstające
mikropęknięcia są początkiem fazy pękania. Rozkład mikrotwardości w pobliżu powierzchni
przecięcia był zróżnicowany w przypadku wykrawania z luzem 0% i 8%. Zmiana twardości i
zasięgu obszaru umocnionego zależały od intensywności zużycia powierzchni roboczych
stempli. Przy luzie zbliżonym do 0% zasięg obszaru odkształceń jest stosunkowo niewielki
(rys. 21 - 1). Powiększa się wraz ze zużywaniem się narzędzi (rys. 21 - 2 i 3). Zużycie narzędzi
w czasie wykrawania znacznie zwiększa zasięg obszaru odkształceń plastycznych, a tym samym
pogarsza właściwości magnetyczne wyrobów. Wykrawanie z luzem 8% powoduje zwiększenie
obszaru odkształceń plastycznych (rys. 21 – 4, 5, 6), sięgających znacznie dalej od powierzchni
przecięcia niż w przypadku wykrawania ze szczeliną 0%. Pionowy wymiar obszaru
występowania największych zmian twardości materiału jest tym większy im większa jest liczba
wyciętych elementów. Zużycie narzędzi zmienia luz wykrawania i doprowadza tym samym do
powiększania się strefy pękania materiału. Zauważono, że wzrasta również zasięg zmiany
twardości materiału w przypadku powiększenia luzu wykrawania. Zmian luzu podczas
wykrawania z 0% na 8% spowodowała blisko dwukrotne powiększenie się pola zmiany
twardości. W strefie pękania obserwuje się znaczny wzrost twardości, tym samym zwiększa się
objętość materiału o zmienionych właściwościach magnetycznych.

Rys. 21. Rozkład mikrotwardości na przekroju wyrobu w pobliżu powierzchni przecięcia
uzyskany z próby wykrawania dla L =0% i 8% po wykonaniu określonej liczby cięć
z
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Rys. 22. Przekrój poprzeczny elementu dla początkowych cięć stemplem z luzem a) 0% i b) 8%
W przypadku silników elektrycznych w trakcie ich składania (pakietowania elementów
wirnika i stojana silników) istotne jest, by uzyskane bloki były jak najbardziej „zwarte” i o jak
najmniejszych ubytkach materiału. Istotny jest też zadzior, który powinien być stosunkowo mały
(rys. 22a). W wyniku wykrawania z dużym luzem uzyskuje się elementy z dużym ubytkiem
materiału (rys. 22b). Duże jest też zaokrąglenie krawędzi blachy. Obszar umocnienia materiału
oraz jego ubytki w obrębie powierzchni przecięcia obniżają jakość magnetyczną wirnika
i stojana [15, 20, 25, 31÷33].
5.2. Rozkład naprężeń
Analizę MES wykrawania przedstawiono w celu pokazania jaki wpływ ma zmiana
geometrii narzędzia w wyniku ich zużycia na rozkład naprężeń w chwili zapoczątkowania
pękania materiału. Wielkość zagłębienia wyznaczono eksperymentalnie (rys. 23) [22].
Symulacje poprowadzono do wyznaczenia rozkładu naprężeń średnich decydujących w dużej
mierze o miejscu zapoczątkowania pękania (Lz=0%→hs=0,41; Lz=8%→hs=0,33).

Rys. 23. Przebieg siły w trakcie cięcia w funkcji drogi stempla dla różnego luzu wykrawania
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Wykrawanie zamodelowano w programie numerycznym MSC.Marc 2010. Geometrię narzędzi
przeniesiono po określeniu geometrii zużytej krawędzi stempla (rys. 14 oraz 24a). Jako model
materiału założono sprężysto-plastyczny z nieliniowym umocnieniem C = 627 MPa, n = 0,18
(rys. 1). Pozostałe parametry przyjęto wg tabeli 1, zaś współczynnik tarcia 0,15.
W osiowosymetrycznym modelu zdefiniowano warunki brzegowe odpowiednie do procesu
wykrawania. Narzędzia zdefiniowano jako bryły sztywne, zaś blachę jako materiał
odkształcalny (rys. 24b).
a)

b)

Rys. 24. Założenia modelu MES do obliczeń: a) warianty modelu stempla, b) zdefiniowane ciała
Analiza numeryczna potwierdziła wyniki uzyskane z eksperymentu. W wyniku zmiany
geometrii narzędzi i luzu wykrawania zmienia się stan naprężeń i wielkość zagłębienia stempla,
przy którym następuje początek fazy rozdzielenia w wyniku pękania umocnionego materiału na
linii przebiegającej od krawędzi narzędzi (rys. 25, 26). W przypadku narzędzia o ostrych
krawędziach koncentracje naprężeń pojawiły się w okolicy krawędzi stempla i matrycy (rys. 25),
zaś podczas symulacji wykrawania stemplem o znacznym zużyciu (model II), koncentracja
15

naprężeń o większej wartości zlokalizowana jest w pobliżu krawędzi matrycy (rys. 26). Wartości
naprężeń są niże w okolicy krawędzi stempla niż matrycy. W wyniku zmiany odległości
pomiędzy krawędziami stempla i matrycy zmienia się stan naprężeń na kierunkach głównych,
stąd inne są wartości naprężeń średnich.
a)

b)

Rys. 25. Pola naprężeń średnich na początku fazy pękania materiału wykrawanej blachy (a) oraz
przekrój blachy wirnika w pobliżu powierzchni rozdzielenia uzyskany z prób wykrawania (b) (rs, rm = 0,01 mm, Lz = 8 %, przy pierwszych cięciach; model I)
a)

b)

Rys. 26. Pola naprężeń średnich na początku fazy pękania materiału blachy podczas wykrawania
stemplem z założonym zużyciem (a) oraz przekrój blachy wirnika w pobliżu powierzchni
rozdzielenia uzyskany z prób wykrawania (b) - (Lz = 0 %, po wykonaniu 800 tys. cięć; model II)
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Degradacja materiałowa i magnetyczna na krawędziach blach elektrotechnicznych z stali
krzemowych nie może być zaniedbana podczas projektowania maszyn elektrycznych.
Wprawdzie zmiany magnetyczne materiału blach w znacznie mniejszym stopniu dotyczą
transformatorów, ale w maszynach elektrycznych z wirującym polem magnetycznym mogą
powodować straty już na większym poziomie [25, 30].
6. Wnioski
Zastosowanie do wykrawania blach prądnicowych stempli tnących pokrytych powłoką
TiN spowodowało znaczne podwyższenie ich trwałości tym samym zmniejszono zasięg
umocnienia materiału blachy. Wielkość luzu wykrawania pomiędzy krawędzią tnącą stempla i
matrycy bardzo wyraźnie wpływa na intensywność zużywania się krawędzi stempli tnących oraz
na jakość wykrawanych elementów.
Dla luzu Lz=0% następuje szybsze zużywanie krawędzi tnących, zmniejsza się natomiast
zasięg strefy odkształceń plastycznych oraz zwiększa się rozmiar strefy cięcia.
Wykrawanie ze zwiększonym luzem Lz=8% powoduje mniejsze zużycie stempli, lecz
obniża się jakość geometryczna powierzchni przecięcia oraz zwiększenia zasięgu strefy
odkształceń plastycznych.
Od wielkości luzu zależy charakter zużycia stempli. Wykrawanie z luzem 8% blachy
M530-50A powoduje znaczne zaokrąglenie krawędzi tnącej, zaś przy wykrawaniu dla
Lz=0% następuje zarówno zaokrąglenie krawędzi tnącej, jak również ubytki materiału na
powierzchni przyłożenia.
Nakładanie twardej powłoki TiN na stemple z materiału M2 oraz M3:2 spowodowało
bardzo wyraźny wzrost trwałości przy wykrawaniu z luzem Lz=0%.
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EVALUATION OF THE IMPACT OF COMBUSTION HYDROGEN ADDITION ON
OPERATING PROPERTIES OF SELF-IGNITION ENGINE
OCENA WPŁYWU SPALANIA DODATKU WODORU NA WŁASNOŚCI
EKSPLOATACYJNE SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM
The work presents the results of effect of the addition of hydrogen in an amount up to 9% of mass of
diesel oil into the intake system of Perkins1104C-E44TA engine. The impact of hydrogen addition on
process heat release in the combustion chamber and the concentration of CO, THC, NOX and PM in
the exhaust at predetermined engine operating conditions. It was summarised that the analysis of the
results does not justify the use of hydrogen as a fuel additive in self-ignition engines.
Keywords: IC engines, hydrogen, diesel, heat emission.
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku wodoru w ilości do 9% masy oleju
napędowego do układu dolotowego silnika Perkins1104C-E44T. Oceniono wpływ dodatku na proces
wydzielania ciepła w komorze spalania i stężenia CO, THC, NOX i PM w spalinach w ustalonych
warunkach pracy silnika. W podsumowaniu stwierdzono iż analiza wyników badań nie uzasadnia
stosowania wodoru jako dodatku do paliwa w silnikach o zapłonie samoczynnym.
Słowa kluczowe: silniki spalinowe, wodór, olej napędowy, wydzielanie się ciepła.

1. Wstęp
Zasilanie silników spalinowych wewnętrznego spalania wodorem (HYICE) jest obecnie
przedmiotem wielu prac badawczo-rozwojowych. W pracy [5] stwierdzono iż jest to jednak
rozwiązanie tymczasowe przed wprowadzeniem perspektywicznych ogniw paliwowych i ma
na celu wstępne przygotowanie i wdrożenie infrastruktury przechowywania i rozprowadzania
wodoru. Do zasilania wodorem przystosowuje się głównie silniki o zapłonie iskrowym, ale
również możliwe jest przystosowanie silnika o zapłonie samoczynnym.
Zasilanie silników spalinowych wodorem należy rozpatrywać w zależności od rodzaju
obiegu silnika o zapłonie samoczynnym:
1. Zastosowanie wyłącznie wodoru jako paliwa lub dodatku do benzyny lub LPG oraz
metanu w silnikach o zapłonie iskrowym.
2. Zastosowanie wodoru jako dodatku do oleju napędowego w silnikach o zapłonie
samoczynnym.
1.1. Wodór w silnikach o zapłonie iskrowym.
Analiza wpływu zastosowania wyłącznie wodoru jako paliwa [3, 4] podstawowego
wykazała, że:
− możliwość uzyskania sprawności na poziome podobnym lub wyższym niż
konwencjonalnego silnika zasilanego benzyną przy ograniczeniu mocy silnika,
− wysoką emisję w spalinach tylko tlenków azotu (paliwo nie zawiera w składzie
żadnych związków węgla tworzących związki toksyczne).

Analiza wpływu zastosowania wodoru jako dodatku do paliwa węglowodorowego [1, 8, 13,
15] wykazała:
− możliwość uzyskania sprawności na poziome silnika konwencjonalnego zasilanego
benzyną przy niewielkim ograniczeniu mocy silnika,
− zmniejszenie emisji CO i HC i wzrost emisji NOX, oraz zwiększenie sprawności
cieplnej szczególnie przy pracy na mieszance ubogiej.
Silniki wodorowe wewnętrznego spalania oparte są na technologii silników tłokowych o
zapłonie iskrowym i po pewnych modyfikacjach, mogą umożliwić ich pracę przy zasilaniu
zarówno konwencjonalnymi paliwami kopalnymi, jak i wodorem [5].
W pracach [3, 4] autorzy jako jeden głównych problemów zastosowania wodoru w
silnikach tłokowych o zapłonie iskrowym wymieniają przedwczesny zapłon wodoru.
Podstawowe przyczyny występowania przedwczesnego zapłonu zdaniem autorów są
następujące:
− bardzo niska energia zapłonu wodoru (0,02 mJ),
− szeroki zakres granic palności 4%–75% v/v,
− mała odległość krytyczna propagacji płomienia.
Natomiast jako skutki występowania przedwczesnego zapłonu wymieniają:
− zmniejszenie sprawności pracy silnika,
− nierównomierną pracę silnika,
− możliwość dostania się płomienia do przewodu dolotowego.
Ponieważ małe silniki benzynowe pracują przy nieco bogatszej mieszance i nie posiadają
reaktora katalitycznego, ich wartości zużycia paliwa i emisje są bardzo duże. Gdy silniki
benzynowe są zasilane samym wodorem, zwiększa się emisja NOX i często występuje cofanie
się płomienia do układu dolotowego [8].
W pracy [1] zaprezentowano wyniki badań 6-cylindrowego, doładowanego silnika o
zapłonie iskrowym typu MAN E2876 LE302 przeznaczonego do napędu generatora prądu i
standardowo zasilanego gazem ziemnym oraz zamiennie wodorem. Badania zrealizowano
przy stałej prędkości obrotowej silnika 1500 obr/min i zmienianym obciążeniu silnika.
Warunki te odpowiadają pracy silnika w agregacie prądotwórczym. Spośród parametrów
regulacyjnych badanego silnika, które musiały zostać dopasowywane do zasilania wodorem
należały przede wszystkim: kąt wyprzedzenia zapłonu oraz współczynnik nadmiaru powietrza
W porównaniu do zasilania gazem ziemnym, podczas zasilania silnika wodorem stężenie
tlenku węgla i węglowodorów było pomijalnie małe i wynikało głównie ze spalania oleju
smarującego silnik. Zanotowano natomiast niewielki wzrost stężenia tlenków azotu jedynie
przy pracy z obciążeniem bliskim maksymalnego. W obu rozpatrywanych przypadkach
sprawność ogólna silnika jest duża i podczas zasilania gazem ziemnym jej maksymalna
wartość wynosi ok. 42%, a podczas zasilania wodorem zmniejszyła się do około 37%.
W pracy [15] badano wpływ dodatku wodoru do benzyny na wartość średniego ciśnienia
efektywnego, sprawność pracy silnika, sprawność napełnienia cylindrów i charakterystyki
emisji. Wyniki badań wykazały, że zużycie paliwa oraz średnie ciśnienie efektywne zostało
zmniejszone poprzez dodatek wodoru. Wyniki doświadczalne wykazały także, że sprawność
cieplna pracy silnika była większa niż w przypadku spalania benzyny. Ponadto emisje HC i
CO uległy zmniejszeniu po zastosowaniu dodatku wodoru.

Wyniki badań przedstawione w pracy [13] dotyczące wpływu spalania dodatku wodoru
do benzyny w stosunku do spalania benzyny w silniku ZI prowadzą do następujących
wniosków:
− stwierdzono stabilną praca silnika na mieszankach ubogich,
− zaobserwowano zwiększenie mocy silnika poprzez zastosowanie dodatku wodoru,
− stwierdzono obniżenie jednostkowego zużycia paliwa i zmniejszone poziomu emisji
HC i CO,
− zaobserwowano wyższy poziom emisji NOX szczególnie przy spalaniu mieszanek w
zakresie λ = 1 - 1,4,
− stosując regulację jakościową mocy silnika można zmniejszyć poziom emisji NOX.
W pracy [10] badano możliwości spalania mieszanek ubogich poprzez dodatek wodoru do
silnika ZI zasilanego metanem. Zastosowano dodatki wodoru w ilości 10%, 30%
i 50% objętości metanu. Wyniki badań pokazują, że granica spalania mieszanek ubogich
może być przesunięta w kierunku mieszanek ubogich poprzez dodanie wodoru szczególnie
przy większych obciążeniach silnika. Wpływ prędkości obrotowej silnika na ww. granice jest
zdecydowanie mniejszy. Kąt wyprzedzenia zapłonu wpływa również na granice spalania
mieszanek ubogich lecz zarówno zbyt duże opóźnienie jak i wyprzedzenie zapłonu nie jest
wskazane.
W pracy [12] przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych prowadzonych
w laboratoriach ENEA, którego celem była identyfikacja potencjalnych możliwości
wykorzystania mieszanek gazu ziemnego i wodoru (określanych jako HCNG lub Hytan)
w eksploatowanych pojazdach samochodowych. Testowano samochód dostawczy Iveco Daily
CNG, przystosowany do zapłonu iskrowego i stechiometrycznego zasilania silnika metanem
w cyklu ECE15, porównując poziomy emisji przy zasilaniu silnika metanem z wynikami
uzyskanymi przy zasilaniu silnika mieszankami wodoru i metanu przy spalaniu mieszanek
zarówno stechiometrycznych, jak i ubogich.
Stwierdzono iż optymalne warunki spalania HCNG można uzyskać stosując w zależności
od warunków pracy silnika zarówno spalanie mieszanek ubogich w celu zmniejszenia
zużycia paliwa jak i spalanie mieszanek stechiometrycznych w celu zmniejszenia emisji
substancji szkodliwych. Efektywne spalanie mieszanek ubogich wymaga jednak
optymalizacji stopnia sprężania i doładowania silnika, kąta wyprzedzenia zapłonu i udziału
wodoru w mieszaninie głównie ze względu na zmniejszenie mocy silnika z powodu niższej
zawartości energii w objętości mieszanki HCNG (11% w przypadku mieszanki zawierającej
objętościowo 15% wodoru).
W podsumowaniu można stwierdzić iż analiza wyników badań uzasadnia stosowanie
wodoru jako dodatku do paliwa w silnikach o zapłonie iskrowym przy istotnych zmianach
w budowie silnika, polegających głównie na zastosowani wtrysku wodoru do komory
spalania przy jednoczesnym spalaniu mieszanek ubogich przy niskich obciążeniach silnika
i mieszanek stechiometrycznych przy pełnym obciążeniu silnika. Koniecznym zabiegiem
będzie wprowadzenie systemu oczyszczania spalin z NOX np. systemu SCR.
1.2.Wodór w silnikach o zapłonie samoczynnym.
Wodór w silniku ZS może być zastosowany jedynie jako dodatek do oleju napędowego
lub biodiesla [8], gdyż ma słabe właściwości samozapłonowe i jako taki nie może w tym typie
silnika występować jako paliwo samoistne. Badania przeprowadzone na Politechnice
Poznańskiej w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu [2] wskazują, iż dodatek
wodoru rzędu 5% ÷ 7% m/m do komory spalania nie ma większego wpływu na osiągi silnika
jednak odbywa się to kosztem zwiększenia emisji CO i PM.

Według badań przeprowadzonych w Vilnius Gediminas Technical University (VGTU)
stwierdzono, że zadymienie silnika o zapłonie samoczynnym zmniejsza się wraz z
dodatkowym wykorzystaniem wodoru. Inne wskaźniki spalin przy wykorzystaniu wodoru w
przypadku badań na stanowisku badawczym wypadają mniej korzystnie [7]. Podobne opinie
zawarte są w [6, 11, 14].
Ze względu na posiadane właściwości wodór jest predestynowany bardziej do zasilania
silników ZI niż ZS. Jednak ze względu na wysoką wartość opałową i możliwość ograniczenia
emisji substancji toksycznych podjęto próby zasilania silników ZS wodorem [17]. Badania te
ograniczały się do dodatku wodoru do paliwa. W tabeli 1 przedstawiono porównanie
wybranych właściwości ON i wodoru.
Tabela 1. Porównanie właściwości ON i wodoru [9]
Table 1. Compare properties of diesel fuel and hydrogen [9]
Właściwość
Jednostka
ON
Wodór
Gęstość
kg/m3
840
0,0824 ÷ 0,0838
Dolna wartość opałowa
MJ/kg
42,49
119,81
Szybkość płomienia
m/s
0,3
1,85 ÷ 1,9
Liczba cetanowa
45 ÷ 55
Temperatura
samozapłonu w
°C
280
585
powietrzu
Pozostałość po
0,1
0,0
koksowaniu

Wpływ wodoru na przebieg procesu spalania w silnikach ZS jest podobny do opisanego
wcześniej wpływu na silniki ZI (mała wartość opałowa w odniesieniu do jednostki objętości,
obniżenie emisji toksycznych związków węgla, duża szybkość płomienia).
Dotychczasowe badania [9] wskazują, iż w zależności od ilości dodanego wodoru
zmniejsza się sprawność cieplna silnika, zwiększa się czas opóźnienia samozapłonu i
szybkość narastania ciśnienia w cylindrze (do samozapłonu mieszanki dochodzi później, lecz
sam proces spalania mieszanki jest szybszy). Podwyższona temperatura powoduje wzrost
stężeń tlenków azotu, jednak zauważa się znaczny spadek emisji związków węgla.
Przedmiotem pracy [2] była analiza możliwości poprawy wskaźników ekologicznych
silnika o zapłonie samoczynnym AVL 5804 zasilanego dwupaliwowo (olejem napędowym z
dodatkiem wodoru). Zasilanie dwupaliwowe polegało na dostarczeniu wodoru do kanału
dolotowego i wykorzystaniu samozapłonu dawki oleju napędowego każdorazowo określonej
dla danego obciążenia i prędkości obrotowej jako źródło zapłonu mieszanki wodór powietrze.
Zasilanie silnika olejem napędowym z dodatkiem wodoru dostarczanych do kolektora
dolotowego spowodowało wyraźną zmianę wskaźników termodynamicznych i ekologicznych
tzn.:
− maksymalne zmniejszenie szybkości narastania ciśnienia dp/dα o około 5%, i wartości
ciśnienia maksymalnego w komorze spalania o około 6%,
− zwiększenie stężenia tlenku węgla o około 150%,
− zmniejszenie stężenia tlenków azotu o około 25%,
− zmniejszenie stężenia nie spalonych węglowodorów o około 300%,
− zwiększenie stężenia cząstek stałych około 150%.
Celem niniejszej pracy była eksperymentalna ocena wpływu dodatku wodoru do oleju
napędowego na proces wydzielania ciepła i stężenie substancji szkodliwych w silniku
o zapłonie samoczynnym.

2. Stanowisko badawcze
Badania przeprowadzono na silniku Perkins1104C-E44T obciążanym hamulcem
elektrowirowym Schenck WM 400 kontrolowanym poprzez sterownik Schenck X-ACT.
Aparatura do pomiaru ciśnienia indykowanego oraz analizy procesu wydzielania ciepła
składała się z systemu AVL INDISMART do indykowania silnika, oraz czujnika położenia
wału korbowego AVL 365C01. Dane z tych urządzeń były przesyłane do komputera klasy PC
w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie IndiCom pozwalało na podgląd otrzymywanych
danych (również w czasie rzeczywistym), rejestrację cyklu 50 pomiarów, oraz zapisanie w
pliku razem z parametrami badanego silnika.
Dane te następnie poddawano obróbce w programie AVL Concerto. Program ten uśredniał
przebieg ciśnienia w cylindrze oraz wyliczał szybkość wywiązywania się ciepła bez
uwzględniania ciepła traconego do ścianek cylindra (ciepło wydzielone „netto”). Ponadto
podczas badań rejestrowane było stężenie CO, THC, i NOX przy pomocy analizatora spalin
AVL CEB2 wyposażonego w panel sterowniczy PROVIT 5600. Pomiary stężeń PM
prowadzono analizatorem AVL 415. Silnik zasilany był handlowym olejem napędowym
(PKN Orlen) oraz dodatkiem wodoru z butli pod ciśnieniem 150 bar.
Pomiar zużycia ON dokonywany był metodą objętościową, natomiast pomiar dawki
wodoru po redukcji jego ciśnienia dokonywano specjalnie cechowanym rotametrem. Wodór
dostarczano przed turbiną do układu dolotowego silnika. Dane techniczne silnika
zamieszczono w tabeli 2, natomiast schemat stanowiska badawczego zamieszczono na
(rys. 1).
Tabela 2. Dane techniczne silnika Perkins 1104C-E44T
Table 2. Technical Data Engine Perkins 1104C-E44T

Parametr
Moc efektywna
Stopień sprężania
Średnica cylindra
Skok tłoka
Pojemność skokowa
Liczba, układ cylindrów
System zasilania paliwem
Doładowanie

Jednostka
kW
[-]
mm
mm
dm3
[-]
[-]
[-]

Wartość
74,5
18,2
105
127
4,4
4, rzędowy
wtrysk bezpośredni
tak; turbosprężarka

wylot
spalin

Pobór spalin
do analizy

wlot
powietrza

reduktor
ciśnienia
wodoru

turbosprężarka

przewody
wodoru
niskiego
ciśnienia
Sensor
ciśnienia,
nadajnik
kąta OWK

Rotametr
wodoru

butla
sprężonego
wodoru

przewody
wodoru
wysokiego
ciśnienia

PC
(Concerto)

AVL
IndiSmart

Analizator
AVL
CEB II

Analizator
AVL 415

Rys 1. Schemat stanowiska badawczego ze schematem silnika Perkins 1104C-E44T
Fig. 1. Diagram of bench with the diagram of engine Perkins 1104C-E44TA

3. Wyniki badań
Badania przeprowadzono przy stałej prędkości obrotowej silnika n = 1100 obr/min
i dawce oleju napędowego odpowiadającego momentowi obrotowemu rozwijanemu przez
badany silnik na poziomie M = 165 Nm. Dawkowanie wodoru przeprowadzono do wartości
8,9% masy oleju napędowego, stopniowo zmniejszając dawkę oleju napędowego wraz ze
wzrostem dodatku wodoru, tak aby utrzymać moment obrotowy silnika na poziomie około
165 Nm. Wyniki pomiarów ciśnienia w komorze spalania oraz wyniki obliczeń szybkości
wydzielania ciepła przy pracy silnika zasilanego samym olejem napędowym oraz olejem z
dodatkiem 5,5% i 8,9% masy wodoru przedstawiono odpowiednio (rys. 2, rys. 3).

Rys 2. Wykres indykatorowy p = f(α) przy pracy silnika w warunkach n = 1100 obr/min, M = 164 Nm
zasilanego ON oraz ON z dodatkiem 5,5% H2 oraz 8,9% H2
Fig. 2. An indicator diagram p = f (α) for the engine in the conditions of n = 1100 r / min, M = 164
Nm powered diesel and diesel with the addition of 5.5% H2 and 8.9% H2

Z kolei wyniki pomiarów stężeń objętościowych CO metodą NDIR, THC metodą FID,
NOX metodą CL oraz stężeń masowych PM metodą filtracyjną przy pracy silnika zasilanego
olejem napędowym oraz olejem z odpowiednimi dodatkami masy wodoru przedstawiono
odpowiednio (rys. 4 rys. 5).
4. Analiza wyników badań i wnioski
Dodatek wodoru nie wpłynął jednoznacznie na istotne różnice w przebiegu procesu
spalania. Zaobserwowano niewielką zmianę charakteru przebiegu krzywych ciśnienia w
komorze spalania (wzrost maksymalnego ciśnienia spalania o około 2%). Na krzywych
szybkości wywiązywania ciepła można wyróżnić klasyczną fazę kinetyczną i dyfuzyjną
niezależnie od rodzaju paliwa. Faza kinetyczna pozostała

Rys 3. Szybkość wywiązywania się ciepła w funkcji oOWK przy pracy silnika w warunkach n = 1100
obr/min, M = 164 Nm zasilanego ON oraz ON z dodatkiem 5,5% H2 oraz 8,9% H2
Fig 3. The rate of heat release as a function oOWK for engine operating conditions of n = 1100 r /
min, M = 164 Nm powered diesel and diesel with the addition of 5.5% H2 and 8.9% H2

Rys. 4. Wyniki pomiarów stężeń CO oraz THC w zależności od wartości dodatku wodoru przy pracy
silnika zasilanego olejem napędowym z dodatkami wodoru
Fig 4. The results of the measurement of concentrations of CO and THC depending on the hydrogen
addition with the engine supplied with diesel oil with additions of hydrogen

prawie identyczna natomiast w fazie spalania dyfuzyjnego stwierdzono wzrost szybkości
wydzielania ciepła o około 10% prawdopodobnie z powodu spalania wodoru. Kluczowe
parametry procesu spalania (zwłoka samozapłonu, charakter poszczególnych faz spalania)
pozostały bez zmian po zastosowaniu dodatku wodoru.

Rys. 5. Wyniki pomiarów stężeń NOX oraz PM w zależności od zwartości dodatku wodoru zmierzone
przy pracy silnika zasilanego olejem napędowym z dodatkami wodoru
Fig 5. The results of measurements of concentrations of NOx and PM depending on the compactness
of hydrogen addition measured when the engine supplied with diesel oil with additions of hydrogen

Wyniki pomiarów stężeń substancji toksycznych nie potwierdziły teoretycznych
rozważań na temat poprawy tych wskaźników. Analiza wpływu dodatku wodoru do układu
dolotowego silnika o zapłonie samoczynnym wykazała niewielki, ale jednak wzrost stężeń
wszystkich badanych składników spalin (tj. tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu i
cząstek stałych). Wzrost stężeń CO i THC może być spowodowany przez wysoką
reaktywność wodoru hamującą proces utleniania węglowodorów, w wyniku czego wzrasta
stężenie THC i PM. Wzrost zawartość NOX może być powodowany poprzez wzrost
temperatury w komorze spalania w wyniku dodatku wodoru.
Dla rozważnego użytkowania obiektów technicznych ważna jest wiedza o ich
uszkodzeniach. Uszkodzenie rozumiane jest przy tym jako graniczny stan obiektu,
niebezpieczny dla ludzkiego życia i/lub strat finansowych [16].
Zdolność obiektu do wypełniania żądanych funkcji to jego niezawodność. Niektóre cechy
obiektu to: dostępność, wytrzymałość, naprawialność, bezpieczeństwo, obsługa i trwałość.
Trwałość jest ważnym elementem w łańcuchu niezawodności [16].
O trwałości może świadczyć dla przykładu trwałość pierścieni tłokowych silnika
zasilanego wodorem[16]. Według [16] przy zasilaniu silnika wodorem spodziewane może być
szybsze zużycie pierścieni tłokowych niż w przypadku zasilania go benzyną. Ważnym przy
oddziaływaniu paliwa na trwałość silnika jest wartość opałowa paliwa i jego skład [16], także
w silnikach o zapłonie samoczynnym.
W podsumowaniu można stwierdzić iż analiza wyników badań nie uzasadnia stosowania
wodoru jako dodatku do paliwa w silnikach o zapłonie samoczynnym.
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Wpływ odsysania pyłu na charakterystyki multicyklonu i włókninowej
przegrody filtracyjnej filtru powietrza pojazdu specjalnego
Słowa kluczowe: silniki, eksploatacja, czystość powietrza, włóknina filtracyjna, skuteczność
i dokładność filtracji, zużycie powierzchni, trwałość filtru.
Streszczenie. Scharakteryzowano zanieczyszczenia powietrza wlotowego silnika spalinowego
pojazdu mechanicznego. Przeanalizowano wartości stężenia pyłu w powietrzu dla różnych warunków
eksploatacji pojazdów. Przedstawiono korzyści w postaci wydłużenia czasu eksploatacji silnika
wynikające ze stosowania filtru bezwładnościowego (multicyklonu), jako pierwszego stopnia filtracji
powietrza. Pokazano metody usuwania pyłu z osadnika multicyklonu filtru powietrza. Wykazano
konieczność bieżącego, poprzez ejekcyjne odsysanie, usuwania pyłu z osadnika multicyklonu.
Zdefiniowano stopnień odsysania pyłu m0 oraz wykazano jego wpływ na skuteczność filtracji i opory
przepływu cyklonów. Opracowano metodykę i warunki badań filtru dwustopniowego pracującego w
układzie: multicyklon-włókninowy wkład filtracyjny. Wyznaczono charakterystyki skuteczności
filtracji i oporów przepływu multicyklonu oraz włókniny filtracyjnej w zależności od masy pyłu
dostarczonej wraz z powietrzem wlotowym do filtru dwustopniowego dla trzech wartości stopnia
odsysania m0 = 5%, m0 = 10%, m0 = 20% oraz bez odsysania pyłu z osadnika multicyklonu.
Wyznaczono charakterystyki skuteczności filtracji i oporów przepływu multicyklonu oraz włókniny
filtracyjnej bez odsysania pyłu z osadnika multicyklonu i z okresowym obsługiwaniem oraz bez
obsługiwania. Wykazano konieczność okresowego czyszczenia osadnika pyłu.

1. Wprowadzenie
Zapewnienie odpowiedniej czystości powietrza wlotowego do silników spalinowych
pojazdów mechanicznych i maszyn roboczych, a tym samym zminimalizowanie zużycia
skojarzeń ciernych oraz uzyskanie dużej trwałości zespołów, było zawsze i pozostaje nadal
ważnym problemem eksploatacyjnym i konstrukcyjnym szczególnie, gdy pojazdy
eksploatowane są w trudnych warunkach terenowych i dużego stężenia pyłu w powietrzu
(około 1 g/m3) [2, 10, 12, 18, 20, 30]. Dotyczy to głównie pojazdów specjalnych, w tym
wojskowych, wyposażonych w silniki o ZS dużej mocy, których maksymalne
zapotrzebowanie powietrza QSil znacznie przekracza wartość 1 kg/s na przykład: dla silnika
czołgu T-72 QSil = 1,21 kg/s (3400 m3/h), a silnika czołgu Leopard 2 QSil = 2,15 kg/s
(6000 m3/h). Jeżeli stężenia pyłu w powietrzu wynosi s = 1 g/m3, co często ma miejsce
podczas eksploatacji pojazdów na poligonowych placach ćwiczeń, to do silników
wymienionych czołgów zasysany jest strumień pyłu o wartości odpowiednio 0,94 g/s
i 1,67 g/s.
Do usunięcia ze strumienia powietrza wlotowego do silnika tak znacznej masy pyłu,
którego rozmiary ziaren nie przekraczają 100 m [2, 4, 10], stosuje się dwustopniowe filtry
powietrza, pracujące w systemie multicyklon-przegroda porowata, która wykonana jest
najczęściej w postaci papierowego lub włókninowego wkładu filtracyjnego. Idea stosowania

filtrów dwustopniowych polega na wstępnym odseparowaniu w filtrze bezwładnościowym
(multicyklonie) ziaren pyłu o większej masie i „pozostawieniu” w strumieniu powietrza
ziaren pyłu o mniejszych rozmiarach (dz < 15÷30 µm) i masie oraz odfiltrowaniu
w przegrodowym filtrze powietrza mniejszych (powyżej dz = 2÷5 µm) ziaren pyłu – rys. 1.
QG
dz < 5  m

Strumień powietrza
Q0 – zanieczyszczonego
QS – odsysania
QG – wlotowego do silnika

d z <15 30 m

mD

Q0

d z <100 m

o

o
QS
mS

Masa pyłu
mD – doprowadzona do filtru
mS – zatrzymana przez multicyklon
mp – zatrzymana przez wkład filtracyjny

Rys. 1. Proces filtracji powietrza w filtrze dwustopniowym pracującym w systemie „multicyklon-przegroda
porowata”

Tym samym czas użytkowania systemu filtracji powietrza w silniku do osiągnięcia
dopuszczalnej wartości oporu przepływu filtru powietrza pfdop (5÷8 kPa) jest znacznie
dłuższy niż samego filtru przegrodowego w tych samych warunkach zapylenia (rys. 2).
Wkład filtracyjny pracujący pojedynczo ze średnią skutecznością w = 99,95% osiągnął opór
przepływu pw = 9,4 kPa po zassaniu wraz z powietrzem mD = 56 g pyłu. Taki sam wkład
filtracyjny, ale pracujący w układzie „cyklon-wkład filtracyjny” osiągnął zbliżoną wartość
oporu przepływu pw = 9,65 kPa po doprowadzeniu do „układu” wraz z powietrzem
mD = 254 g pyłu, a więc pięciokrotnie więcej.
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Rys. 2. Zmiana oporów przepływu pw = (mD) i skuteczności filtracji w = (mD) papierowego wkładu
filtracyjnego pracującego pojedynczo oraz w zestawie (cyklon-wkład filtracyjny) w funkcji masy pyłu mD
dostarczonego wraz powietrzem wlotowym [12]

Multicyklon jest to zespół kilku lub kilkudziesięciu, a nawet kilkuset cyklonów
rozmieszczonych obok siebie (połączenie równoległe) i umocowanych we wspólnych płytach
2

sitowych – dolnej i górnej. Średnica wewnętrzna cyklonów stosowanych do filtracji powietrza
wlotowego silników pojazdów mechanicznych nie przekracza D = 40 mm. W odróżnieniu od
cyklonów stosowanych w przemyśle, których średnice wewnętrzne zawierają się w zakresie
D = 2503000 mm, cyklony te nazywane są też minicyklonami.
Cyklony stosowane w pojazdach mechanicznych charakteryzują się skutecznością
filtracji dochodzącą do 96% [2, 4, 14]. Tylko w ciągu 8 godzin pracy silnika czołgu T-72
w warunkach poligonowych multicyklon filtru powietrza tego silnika może zatrzymać ponad
25 kg pyłu. Odseparowany przez cyklony pył jest gromadzony we wspólnym dla wszystkich
cyklonów osadniku pyłu. Masa pyłu, która magazynowana jest w osadniku, zależy od
wielkości strumienia powietrza, stężenia pyłu w powietrzu i skuteczności cyklonów.
Magazynowanie w osadniku tak znacznej masy pyłu nie jest wskazane ze względu na:
 konieczność stosowania osadnika o dużej pojemności, co zwiększa gabaryty filtru
i utrudnia jego usytuowanie w pojeździe,
 występowanie powtórnego zassania pyłu podczas wstrząsów pojazdu i gwałtownych
zmian strumienia powietrza w wyniku szybkich zmian prędkości obrotowej silnika,
 zapełnienie osadnika, w wyniku czego następuje porywanie pyłu i spadek
skuteczności multicyklonu,
 niepotrzebne obciążenie konstrukcji filtru dodatkową masą.
Dlatego w multicyklonach filtrów powietrza silników pojazdów, szczególnie pojazdów
eksploatowanych w warunkach dużego stężenia pyłu w powietrzu, stosuje się systematyczne
(ciągłe) usuwanie pyłu z osadnika, dzięki wytworzeniu (wykorzystując zjawisko ejekcji)
strumienia powietrza – strumienia odsysania.
W multicyklonie zbudowanym z dużej liczby (50100 sztuk i więcej) cyklonów
i mających wspólny osadnik pyłu, stosuje się powszechnie tylko jeden lub dwa króćce
odsysające pył z osadnika. W związku z tym odległości otworów wylotowych strumieni
odsysanych poszczególnych cyklonów od króćca układu odsysającego są niejednakowe, co
stwarza problemy z usuwaniem pyłu ze skrajnych pojedynczych cyklonów multicyklonu.
Powoduje to obniżenie efektywności działania tych cyklonów, a tym samym zmniejszenie
skuteczności i dokładności filtracji całego multicyklonu. Tym samym masa pyłu
przedostająca się na drugi stopień filtracji jest większa, co skraca czas pracy filtru (przebieg
pojazdu) do osiągnięcia oporu dopuszczalnego.
Do oceny efektywności działania cyklonów są stosowane powszechnie badania
numeryczne w postaci programów CFD (Computational Fluid Dynamics) [1, 3, 7, 8, 15, 17,
21, 22, 26, 28, 32]. Programy CFD umożliwiają szczegółową analizę zagadnień związanych
z przepływem płynów, eliminując konieczność przeprowadzenia czasochłonnych
i kosztownych badań doświadczalnych podczas cyklu projektowania i modernizacji urządzeń.
Pozwalają uzyskać niezbędne informacje o przepływie płynu (rozkład pola prędkości, pole
ciśnienia), ruchu ciepła (pole temperatury) i masy. Osiąga się to przez numeryczne
rozwiązanie równań opisujących wymianę pędu, bilansu energii i masy.
W dostępnej literaturze spotyka się nieliczne opracowania dotyczące numerycznej [29]
jak i doświadczalnej [4, 10, 11, 19] oceny efektywności działania układów odsysania pyłu
z osadnika multicyklonu.
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Z tego powodu i wychodząc z założenia, że badania eksperymentalne są najbardziej
wiarygodną metodą badawczą, w niniejszej pracy przedstawiono eksperymentalną ocenę
w zakresie efektywności działania oraz wpływu na proces filtracji w przegrodzie porowatej
układu odsysania pyłu z osadnika filtru powietrza pojazdu mechanicznego.

2.

Zanieczyszczenia powietrza wlotowego silników spalinowych

Powietrze atmosferyczne zasysane przez silniki spalinowe pojazdów mechanicznych
zawiera znaczne ilości zanieczyszczeń, które można podzielić na będące w stanie gazowym
(organiczne i nieorganiczne) oraz na zanieczyszczenia pyłowe [2, 4, 5, 6]. Za pył uznaje się
fazę rozproszoną układu dwufazowego, na którą składa się ciało stałe zawieszone w gazowej
fazie rozpraszającej, tj. mieszanina cząstek stałych zawieszonych w powietrzu.
Źródłami emisji pyłów są zarówno zjawiska naturalne, jak i działania cywilizacyjne.
Powszechnie uważa się, że w skali globalnej emisja pyłów ze źródeł naturalnych jest
dominująca. Do najważniejszych naturalnych źródeł emisji pyłów zalicza się przede
wszystkim: wybuchy wulkanów, materiały osadowe, aerozole morskie, roślinne i zwierzęce,
a także pożary lasów [5]. W obszarach o szczególnie intensywnej działalności przemysłu
największy wpływ na zanieczyszczenie środowiska pyłami mają ich źródła antropogenne,
którymi są właściwie wszystkie procesy produkcyjne i procesy spalania paliw – głównie
paliw stałych. Szczególnie dużo pyłów jest emitowanych z urządzeń przemysłu
energetycznego, przemysłu chemicznego, wydobywczego, metalurgicznego oraz
budowlanego, zwłaszcza podczas produkcji cementu [6].
W zależności od wymiarów cząstek pyłu wyróżnia się [5]:
 pył całkowity – będący mieszaninę małych cząstek stałych (zawieszonych
w powietrzu) o umownych wymiarach mniejszych niż 300 m,
 pył zawieszony PM10 – o umownych wymiarach mniejszych od 10 m,
 pył drobny PM2.5 – o umownych wymiarach mniejszych niż 2,5 m,
 nanocząstki PM1 – o umownych wymiarach mniejszych niż 1 m.
Powszechnie uważa się, że wszystkie ziarna pyłu o wymiarach większych od 1 m, są
przyczyną przyspieszonego zużycia elementów maszyn i to właśnie one powinny być
usunięte z powietrza wlotowego silników przez filtry powietrza.
Szczególne miejsce w procesach emisji pyłów (PM10 i PM2.5) ze źródeł
antropogennych zajmuje transport drogowy ze względu na masowość użytkowania
samochodów. Pochodzi z niego około 15% obydwu frakcji wymiarowych cząstek stałych
[5, 27]. Pyły ze źródeł motoryzacyjnych (z ruchu drogowego) pochodzą z [2, 5, 9]:
 unoszenia z podłoża, przez ruch pojazdów mechanicznych lub przez wiatr pyłu
mineralnego (pył drogowy), którego głównym składnikiem jest dwutlenek krzemu,
 emisji spalin przez silniki pojazdów mechanicznych (pył, sadza, związki ołowiu,
ciężkie węglowodory, cząstki stałe PM oraz gazy),
 emisji przez pojazdy mechaniczne pyłów pochodzących z węzłów trybologicznych,
gdzie intensywnemu zużyciu ulegają materiały cierne okładzin hamulców oraz tarcz
sprzęgłowych [4],
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 emisji pyłów ze zużycia ogumienia kół jezdnych oraz nawierzchni jezdni wynikająca
z wzajemnej współpracy kół oraz nawierzchni [4].
Powszechnym szkodliwym dla eksploatowanych urządzeń technicznych
zanieczyszczeniem powietrza jest pył drogowy, który unoszony jest z powierzchni ziemi
podczas ruchu pojazdów mechanicznych lub przez wiatr, a następnie zasysany jest wraz
z powietrzem do cylindrów silników. Pył drogowy to polidyspersyjny pył o zróżnicowanych
właściwościach fizykochemicznych, którego podstawowym składnikiem są ziarna twardych
minerałów: dwutlenku krzemu (krzemionki) oraz trójtlenku aluminium (korundu), których
udział w pyle dochodzi do 60÷95 [2]. Twardość ziaren krzemionki, określana
w dziesięciostopniowej skali Mohsa wynosi 7, a korundu 9, czyli więcej niż twardość
materiałów konstrukcyjnych stosowanych do budowy silników spalinowych. Ziarna pyłu są to
bryły o nieregularnych kształtach i ostrych krawędziach.
Cechą charakterystyczną zanieczyszczonego powietrza jest stężenie zapylenia
powietrza, a jego miarą jest masa pyłu (w gramach lub w mg) zawarta w 1 m 3 powietrza
atmosferycznego. Stężenie pyłu w powietrzu jest wielkością zmienną i zależy od bardzo wielu
czynników. W zależności od warunków eksploatacji pojazdów mechanicznych, wartości
stężenia pyłu w powietrzu są bardzo zróżnicowane.
Najmniejsze stężenie pyłu w powietrzu, około 0,001 g/m3 [2, 4, 11] występuje podczas
poruszania się pojazdów po drogach utwardzonych i ulicach, poniżej 0,001 g/m3
w dzielnicach mieszkaniowych. Największe stężenie pyłu w powietrzu, dochodzące do
3,87 g/m3 [2, 9, 13, 18, 20], występuje podczas jazdy pojazdów gąsienicowych w kolumnie
po poligonowych placach ćwiczeń o suchym podłożu. Podczas startu i lądowania śmigłowca
stężenia pyłu w powietrzu przy wlocie do silnika może osiągać wartości do 3 g/m3. W czasie
burzy piaskowej stężenie zapylenia powietrza osiąga wartości 10 g/m3 [20]. Jest ono, więc
ponad 1000 razy większe niż podczas ruchu pojazdów na ulicach miast.
Należy także zwrócić uwagę na fakt, że zawieszone w powietrzu pyły ograniczają
widoczność (rys. 3), co ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Stężenie pyłu
w powietrzu rzędu 0,7 g/m3 ogranicza poważnie widoczność, a przy stężeniu około 1,5 g/m3
praktycznie jest ona równa zeru [10].
a)

b)

Rys. 3. Ograniczenie widoczności spowodowane eksploatacją: a) bojowych wozów piechoty, b) czołgów [18]

Część zanieczyszczeń powietrza, które dostają się do cylindrów silnika przez układ
zasilania powietrzem jest spalana, część jest usuwana wraz ze spalinami. Na ściankach tulei
cylindrowej osiada tylko 1020% pyłu, który dostaje się do silnika przez układ dolotowy. Ta
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część pyłu tworzy wraz z olejem rodzaj pasty ściernej, która w zetknięciu z powierzchniami
skojarzenia tłok-pierścienie tłokowe-cylinder (T-P-C) powoduje przyspieszone zużycie tulei
cylindrowej, pierścieni tłokowych i rowków pierścieniowych tłoka. Wzrastają luzy
w skojarzeniu (T-P-C), co powoduje spadek szczelności komory spalania. W efekcie
następuje spadek ciśnienia sprężana i mocy silnika [16], wzrost natężenia przedmuchów
spalin do skrzyni korbowej [24], co przyspiesza degradację oleju silnikowego. Obniżają się
osiągi silnika i zdolności rozruchowe zimnego silnika. Zwiększa się zużycie paliwa i oleju
silnikowego oraz emisja związków toksycznych [25].
W wyniku ruchu tłoka w kierunku DMP pierścienie zgarniają olej z gładzi cylindrowej
wraz z zanieczyszczeniami do miski olejowej. Po przedostaniu się do układu smarowania,
zanieczyszczenia rozprowadzane są przez instalację olejową do tych obszarów
tribologicznych silnika, które są smarowane olejem, na przykład do skojarzeń: czop-panewka
wału korbowego, czop-panewka wałka rozrządu, prowadnica zaworu-trzonek zaworu,
powodując ich przyspieszone zużycie.
Do zużycia ściernego dochodzi wtedy, gdy twarde ciała obce dostają się pomiędzy
dwie współpracujące powierzchnie, wbijając się na różne głębokości, doprowadzają do
odkształcenia i skrawania mikroobjętości warstw wierzchnich współpracujących elementów.
Wśród autorów prac, którzy badali wpływ zanieczyszczeń płynów eksploatacyjnych
na zużycie elementów silnika tłokowego dominuje pogląd, że największe zużycie powodują
ziarna pyłu o rozmiarach dz równych minimalnej hmin grubości warstwy oleju potrzebnej do
utworzenia klina smarnego między powierzchniami współpracującymi [16].
3. Metody usuwania pyłu z osadnika multicyklonu filtru powietrza
Usuwanie pyłu z osadnika multicyklonu filtru powietrza jest czynnością, którą
w starszych rozwiązaniach filtrów powietrza wykonuje kierowca podczas każdorazowego
obsługiwania codziennego (rys. 4a). We współczesnych rozwiązaniach filtrów powietrza
usuwanie pyłu z osadników następuje samoczynnie:
 poprzez rozszczelniające się (po każdorazowym unieruchomieniu silnika) gumowe
stożki spustowe (rys. 4b),
 w sposób ciągły, dzięki wytworzeniu (wykorzystując zjawisko ejekcji) strumienia
powietrza – strumienia odsysania QS (rys. 4c).
a)

b)

c)

d)

Rys. 4. Sposoby usuwania pyłu z filtrów bezwładnościowych: a) ręcznie (filtr samochodu Jelcz 317),
b) gumowym stożkiem spustowym (filtr Mann+Hummel), c) gumowy stożek spustowy, d) ejekcyjnie (filtr
czołgu T-72)
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Odsysanie pyłu odbywa się dzięki wytworzeniu strumienia powietrza QS,
stanowiącego część strumienia wlotowego (zanieczyszczonego) Q0 do multicyklonu (rys. 5):
Q0 = QG + Qs ,

(1)

gdzie: QG – strumień powietrza wylotowego z filtru (oczyszczonego) – wlotowego do silnika.
Q 0 = Q G+ Q S
QG
1

Q0
2
3

QG

Q0

QS

QS

Strumień powietrza
wlotowego
oczyszczonego w filtrze
odsysanego ejekcyjnie
wraz z pyłem

Rys. 5. Podział strumienia powietrza wlotowego w filtrze z ejekcyjnym odsysaniem pyłu z osadnika:
1 – przegroda filtracyjna, 2 – multicyklon, 3 – osadnik pyłu

Do wytwarzania strumienia odsysania stosuje się powszechnie specjalne wentylatory
lub dmuchawy. Wadą tego rodzaju urządzeń jest konieczność ich napędzania, zwykle za
pomocą silnika elektrycznego lub rzadziej, przez przekładnię mechaniczną, od wału
korbowego silnika. Charakterystyki wentylatora zależą wtedy bezpośrednio od prędkości
obrotowej silnika, a w konsekwencji od zakresu jego pracy. Z góry również zdeterminowane
jest usytuowanie wentylatora przy silniku, w miejscu niekoniecznie dostosowanym do
położenia filtra. Ponadto wymagana ciągłość działania wentylatora pociąga za sobą wysokie
wymagania w stosunku do trwałości napędu. Napęd elektryczny wentylatora stanowi
znaczące obciążenie układu wytwarzającego energię elektryczną dla potrzeb pojazdu.
Wentylator z napędem elektrycznym stosowany jest do odsysania pyłu z osadnika filtru
powietrza czołgu Leopard 2.
Z tego względu w rozwiązaniach wielu filtrów powietrza do wytworzenia strumienia
odsysania, jako urządzenie wymuszające przepływ stosuje się odpowiednie ejektory
wykorzystujące energię strumienia sprężonego powietrza [4] lub energię spalin
wypływających z układu wylotowego silnika [2, 11].
Strumień odsysania QS przepływając przez komorę osadnika, unosi przedostające się tam
ziarna pyłu, a następnie odprowadzany jest przewodami i skierowany na zewnątrz pojazdu.
Zadaniem ejektora jest wymuszenie lub zintensyfikowanie przepływu strumienia
odsysania pomiędzy dwiema przestrzeniami, stanowiącymi zwykle termodynamiczne układy
otwarte. Charakterystyczną cechą ejektora jest występowanie dwóch strumieni, pomiędzy
którymi następuje wzajemne przekazywanie pędu. Strumień zwany aktywnym dysponuje
większą wartością wektora pędu, a jego zwrot jest ściśle określony. Zwrot wektora drugiego
strumienia (pasywnego) jest zwykle taki sam. Ze względu na różne sposoby doprowadzania
strumieni: aktywnego i pasywnego spotyka się różne konfiguracje ejektorów (rys. 6).
Z konfiguracji ejektorów przedstawionych na rys. 6 bardziej praktyczna i częściej
wykorzystywana w układzie wylotowym spalin jest konfiguracja pokazana na rys. 6b.
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Cechuje ją zdecydowanie łatwiejsza technologia wykonania oraz mniejsza masa, co
w przypadku zwykle drgającego układu wylotowego ma istotne znaczenie. Taka konfiguracja
ejektora znajduje się w układzie ejekcyjnego odsysania zanieczyszczeń z osadnika filtru
powietrza czołgów T-72 i PT-91 i w pojazdach specjalnych zbudowanych na podwoziach
tych czołgów.
a)

b)

1

3
do
atmosfery

sprężone
powietrze

2

1

z osadnika

spaliny

2

3
do
atmosfery

z osadnika
c)

z osadnika

1
spaliny

2 3
do
atmosfery

Rys. 6. Stosowane konfiguracje ejektorów w układach odsysania do wymuszania strumienia ejekcyjnego:
a) sprężonym powietrzem, b i c) spalinami: 1  kanał dolotowy strumienia aktywnego, 2  kanał dolotowy
strumienia pasywnego, 3  komora mieszania [10]

Ejektor odznacza się bardzo prostą konstrukcją, małą liczbą elementów składowych
i brakiem części ruchomych. Wymaga znikomego nadzoru eksploatacyjnego,
sprowadzającego się do okresowej kontroli wizualnej jego stanu technicznego i szczelności
przewodu łączącego z osadnikiem filtru bezwładnościowego. Z drugiej jednak strony
stosowanie ejektora wymaga zwiększenia energii przeznaczonej na odsysanie.
Miarą intensywności odsysania pyłu z osadnika multicyklonu (cyklonu) jest stopień
odsysania m0 definiowany zwykle, jako iloraz wielkości strumienia Qs w układzie odsysania
do wielkości strumienia wylotowego z multicyklonu (cyklonu), a w przypadku, gdy
multicyklon jest pierwszym stopniem oczyszczania powietrza w filtrze, do wielkości
strumienia wylotowego z filtru powietrza QG – wlotowego do silnika [10, 19, 23, 31]:
Q
m0 = S 100%.
(2)
QG
Usuwanie (poprzez odsysanie) z osadnika multicyklonu odseparowanego przez cyklony
i zgromadzonego tam pyłu powoduje zauważalny wzrost jego skuteczności, a tym samym
wydłużenie czasu pracy filtru powietrza limitowanego ustaloną wartością oporu
dopuszczalnego pfdop. Potwierdzają to wyniki badań charakterystyk oporów przepływu
pw = (mD) i skuteczności filtracji w = (mD) papierowej przegrody filtracyjnej w funkcji
masy pyłu mD zassanego wraz powietrzem wlotowym pracującej w szeregowym układzie
„cyklon przelotowy – wkład filtracyjny” (rys. 7).
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Rys. 7. Charakterystyki papierowego wkładu filtracyjnego pracującego za cyklonem przelotowym z odsysaniem
pyłu z osadnika cyklonu i bez odsysania [12]

Z nielicznych prac poświęconych badaniom wpływu odsysania na efektywność
filtracji w cyklonie, wynika, że zwiększanie wartości stopnia odsysania m0 powoduje
intensywny wzrost skuteczności cyklonu c, tylko do pewnej granicy (rys. 8 i 9). Dla cyklonu
przelotowego (rys. 8) wartością graniczną jest to m0g = 10÷15 % [14].
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Rys. 8. Wpływ stopnia odsysania m0 na skuteczność i dokładność cyklonu przelotowego [14]

Wzrost stopnia odsysania m0 powoduje jednocześnie wzrost oporów przepływu
cyklonu wynikający ze wzrostu wartości strumienia Q0 i prędkości przepływu powietrza.
Istnieje, zatem określony zakres optymalnych stopni odsysania, odstępstwo od którego
może spowodować pogorszenie parametrów pracy cyklonu i zwiększenie strat energii silnika.
W istniejących konstrukcjach cyklonów i działających multicyklonach stopień odsysania m0
zawiera się najczęściej w przedziale m0 = 8÷15%, chociaż sporadycznie może przyjmować
wartość m0 = 20% [10, 19, 23, 31].
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Rys. 9. Wpływ stopnia odsysania m0 na charakterystyki: skuteczności C = f(QG) i oporu przepływu
pc = f(QG) cyklonu zwrotnego z wlotem stycznym D-40 [12]

Cel, metodyka i warunki badań
Celem badań było wykazanie przyczyn spadku skuteczności filtracji multicyklonu
w zależności od masy pyłu zadozowanego do filtru dwustopniowego i wpływu tych zmian na
charakterystyki włókniny filtracyjnej pracującej w dwustopniowym (za multicyklonem)
systemie filtracji.
W związku z tym wyznaczono charakterystyki włókniny filtracyjnej pracującej
w warunkach filtracji dwustopniowej oraz multicyklonu (pierwszego stopnia filtracji) przy
ustalonym strumieniu powietrza QG i ustalonej wartości stopnia ejekcyjnego odsysania pyłu z
osadnika multicyklonu. Wykonano charakterystyki dla trzech wartości stopnia ejekcyjnego
odsysania pyłu m0 = 5%, m0 = 10%, m0 = 20% oraz bez odsysania, a także bez odsysania, ale
z cyklicznym usuwaniem pyłu z osadnika. Przyjęcie do badań takich wartości stopnia
ejekcyjnego odsysania m0 wynika z przedziału, w jakim zawierają się stopnie odsysania
w istniejących i działających konstrukcjach multicyklonów.
Wyznaczono charakterystyki w postaci:
 skuteczność filtracji wkładu filtracyjnego w = f(mD),
 opór przepływu wkładu filtracyjnego pw = f(mD),
 skuteczność filtracji multicyklonu M = f(mD),
Przedmiotem badań były: wkład filtracyjny wykonany z włókniny dwuwarstwowej
AC-301 (tab. 1) mającej pole powierzchni filtracyjnej Fw = 2 m2 oraz multicyklon wykonany
z cyklonów przelotowych (rys. 10) ustawionych równolegle względem siebie w trzech
kolumnach, po sześć cyklonów w kolumnie – rys. 11.
4.

Tabela 1. Parametry włókniny filtracyjnej AC-301 firmy Korea Filtration Technologies Co.
Parametr

Jednostka

Wartość

2

210±10%

Gramatura

[g/m ]

Grubość

[mm]
3

2,34÷2,86
2

Przepuszczalność powietrza

[dm /m /s]

800÷1100 przy 120 Pa

Wytrzymałość na rozciąganie

[N/50 mm]

> 98

Wytrzymałość na zginanie

[N/30 mm]

1,47÷2,94
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Rys. 10. Cyklon przelotowy badanego multicyklonu: a) schemat funkcjonalny, b) widok ogólny:
1 – zawirowywacz, 2 – korpus, 3 – występ technologiczny, 4 – rurka wylotowa, 5 – płyta górna multicyklonu,
6 – płyta dolna multicyklonu, D – średnica wewnętrzna korpusu cyklonu, Dw – średnica wewnętrzna rurki
wylotowej, M – szczelina wylotowa odsysanego pyłu

Jako wartość strumienia głównego przyjęto QG = 600 m3/h. Do usuwania pyłu
z osadnika multicyklonu stosowano układ ejekcyjnego odsysania strumieniem powietrza QS.
Wartość QS określono z poniższej zależności dla przyjętych wartości stopnia odsysania:
m0 = 5%, m0 = 10%, m0 = 20%:
QS = QG  m0.

(3)

Badania prowadzono dla stałego strumienia powietrza przepływającego przez filtr
QG = 600 m3/h (prędkość filtracji Fdop = 0,08 m/s) i strumienia odsysania Qs = 30 m3/h,
Qs = 60 m3/h, Qs = 120 m3/h oraz bez odsysania, przy ustalonym stężeniu zapylenia powietrza
na wlocie do multicyklonu s = 1 g/m3. Stosowano pył testowy PTC-D będący krajowym
zamiennikiem pyłu AC-Fine, którego skład granulometryczny i chemiczny podano w [13].
Skuteczność filtracji φw badanej włókniny filtracyjnej oraz multicyklonu wyznaczono
metodą masową w kolejnych j cyklach pomiarowych, których czas trwania (czas
równomiernego dozowania i rozprowadzania pyłu testowego) przyjęto: t1pom = 3 min
w początkowym okresie filtracji i t2pom = 15 min – w dalszym okresie badań.
Po każdym j cyklu pomiarowym wyznaczano:
 skuteczność filtracji φw wkładu filtracyjnego z zależności:
mwj
 wj 
100% ,
(4)
m
Dwj

gdzie: mwj – masa pyłu zatrzymanego przez wkład filtracyjny, mDwj – masa pyłu
doprowadzonego do wkładu filtracyjnego (masa opuszczająca multicyklon) w czasie trwania
cyklu pomiarowego.
 skuteczność filtracji φM multicyklonu z zależności:
m
 Mj  Mj  100% ,
(5)
mDj
gdzie: mMj – masa pyłu zatrzymanego przez multicyklon, mDj – masa pyłu doprowadzonego
do multicyklonu (filtru) w czasie trwania cyklu pomiarowego.
 opór przepływu wkładu filtracyjnego z zależności:
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pwj =

hwj

(6)
(  m   H ) g [kPa],
1000
gdzie: Δhw – wartość spadku ciśnienia statycznego odczytanego (w mm H2O) z manometru
wodnego typu U-rurka, m – gęstość cieczy manometrycznej (H2O) w temperaturze pomiaru
tH, ρH – gęstość powietrza atmosferycznego w kg/m3, g – lokalne przyspieszenie ziemskie.
 stężenie pyłu w powietrzu z zależności:
(7)
mDj  60
sj 
[g/m3].

(QG  Qs )   jpom

gdzie: mDj – masa pyłu doprowadzona do multicyklonu (filtru) w czasie trwania cyklu
pomiarowego.
Masę pyłu zatrzymanego przez wkład filtracyjny oraz filtr absolutny określano wagą
analityczną o udźwigu 6000 g i dokładności 0,01 g. Masę pyłu doprowadzonego do
multicyklonu (filtru) niezbędną do określenia wartości stężenia pyłu w powietrzu określano
wagą analityczną o udźwigu 220 g i dokładności 0,0001 g.
Wartości strumienia QG w przewodzie głównym ustalano z wykorzystaniem kryzy
pomiarowej o zakresie 200÷1500 m3/h, a strumienia Qs za pomocą rotametru pływakowego
RIN-60 o zakresie 6÷130 m3/h i klasie dokładności 2,5.
Badania kończono z chwilą osiągnięcia przez badawczy wkład filtracyjny oporu
przepływu 6 kPa będącego najczęściej stosowaną wartością oporu dopuszczalnego filtrów
powietrza samochodów członowych.
Badania wkładów filtracyjnych przeprowadzono na stanowisku (rys. 11)
umożliwiającym wykonywanie podstawowych charakterystyk skuteczności filtracji i oporu
przepływu dla strumienia powietrza do 1500 m3/h, przy stopniu ejekcyjnego odsysania do
20% i stężeniu zapylenia do 3 g/m3.
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Rys. 11. Schemat stanowiska badawczego: 1  wkład filtracyjny, 2  osadnik pyłu, 3  multicyklon, 4  komora
pyłowa, 5  dozownik pyłu, 6  przewód pomiarowy oporu przepływu, 7  manometr pomiaru spadku ciśnień
statycznych wkładu filtracyjnego, 8  manometr pomiaru ciśnienia różnicowego kryzy (objętościowego
natężenia przepływu QS), 9 – filtr absolutny przewodu odsysania pyłu, 10  filtr absolutny przewodu głównego,
11  manometr pomiaru ciśnienia różnicowego kryzy (strumienia QG), 12  wentylatory ssawne, 13 – pulpit
sterowniczy silnika i wentylatora powietrza, 14 – zestaw do pomiaru ciśnienia, temperatury i wilgotności
względnej powietrza otoczenia, 15, 16  waga analityczna
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5. Analiza wyników badań
Charakterystyki skuteczności filtracji w i oporu przepływu pw wkładu filtracyjnego
wykonanego z włókniny AC-301 pracującego w warunkach filtracji dwustopniowej (za
multicyklonem) w funkcji masy pyłu mD dostarczonej wraz z powietrzem wlotowym do filtru
przedstawiono na rysunku 12. Ze względu na osiągane wartości skuteczności filtracji, czas
pracy wkładu filtracyjnego można podzielić umownie na dwa okresy. Pierwszy (początkowy),
charakteryzujący się małą wartością skuteczności filtracji, która systematycznie i gwałtownie
wzrasta wraz z ilością masy pyłu dostarczonej do filtru. Ten krótki okres trwa od chwili
rozpoczęcia procesu filtracji do osiągnięcia przez włókninę określonej wartości skuteczności
filtracji, której umowną wartość przyjęto na poziomie 99,5% [8]. Następujący po nim okres
filtracji zasadniczej charakteryzuje się dużymi (powyżej 99,5%) i ciągle, ale powolnie
rosnącymi, wartościami skuteczności filtracji. Po pierwszych cyklach pomiarowych
skuteczność włókniny filtracyjnej AC-301 osiąga wartości w granicach w = 78,8÷88,3%
(rys. 12). Pierwszy okres filtracji (osiągnięcie założonej skuteczności filtracji w = 99,5%) dla
badanej włókniny kończy się z chwilą dostarczenia do filtru około 450 g masy pyłu.
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Rys. 12. Skuteczność filtracji i opory przepływu wkładu pracującego (włóknina AC-301), jako drugi stopień
filtracji za multicyklonem dla różnych stopni m0 ejekcyjnego odsysania pyłu z osadnika

Wraz ze wzrostem masy pyłu dostarczonej do filtru, opór przepływu pw wkładu cały
czas systematycznie rośnie, a intensywność wzrostu jest tym większa im mniejsza jest
wartość stopnia odsysania pyłu m0. Dlatego ustalony opór przepływu pw = 6 kPa wkład
filtracyjny uzyskuje po dostarczeniu do filtru różnych mas pyłu. Praca multicyklonu ze
stopniem odsysania m0 = 20% powoduje, że wkład filtracyjny uzyskuje opór przepływu
pw = 6 kPa po dostarczeniu do układu mD = 2,9 kg pyłu. Dla stopnia odsysania m0 = 10%
jest to wartość mD = 2,7 kg, a dla m0 = 5% mD = 2,1 kg pyłu. Praca multicyklonu bez
odsysania pyłu z osadnika powoduje, że wkład filtracyjny uzyskuje opór przepływu
pw = 6 kPa po dostarczeniu do układu mD = 1,8 kg pyłu, a więc niespełna 40% mniej niż
podczas pracy multicyklonu z odsysaniem m0 = 20%. Tym samym czas użytkowania systemu
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filtracji powietrza w silniku do osiągnięcia dopuszczalnej wartości oporu przepływu filtru
powietrza pfdop jest znacznie krótszy niż z odsysaniem pyłu z osadnika.
Opisane zjawisko spowodowane jest mniejszą skutecznością filtracji multicyklonu
przy mniejszej wartości stopnia odsysania pyłu z osadnika oraz zmniejszaniem się
skuteczności filtracji multicyklonu wraz czasem jego pracy i zwiększaniem masy pyłu
dostarczonego do układu (rys. 13).
Wraz z ilością masy pyłu dostarczonej z powietrzem do filtru skuteczność filtracji
multicyklonu systematycznie maleje, z tym, że im mniejsza jest wartość stopnia odsysania
pyłu m0, tym spadek skuteczność jest bardziej intensywny. Z chwilą rozpoczęcia pracy
multicyklonu, przy stopniu odsysania pyłu m0 = 20%, jego skuteczność ma wartość
M = 86,25%, a po dostarczeniu ponad 3 kg pyłu skuteczność maleje do M = 61,72%.
W przypadku pracy multicyklonu ze stopniem odsysania m0 = 5%, wartości te wynoszą
odpowiednio: na początku M = 76,2% i po dostarczeniu mD = 2,17 kg pyłu – M = 24,2%.
W tym przypadku skuteczność multicyklonu maleje trzykrotnie. Spadek skuteczności
multicyklonu powoduje, że na wkład filtracyjny kierowana jest większa masa pyłu, co
powoduje szybsze zapełnianie się wolnych przestrzeni (porów) w materiale filtracyjnym,
a tym samym postępujący wzrost prędkości  przepływu między, obłożonymi pyłem,
włóknami złoża filtracyjnego. Skutkuje to intensywnym wzrostem oporu przepływu (rys. 12)
będącego funkcją p = f(2).
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Rys. 13. Skuteczność filtracji multicyklonu dla różnych stopni m0 ejekcyjnego odsysania pyłu z osadnika

Jeżeli osadnik pyłu obejmuje swym zasięgiem kilkadziesiąt cyklonów, a odsysanie
pyłu z osadnika następuje dwoma lub jednym króćcem, tak jak w przypadku badanego filtru,
to występuje wtedy [8, 9, 16]:
 zróżnicowanie wartości strumieni odsysania z poszczególnych cyklonów,
 wzajemne oddziaływanie zawirowanych strumieni wypływających z cyklonów
i wpływających do wspólnej komory osadnika pyłu,
 możliwość przepływów zwrotnych w cyklonach umiejscowionych na obrzeżu
multicyklonu.
Powyższe zjawiska mogą być przyczyną nie tylko mniejszej skuteczności
multicyklonu, niż wynikałoby to z zastosowanego stopnia odsysania dla pojedynczych
14

cyklonów, ale też przyczyną spadku skuteczności filtracji multicyklonu wraz z ilością masy
pyłu dostarczanej z powietrzem do filtru. Następuje wtedy:
1) Trwałe osadzanie się pyłu na powierzchniach wewnętrznych elementów wylotowych
cyklonu tworzących szczelinę, którą następuje wypływ odsysanego pyłu – rys. 14.
Wraz z upływem czasu pracy multicyklonu masa osadów pyłowych w szczelinie jest
coraz większa, co w efekcie powoduje utrudniony wypływ strumienia odsysania
z cyklonu i może spowodować wyłączenie go z pracy – rys. 15.
2) Trwałe osadzanie się pyłu w narożach i na obrzeżach obudowy osadnika pyłu
(rys. 15), skąd odsysanie jest mniej efektywne niż z cyklonów znajdujących się w
bliskiej odległości przewodu odsysającego. Gromadzący się i zalegający na dnie
osadnika pył powoduje utrudnienia wypływu z cyklonu zarówno odsysanego pyłu
jak i oczyszczonego powietrza. W wyniku tego strumień powietrza (prędkość)
przepływający przez te cyklony przyjmuje coraz mniejsze wartości, co skutkuje
spadkiem skuteczności. Wraz z upływem czasu pracy multicyklonu masa
zalegającego pyłu na dnie osadnika oraz na jego obrzeżach jest oraz coraz większa,
co w efekcie powoduje zablokowanie otworów wylotowych z tych cyklonów
i wyłączenie ich z pracy (rys. 15).

Rys. 14. Widok szczelin wylotowych pyłu z cyklonów multicyklonu po zadozowaniu do filtru 500 g pyłu i pracy
ze stopniem odsysania pyłu m0 = 5% – widok od strony kolektora odsysającego pył: 1, 2, 3, … , 6 – numer
kolejny cyklonu w kolumnie

Rys. 15. Widok szczelin wylotowych pyłu z cyklonów multicyklonu po zadozowaniu do filtru 2150 g pyłu
i pracy ze stopniem odsysania pyłu m0 = 5% – widok od strony kolektora odsysającego pył:
1, 2, 3, … , 6 – numer kolejny cyklonu w kolumnie (strzałką zaznaczono cyklony, w których szczeliny zostały
zablokowane pyłem)

Rys. 16. Widok szczelin wylotowych pyłu z cyklonów multicyklonu po obsługiwaniu – widok od strony
kolektora odsysającego pył:1, 2, 3, … , 6 – numer kolejny cyklonu w kolumnie
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Zjawiska te, zmniejszające skuteczność multicyklonu wraz z ilością masy pyłu
dostarczonej do filtru, zachodzą w cyklonach multicyklonu tym intensywniej, im mniejszą
wartość ma stopień odsysania pyłu z osadnika.
Zjawisku zmniejszania skuteczności multicyklonu w czasie pracy można częściowo
zapobiec poprzez okresowe czyszczenie osadnika pyłu. Na rys. 17 przedstawiono zmiany
skuteczności multicyklonu wraz z ilością masy pyłu dostarczonej do filtru bez odsysania
i z okresowym usuwaniem pyłu (co 500 g dostarczonego pyłu) z osadnika. Po rozpoczęciu
pracy skuteczność multicyklonu miała wartość M = 69,1%, a po dostarczeniu 500 g pyłu
skuteczność spadła do M = 26,9%, co jest wartością zbliżoną gdy multicyklon pracował bez
obsługiwania. Po wykonaniu obsługiwania multicyklonu (rys. 16) polegającego na
oczyszczeniu go z pyłu sprężonym powietrzem skuteczność multicyklonu wzrosła do
M = 66,8%, a więc do wartości nieznacznie różniącej się od początkowej, a następnie znów
następował jej spadek. Cykl obsługiwania cyklonów multicyklonu powtórzono trzykrotnie,
obserwując za każdym razem podobny jego skutek – rys. 17.
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Rys. 17. Wpływ okresowego usuwania pyłu z osadnika na skuteczność filtracji i opór przepływu wkładu
filtracyjnego (włóknina AC-301) oraz skuteczność filtracji multicyklonu pracującego bez ejekcyjnego odsysania
pyłu z osadnika

O skuteczności kompletnego dwustopniowego filtru powietrza decyduje zarówno
multicyklon jak i wkład filtracyjny. W początkowym okresie filtracji, kiedy wkład filtracyjny
osiąga małe wartości skuteczności w zakresie w = 81,4÷96,6%, o skuteczności filtru
decyduje multicyklon, który charakteryzuje się maksymalną skutecznością w granicach
M = 86,3÷81,4% (rys. 18). Spadek skuteczności multicyklonu wraz z ilością masy pyłu
dostarczonej z powietrzem wlotowym (przebiegiem pojazdu) nie wpływa decydująco na
skuteczność filtru kompletnego.
Dla filtrów wielostopniowych, w których stopnie filtracji ustawione są szeregowo,
skuteczność filtracji określa się najczęściej według zależności [20]:
n

 f  1  (1   fi ) ,
i 1

(8)

gdzie: n  liczba stopni filtracji, fi  skuteczność filtracji i-tego stopnia.
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Rys. 18. Wpływ masy zadozowanego pyłu na skuteczność filtracji multicyklonu, wkładu filtracyjnego (włóknina
AC-301) oraz kompletnego filtru dla stopnia ejekcyjnego odsysania m0 = 10%

Dla badanego filtru dwustopniowego, którego pierwszy stopień filtracji (multicyklon)
pracuje ze skutecznością początkową M1 = 86,25%, a drugi (wkład filtracyjny) w1 = 84,78%
(rys. 18), skuteczność filtracji ma wartość:
n

 f 1  1  (1  i )
i 1

 f 1  1  (1   M 1 )  (1   w1 )

 f 1  1  (1  0,8625)  (1  0,8478)

f1 = 97,91%.
Wyznaczona natomiast eksperymentalnie początkowa skuteczność filtracji tego filtru wynosi
fE1 = 97,91%.
Po zadozowaniu do filtru mD = 2028,6 g pyłu (cykl pomiarowy nr 44 rys. 18)
wyznaczona eksperymentalnie skuteczność filtracji filtru dwustopniowego wynosi
fE44 = 99,97%, natomiast skuteczność określona według powyższej zależności
(M44 = 67,73%, w44 = 99,9%) ma wartość bardzo zbliżoną f44 = 99,97%. Uzyskano bardzo
dobrą zgodność wyników skuteczności filtracji filtru dwustopniowego wyznaczonej
eksperymentalnie i skuteczności filtracji obliczonej z powyższej zależności.

Podsumowanie
Do filtracji powietrza wlotowego silników pojazdów mechanicznych eksploatowanych
w warunkach dużego stężenia pyłu w powietrzu (s = 1 g/m2 i powyżej) stosowane są filtry
dwustopniowe (multicyklon-przegroda porowata) z ejekcyjnym odsysaniem pyłu
z osadnika.
Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że ejekcyjny sposób usuwania pyłu
z osadnika multicyklonu filtru dwustopniowego spełnia swoje zadanie, ale jest niedoskonały.
Przejawia się to w postaci malejącej skuteczności filtracji multicyklonu i bardziej
intensywnym przyrostem oporu przepływu wkładu filtracyjnego.
Wraz z ilością masy pyłu dostarczonej z powietrzem do filtru skuteczność filtracji
multicyklonu systematycznie maleje, z tym, że im mniejsza jest wartość stopnia odsysania
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pyłu m0, tym spadek skuteczności jest bardziej intensywny (rys. 13). Spowodowane jest to
szczególną konstrukcją multicyklonu oraz niedoskonałością układu odsysania pyłu
z osadnika. Jeżeli osadnik pyłu obejmuje swym zasięgiem kilkadziesiąt cyklonów,
a odsysanie pyłu z osadnika następuje jednym króćcem, to występuje wtedy zróżnicowanie
wartości strumieni odsysania z poszczególnych cyklonów oraz możliwość przepływów
zwrotnych w cyklonach umiejscowionych na obrzeżu multicyklonu. Występuje wtedy trwałe
osadzanie się pyłu w narożach i na obrzeżach obudowy osadnika pyłu, skąd odsysanie jest
mniej efektywne niż z cyklonów znajdujących się w bliskiej odległości przewodu
odsysającego. Gromadzący się i zalegający na dnie osadnika pył powoduje utrudnienia
wypływu z cyklonu zarówno odsysanego pyłu jak i oczyszczonego powietrza, co w efekcie
powoduje zablokowanie otworów wylotowych z tych cyklonów i wyłączenie ich z pracy.
Zjawiska te zachodzą intensywniej w przypadku stosowania małych wartości stopnia
odsysania lub pracy multicyklonu bez odsysania pyłu z osadnika.
W eksploatacji, tę niedoskonałość konstrukcyjną osadnika pyłu można
zrekompensować wykonując w określonych odstępach czasu, systematyczne czyszczenie
osadnika pyłu i szczelin wylotowych cyklonów. Skutki takiego zabiegu, w postaci
przywrócenia skuteczności filtracji multicyklonu do wartości początkowej, wykazano podczas
badań (rys. 17).
Jest to jednak przedsięwzięcie trudne do realizacji z uwagi na konieczność
wymontowywania filtru z pojazdu. Filtry powietrza pojazdów specjalnych charakteryzują się
dużymi wymiarami i masą. Często też brak jest możliwości demontażu osadnika pyłu.
Osadzaniu się pyłu w narożach i na obrzeżach obudowy osadnika oraz w szczelinach
cyklonów umiejscowionych na obrzeżu multicyklonu można zapobiec wykonując
odpowiednią konstrukcję wewnętrznej przestrzeni komory osadnika pyłu. Jednym ze
sposobów może być podział komory osadnika multicyklonu na niezależne segmenty i kanały
odsysania, którym przyporządkowano określone grupy pojedynczych cyklonów. Taka
konstrukcja może zapewnić uzyskanie jednakowych wartości strumieni odsysanych
z wszystkich cyklonów i zapobiec trwałemu osadzaniu się pyłu w narożach i na obrzeżach
obudowy osadnika.
Konstrukcja osadnika zbudowanego z segmentów ułatwia znacznie proces jego
projektowania. Podstawowe badania ograniczają się wówczas do segmentu, przez co są
znacznie prostsze i mniej kosztowne.
Intensywność wzrostu oporu przepływu pw wkładu filtracyjnego pracującego, jako
drugi stopień filtracji (za multicyklonem) jest tym większa im mniejsza jest skuteczność
filtracji multicyklonu. W efekcie na wkład filtracyjny przedostaje się w jednostce czasu
większa masa pyłu. W eksploatacji oznacza to, że przy ustalonym oporze dopuszczalnym
pfdop, skróceniu ulega okres międzyobsługowy. Oznacza to większą liczbę obsługiwań, a tym
samym wzrost kosztów eksploatacji.
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Wpływ mieszanin jednolitego paliwa pola walki F-34 z biokomponentami na
parametry użyteczne silnika
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, układ zasilania, paliwo F-34, RME – estry metylowe
kwasów oleju rzepakowego
Streszczenie: Problemy zasilania silników pojazdów wojskowych narastają wraz ze wzrostem liczby
pojazdów w armiach. Silniki tłokowe i turbinowe wykorzystują paliwa różniące się zakresem
temperatury destylacji. Dodatkowym problemem przy zasilaniu współczesnych silników spalinowych
jest konieczność stosowania biokomponentów, które mogą zmieniać właściwości paliw
podstawowych i wpływać na pogorszenie przebiegu spalania. Dlatego też konieczne jest
podejmowanie działań prowadzących do zbadania wpływu paliw pochodzących ze źródeł
odnawialnych na parametry pracy silników.
Celem badań było ocena wpływu zastosowanego paliwa na parametry użyteczne i skład spalin
tłokowego silnika o zapłonie samoczynnym Renault G9T. Badania przeprowadzono podczas zasilania
silnika sześcioma rodzajami paliwa: paliwem podstawowym, jakim był olej napędowy, paliwem
lotniczym o kodzie NATO F-34, mieszaninami paliw: F-34 i estrów metylowych wyższych kwasów
tłuszczowych oleju rzepakowego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że parametry
silnika Renault G9T z wysokociśnieniowym układem wtrysku, zasilanego paliwem F-34
i biokomponentami uległy pogorszeniu w stosunku do podstawowego paliwa, jakim był olej
napędowy, co może mieć znaczenie przy wykorzystaniu tego rodzaju paliw w silnikach pojazdów
wojskowych.
Keywords: IC engine, fuel supply system, F-34 fuel, RME- Rapeseed Methyl Esters
Abstract: The problem of the military vehicles engines fuelling increases with the growth of the
amount of vehicles in the armies. At the same time, another problem with fuel supply in modern
engines is the use of bio component additives, which changes characteristics (quality) of the used
fuels. Therefore, it is important to take actions to adapt engines to powering with fuels coming from
renewable sources.
The aim of the research was to define the influence of an engine supplying fuel on work parameters
and exhaust gases composition in the G9T Renault diesel engine. The tests were conducted during
fuelling of the engine with six kinds of fuels: basic fuel (diesel oil), NATO code F-34 fuel, as well as
fuel mixtures: F-34 and RME with different ratio. In the result of the research it was concluded that
the parameters of the G9T Renault engine with the common rail fuel system in terms of F-34 and
RME consumption (using) decreased in comparison to diesel oil basic fuel.

1.

Wprowadzenie

Paliwa ciekłe są najważniejszymi źródłami energii na współczesnym polu walki. Dostępność
paliw decyduje o ruchliwości wojsk, efektywności wykorzystania uzbrojenia i innego sprzętu
pomocniczego oraz dostawach odpowiedniej ilości zaopatrzenia. Spełnienie rosnącego
zapotrzebowania walczących wojsk w materiały pędne jest jednym z najtrudniejszych problemów
logistycznego zabezpieczenia pola walki. Kalkuluje się, że średniodobowe zapotrzebowanie na
materiały pędnych i smarów liczone na jednego żołnierza może sięgać do 30 kg [4,11]. Dostarczenie
tak dużych ilości tych materiałów wojskom w warunkach oddziaływania przeciwnika na system
komunikacyjny i infrastrukturę zaopatrzeniową jest problemem niezwykle skomplikowanym. Dlatego
dąży się do ujednolicenia asortymentu paliwa w wojsku, a przykładem tego jest wprowadzanie w
NATO jednolitego paliwa pola walki F-34. W efekcie zdecydowano się ujednolicić paliwa do
silników tłokowych pojazdów mechanicznych i turbinowych silników spalinowych stosowanych w
samolotach stacjonujących na lądzie. Wprowadzono paliwo oznaczone symbolem F-34/35, które ma
identyczną bazę jak paliwo lotnicze JP8 (JET-A1), a jego właściwości końcowe wynikają z dodatków
wprowadzanych przed ostateczną dystrybucją paliwa do zbiornika pojazdu.
Obecnie paliwo F-34/35 zostało przyjęte, jako jednolite paliwa pola walki do wszystkich
silników o zapłonie samoczynnym państw NATO. W końcu XX wieku paliwo F-34 zostało poddane
szerokim badaniom, które dotyczyły głównie silników starszej generacji z rzędowymi
i rozdzielaczowymi pompami wtryskowymi [2], bez uwzględnienia silników z wysokociśnieniowymi
układami wtryskowymi typu Common Rail. Od czasu prac prowadzonych nad wdrożeniem tego
paliwa zmienił się osprzęt silników, zamiast tłoczkowych pomp wtryskowych obecnie powszechnie
stosowane są systemy wtrysku wysokociśnieniowego Common Rail oraz systemy oparte na
pompowtryskiwaczach. W układach tych ciśnienie paliwa jest podnoszone do (140 ÷ 200) MPa co w
znaczący sposób wpływa na właściwości paliwa w momencie wtrysku [7,8,10,13,14]. Zmienia to
istotnie warunki termiczne paliwa przed wtryskiem do komory spalania, a jego temperatura jest dużo
wyższa w porównaniu z temperaturą paliwa w klasycznej pompie tłoczkowej.
Układy wtryskowe typu Common Rail są już powszechnie stosowane w silnikach
samochodów osobowych dostawczych, ciężarowych, lokomotyw i jednostek pływających, a także
wozów bojowych np. silniki MTU serii MT 880, w których zastąpiono układy wtryskowe z pompami
tłoczkowymi stosowane w początkowych wersjach. Układy zasilania Common Rail są także masowo
wykorzystywane w pojazdach ciężarowych znajdujących się obecnie na wyposażeniu Wojska
Polskiego, np. MAN, IVECO i inne.
Zastosowanie samego paliwa F-34 do zasilania silnika z układem Common Rail może
spowodować istotne zmiany parametrów jego pracy. Badania własne silnika G9T z takim układem
zasilania przeprowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej [10, 11] wykazały wyraźne
zmniejszenie jego maksymalnego momentu obrotowego, obniżenie udziału tlenków azotu w spalinach
oraz zwiększenie jednostkowego zużycia paliwa.
Tabela 1. Wybrane własności fizykochemiczne paliw stosowanych podczas badań [3, 11]
Parametr
Gęstość w temp. 15°C
Wartość opałowa
Temperatura zapłonu
Temp. zablokowania
zimnego filtru
Lepkość kinematyczna w
40°C
Zawartość siarki
Liczba cetanowa

Jednostka
miary
g/cm3

ON IZ-40

RME

Paliwo F-34

0,831

0,881

0,804

MJ/kg

43,2

38,3

42,8

°C

66

177

57

°C

-31

-9

-54

mm2/s

2,35

4,60

1,27

mg/kg
-

350
50

19
43

3 000
45

W porównaniu z olejem napędowym paliwa F-34/F-35 charakteryzują się: lepszymi
właściwościami niskotemperaturowymi, mniejszą lepkością, mniejszą liczbą cetanową, mniejszą

wartością opałową. Zalety techniczne jednolitego paliwa to: zgodność z paliwem lotniczym (JET-A1)
do samolotów, mniejsza podatność na zanieczyszczenia biologiczne, dostępność na lotniskach całego
świata, lepsze własności niskotemperaturowe, zmniejszenie ryzyka pożaru w porównaniu z paliwami
szerokofrakcyjnymi, zmniejszona emisja zanieczyszczeń. Zalety logistyczne to: obrót tylko jednym
paliwem w całej armii, uproszczenie łańcucha dostaw, jednolita infrastruktura składów i magazynów.
Wadami jednolitego paliwa są: wzrost zapotrzebowania i popytu na paliwa oparte na bazie
nafty i spadek popytu na inne paliwa, co może spowodować wzrost ceny paliwa, spadek mocy
użytecznej silników ze względu na zmniejszenie wartości opałowej paliwa, konieczność modernizacji
obecnie wykorzystywanego sprzętu i stosowania dodatków.
Zastosowanie paliw wykorzystujących składniki odnawialne takie jak estry metylowe oleju
rzepakowego (RME) może skracać łańcuch dostaw ze względu na wykorzystanie zasobów ziarna
rzepakowego z elewatorów zbożowych znajdujących się w całym kraju. Konieczne jedynie jest
wyposażenie Wojska w mobilne instalacje do tłoczenia oleju i estryzacji. Zmniejsza się wtedy
wrażliwość armii na zachwiania płynności dostaw w razie konfliktu zbrojnego.
Paliwa „estrowe” różnią się zasadniczo od paliw ropopochodnych właściwościami
fizykochemicznymi, dlatego w przypadku ich mieszania zmieniają się parametry produktów
końcowych. Zmiana właściwości fizykochemicznych paliwa wiąże się również ze zmianą parametrów
pracy silnika [12]. Prezentowane w różnych publikacjach wyniki stosowania estrów metylowych oleju
rzepakowego w postaci czystej lub w mieszaninie z olejem napędowym do zasilania silników o
zapłonie samoczynnym są na ogół zbliżone, jednakże nie są publikowane wyniki badań mieszanin
RME z paliwem F-34. Badania przeprowadzone na silnikach różniących się systemami spalania, mocą
użyteczną i prędkością obrotową wykazały, że dodatek biokomponentu do oleju napędowego wywiera
wpływ na moc użyteczną silnika, powodując jej zmniejszenie w całym zakresie prędkości o ok.
(5 ÷ 15)% i znaczący wzrost zużycia paliwa ok. 15% [1,4,5,9,14].
Paliwo składające się z estrów metylowych oleju rzepakowego ma nieco inne właściwości niż
paliwa węglowodorowe, wynikające z odmiennego składu, ponieważ w strukturze oprócz węgla
i wodoru zawiera również dość dużą ilość tlenu (ok. 12%). Zawartość tlenu oraz wiązania nienasycone
sprzyjają samozapłonowi oraz zupełnemu i całkowitemu spalaniu. Tlen zawarty w paliwie wykazuje
większą aktywność niż tlen zawarty w powietrzu, co powoduje zwiększenie liczby cetanowej tego
paliwa. Zmiana przebiegu procesu spalania wpływa korzystnie na stężenia związków toksycznych
w spalinach oraz zmniejszenie zadymienia. Wadą estrów metylowych oleju rzepakowego jest duża
zawartość wody oraz agresywne oddziaływanie na elementy gumowe i powłoki lakierowe [6, 9, 12].
Paliwo to ma większą gęstość i lepkość, dlatego jego dodanie do standardowego paliwa F-34 powinno
spowodować zbliżenie właściwości paliwa F-34 do oleju napędowego.

2.

Cel i zakres pracy

Aktualna sytuacja paliwowa na świecie oraz przewidywane zmniejszanie się naturalnych
zasobów ropy naftowej zmusza do poszukiwania nowych rodzajów paliw. Dotyczy to także paliw
stosowanych do zasilania pojazdów wojskowych. Mimo przyjęcia przez państwa NATO paliwa F-34
jako paliwa podstawowego, rozważana jest bardzo poważnie sytuacja, w której konieczne będzie
uzupełnianie tego paliwa o produkty nie pochodzące z przeróbki ropy naftowej. Jednocześnie
zauważalny jest wzrost liczby pojazdów w jednostkach wojskowych wyposażonych w silniki o
zapłonie samoczynnym z układami wtryskowymi opartymi na pompowtryskiwaczach oraz
wykorzystującymi system Common Rail. Niezależnie od sposobu uzyskiwania wysokiego ciśnienia
paliwa podstawowym problemem są zjawiska zachodzące podczas wtrysku paliwa pod wysokim
ciśnieniem oraz proces tworzenia mieszanki palnej i spalania.
Celem prezentowanych badań była empiryczna ocena wpływu paliwa F-34 i mieszaniny
paliwa F-34 z biokompomentami w postaci estrów metylowych oleju rzepakowego (RME) na osiągi
silnika o zapłonie samoczynnym z wysokociśnieniowym wtryskiem paliwa na przykładzie systemu
Common Rail.

3.

Obiekt, metodyka i zakres badań

Obiektem badań był czterocylindrowy silnik o zapłonie samoczynnym Renault G9T, o mocy
znamionowej 95 kW przy n = 2500 min-1 i o momencie 280 N*m przy n = 1750 min-1, stosowany do
napędu samochodów dostawczych różnych producentów. Jest to silnik z bezpośrednim wtryskiem

paliwa do toroidalnej komory spalania, wyposażony w wysokociśnieniowy wtrysk paliwa typu CR.
Silnik jest doładowany za pomocą turbosprężarki i wyposażony w układ chłodzenia powietrza
doładowującego.
Badany silnik był wyposażony w fabryczny układ zasilania typu Common Rail, produkcji
Bosch, składający się z następujących zespołów:
-

sterownika EDC 15A53, tzw. sterownik serwisowy,
pompy wysokiego ciśnienia CR/CP1S3/L70/10-1S,
wtryskiwaczy elektromagnetycznych BX CRI 1.
Zakres badań obejmował pomiary parametrów użytecznych silnika, parametrów procesu
spalania oraz składu spalin. Badania wykonano dla całego pola pracy silnika (charakterystykę
zewnętrzną oraz charakterystyki obciążeniowe w całym zakresie prędkości silnika) dla statycznych
warunków pracy. Badania zostały przeprowadzone metodą eksperymentu biernego w statycznych
stanach pracy silnika dla prędkości obrotowych: 1500 min-1, 2000 min-1, 2500 min-1, 3000 min-1
i 3500 min-1 oraz wykonując charakterystykę zewnętrzną silnika w zakresie (1000 ÷ 3750) min-1 co
250 min-1. Charakterystyki obciążeniowe silnika zrealizowano, zmieniając obciążenie od minimalnego
(biegu luzem) do maksymalnego (wartość momentu obrotowego na charakterystyce zewnętrznej) co
30 N*m. Podczas sporządzania charakterystyk obciążeniowych za każdym razem ustawiano takie
same obciążenie silnika, tak aby można było porównywać parametry użyteczne silnika w tych samych
punktach pomiarowych.
Mierzono parametry użyteczne silnika, temperaturę (cieczy chłodzącej, oleju, spalin przed i za
turbosprężarką), stężenia w spalinach: dwutlenku węgla, tlenu, tlenku węgla, węglowodorów, tlenków
azotu oraz zadymienie spalin wyrażone jako współczynnik ekstynkcji promieniowania pochłanianego
przez spaliny.
Badania silnika wykonano na typowym stanowisku dynamometrycznym. Silnik był obciążany
hamulcem typu Schenck W 230 o maksymalnej mocy 230 kW. Moment obrotowy wytwarzany przez
silnik był mierzony przy użyciu przetwornika tensometrycznego. Prędkość obrotową rejestrowano za
pomocą przetwornika impulsowego, który współpracował z wieńcem zębatym umieszczonym na
przyłączu hamulca. Do pomiaru zużycia paliwa wykorzystano wagę paliwową AVL Fuel Balance,
która umożliwiała próbkowanie zużycia paliwa co 5 s. Przepływ powietrza przez chłodnicę powietrza
doładowującego wywołano stosując zespół dwóch wentylatorów. Temperaturę płynu chłodzącego w
silniku utrzymywano na poziomie 85 ÷ 90oC z wykorzystaniem zewnętrznego wymiennika ciepła.
Tabela. 2 Wykaz przyrządów pomiarowych wykorzystanych podczas badań.

L.p.

1.

Nazwa urządzenia / mierzona
wielkość
Hamulec elektrowirowy
 moment obrotowy – Mo,
 prędkości obrotowej – n

Waga paliwa, godzinowe zużycie
paliwa – Ge
Analizator spalin – pomiar stężenia
związków toksycznych w spalinach
- dwutlenek węgla (CO2),
3. - węglowodory (HC),
- tlenek węgla (CO),
- tlenki azotu (NOx),
- tlen (O2).
2.

Zadymienie spalin – współczynnik
4. ekstynkcji promieniowania
świetlnego – k.
Termopara – pomiar temperatury
5.
spalin – T

Typ

Zakres

Dokładność
± 0,1 N*m,

Elektrowirowy,
Schenck W 230

Mo = (0 ÷ 700) N*m,
n = (0 ÷ 4000) min-1

AVL 733S Fuel
Balance

(0 ÷ 200) kg/h

± 0.005 kg/h

± 0,1%

AVL CEBII

CO2 (0,01 ÷23)%
HC (1,0 ÷2200)ppm,
CO (1,0 ÷ 11000)ppm,
NOx (1,0 ÷ 6000) ppm
O2 (0,1 ÷ 21)%

mierzonej

(0.001 ÷ 10.0) m-1

± 0.002 m-1

(-50 ÷ 1100)oC

± 1oC

AVL Opacimetr
4390
NiCr – NiAl
(K)

± 1 min-1,

wielkości

Wyniki pomiarów parametrów pracy silnika gromadzono w ciągu całego eksperymentu w celu
bieżącej kontroli jego stanu technicznego lub określenia okoliczności ewentualnej awarii oraz kontroli
przebiegu realizacji kolejnych etapów badań. Wyniki pomiarów parametrów użytecznych silnika
zredukowano do warunków normalnych zgodnie z normą PN-ISO 15550:2009.
Badania przeprowadzono przy zasilaniu silnika następującymi rodzajami paliwa:
-

olejem napędowym IZ-40 – przyjęte oznaczenie: ON,
paliwem F-34/35 – przyjęte oznaczenie: F-34,
mieszaninami paliwa F-34/35 i estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych oleju
rzepakowego – przyjęte oznaczenie: B-20, B-40, B-60 i B-80 gdzie liczba po literze
B oznacza masowy udział RME w mieszaninie.

4.

Wyniki badań

4.1.

Charakterystyka zewnętrzna

Analiza wyników badań pozwoliła określić wpływ poszczególnych rodzajów paliw na
parametry użyteczne silnika, parametry indykowane, stężenia składników spalin oraz zadymienie
spalin.
Na podstawie analizy uzyskanych charakterystyk zewnętrznych silnika G9T zasilanego
poszczególnymi paliwami należy stwierdzić, że największa moc użyteczna silnik jest osiągana
podczas zasilania na paliwie podstawowym (ON) (rys. 1a i 2.b). Zastosowanie paliwa F-34
spowodowało nieznaczny spadek mocy użytecznej (Ne) o około (1 ÷ 2)%. Dodanie RME do paliwa F34 wywołało dalszy spadek mocy użytecznej o około (7 ÷ 8)%, w zależności od składu mieszaniny
(udziału procentowego estrów). Przyczyną tego jest zwiększenie gęstości mieszanin paliwa F-34
z RME oraz zmniejszenie jego wartości opałowej. Różnice w osiąganej mocy użytecznej rosną wraz
z prędkością obrotową osiąganą przez silnik.
a)
b)

c)

d)

Rys. 1. Charakterystyka zewnętrzna silnika: a) moment obrotowy, b) moc użyteczna, c) godzinowe
zużycie paliwa, d) jednostkowe zużycie paliwa.
Najmniejsze natężenie zużycia paliwa występuje dla oleju napędowego (rys. 1.c), który jest
paliwem podstawowym stosowanym dla badanego silnika, chociaż wartości dla paliwa F-34 są
podobne. Zastosowanie RME w mieszaninach powoduje wzrost godzinowego zużycia paliwa (Ge) o
około (3 ÷ 5)% w zależności od składu mieszaniny i prędkości obrotowej. Jest to spowodowane

mniejszą wartością opałową mieszanin z estrami i koniecznością dostarczenia większej ilości paliwa
do cylindra w celu osiągnięcia takiej samej mocy.
Najmniejszą wartość jednostkowego zużycia paliwa zaobserwowano dla F-34 (podobne
wartości dla ON), (rys. 1.d), które wynoszą odpowiednio 233 g/(kW*h) (236 g/(kW*h) przy prędkości
n = 1500 min-1). Dodanie estrów do paliwa F-34 powoduje wzrost jednostkowego zużycia paliwa, i tak
dla B-20 jak i dla B-80 jednostkowe zużycie paliwa wynosi 253 g/(kW*h) (wzrost do 10%). Większe
jednostkowe zużycie paliwa spowodowane jest mniejszą wartością opałową i większą lepkością RME.
Większa lepkość powoduje gorsze rozpylenie i większą niejednorodność strugi paliwa, co nie sprzyja
całkowitemu spaleniu mieszanki.
Stwierdzono korzystny wpływ mieszanin paliwa F-34 z RME na zadymienie spalin (rys. 2.a).
Największe zadymienie zaobserwowano dla silnika zasilanego paliwem F-34 (podobne dla ON),
natomiast w mieszaninach, pod wpływem zwiększania udziału estrów zadymienie jest blisko
2…3 razy mniejsze. Tendencja taka utrzymuje się w całym zakresie prędkości obrotowej. Późniejszy
o kilka stopni obrotu wału korbowego silnika początek wtrysku paliwa, powoduje silny wzrost
zadymienia spalin silnika zasilanego olejem napędowym. Spadek zadymienia spalin jest również
spowodowany mniejszą mocą rozwijaną przez silnik.
Temperatura spalin na wyjściu silnika jest najwyższa dla ON i wynosi 622oC przy
n = 1500 min-1 (rys. 2.b). Najniższą temperaturę spalin ma mieszanina B-80, która wynosi 592oC przy
n = 1500 min-1, obserwujemy tu obniżenie temperatury o ponad 45oC. Widoczny jest również spadek
temperatury spalin wraz ze wzrostem udziałów RME w paliwie.
a)

b)

c)

d)

Rys. 2. Charakterystyka zewnętrzna silnika: a) współczynnik ekstynkcji promieniowania
pochłoniętego, b) temperatura spalin, c) współczynnik składu mieszanki, d) stężenie tlenków azotu w
spalinach
Najmniejszą wartość współczynnika nadmiaru powietrza λ stwierdzić można przy zasilaniu
paliwem F-34 (rys. 2.c). Dodanie estrów wyraźnie zwiększa współczynnik λ. W przypadku
mieszaniny B-80 wzrost ten wynosi około 25%. Fakt ten spowodowany jest większą zawartością tlenu
w cząsteczkach estrów metylowych wyższych kwasów oleju rzepakowego, a co za tym idzie,
mniejszym zapotrzebowaniem na tlen podczas spalania.
Stężenie tlenków azotu w spalinach jest najniższe dla paliwa F-34 i ON w całym zakresie
prędkości obrotowej (rys. 2.d). Przy zasilaniu mieszaninami z dodatkiem RME zaobserwować można

wzrost emisji tlenków azotu o około (10 ÷ 15)%. Jest to spowodowane m.in. zawartością tlenu w
estrach metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Dodatkowo paliwo to ma większą
skłonność do samozapłonu (wyższa liczba cetanowa), co prowadzi do zmian w przebiegu procesu
spalania. Powoduje to miejscowy wzrost temperatury wewnątrz cylindra, co z kolei sprzyja
powstawaniu tlenków azotu. Stężenie tlenków azotu w spalinach jest najmniejsze dla paliwa F-34 i
ON w całym zakresie prędkości obrotowej. Przy zasilaniu mieszaninami z dodatkiem RME
zaobserwować można wzrost stężenia tego składnika o (10 ÷ 15)%.
a)

b)

c)

d)

Rys. 3. Charakterystyka zewnętrzna silnika: a) stężenie tlenku węgla w spalinach, b) stężenie tlenu w
spalinach , c) stężenie węglowodorów w spalinach, d) stężenie dwutlenku węgla w spalinach.
Przy małych wartościach prędkości obrotowej zaobserwowano duże stężenie tlenku węgla.
Wzrost prędkości powoduje znaczne obniżenie stężenia tlenku węgla spalinach. Największe stężenie
tlenku węgla występuje przy zasilaniu olejem napędowym oraz paliwem F-34, dodanie estrów do
paliwa powoduje w zakresie wysokiej prędkości obrotowej obniżenie jego stężenia o około
(10 ÷ 15)% (rys. 3.a). Niższe stężenie tlenku węgla w spalinach przy zasilaniu silnika paliwem z
udziałem biokomponentu świadczy o zmianie przebiegu procesu spalania w stosunku do paliwa F-34 i
ON. Dodatek RME wpływa korzystnie na stężenie tlenku węgla w zakresie niskiej prędkości
obrotowej. Dla prędkości powyżej 1500 min-1 utrzymuje się praktycznie na stałym poziomie,
niezależnie od zastosowanego paliwa.
Stężenie tlenu w spalinach, kształtuje się w sposób podobny jak współczynnik nadmiaru
powietrza λ. Najniższa wartość występuje przy zasilaniu paliwem F-34 i ON, a największa przy
zasilaniu mieszaniną B-80 - wzrost o około (20 ÷ 25)% (rys. 3.b).
Stężenie węglowodorów w spalinach jest niższe do 50% przy zasilaniu silnika paliwem B80
dla całego zakresu prędkości obrotowej (rys. 3.c). Podobnie jak w przypadku tlenku węgla, niższe
stężenie węglowodorów w spalinach przy zasilaniu silnika paliwem B80 jest wynikiem większej
zawartości tlenu w mieszance paliwowo-powietrznej, co potwierdza rysunek 4. Stężenie dwutlenku
węgla kształtuje się w sposób odwrotny jak w przypadku tlenu. Najniższe wartości stwierdzono można
dla F-34, a najwyższe (o około (6 ÷ 10)%) dla mieszanin z RME (rys. 3.d).

4.2.

Charakterystyki obciążeniowe

Charakterystyki obciążeniowe sporządzono w zakresie prędkości 1500 ÷ 3000 min-1 co
500 min-1. W pracy szerzej omówiono charakterystyki przy prędkości obrotowej n = 1500 min-1
(zakres Momax) oraz n = 2500 min-1 (zakres Nemax). Na ich podstawie określono wpływ zastosowanego
paliwa i jego własności ekologiczne.
Najniższe jednostkowe zużycie paliwa występuje przy zasilaniu silnika paliwem F-34 oraz
olejem napędowym. Przy prędkości n = 1500 min-1 wynosi ono 225 g/(kW*h) (dla ON 227 g/(kW*h))
przy obciążeniu 180 N*m. Dodanie estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych do paliwa
F-34 powoduje wzrost jednostkowego zużycia paliwa. W zależności od składu mieszaniny wzrost ten
mieści się w granicach (8 ÷ 16)% (rys. 4.a). Jest to spowodowane mniejszą wartością opałową przy
większej gęstości RME. Przy mniejszym obciążeniu silnika, jednostkowe zużycie paliwa przy
zasilaniu silnika F-34 i ON było mniejsze niż zużycie paliwa przy zasilaniu go mieszaninami RME.
Zostało to prawdopodobnie spowodowane także niższą temperaturą panującą w komorze spalania, co
utrudniało odparowywanie paliwa. Odwrotnie jest w warunkach dużych obciążeń, gdyż spalanie jest
wtedy intensyfikowane za pomocą dodatkowego tlenu zawartego w cząsteczkach estrów metylowych
oleju rzepakowego.
a)

b)

Rys. 4. Charakterystyka obciążeniowa silnika, n = 1500 min-1: a) jednostkowe zużycie paliwa,
b) godzinowe zużycie paliwa
Analizując zmiany godzinowego zużycia paliwa najmniejsze wartości stwierdzono dla paliwa
F-34 i ON 3,66 kg/h i 3,76 kg/h (dla n = 1500 min-1) oraz 7,77 kg/h i 8,00 kg/h (dla n = 2500 min-1).
Godzinowe zużycie paliwa wzrasta o około (10 ÷ 12)% (rys. 4b) wraz ze wzrostem udziału estrów
w mieszaninie. Jest to spowodowane zmniejszeniem wartości opałowej mieszanin kompensowanym
zwiększeniem masy paliwa dla utrzymania zadanej prędkości obrotowej i momentu obrotowego.
Wzrost godzinowego zużycia paliwa może być również spowodowany większą lepkością paliwa, co
wiąże się z gorszym rozpyleniem, odparowaniem i spalaniem paliwa w silniku.
Dodanie RME do paliwa F-34 spowodowało znaczne obniżenie zadymienia spalin, co bardzo
korzystnie wpływa na właściwości ekologiczne silnika. Przy n = 1500 min-1 zadymienie spalin jest
2-krotnie mniejsze (rys. 5.a) przy zasilaniu silnika mieszaniną B80.
Współczynnik nadmiaru powietrza λ przyjmuje najmniejsze wartości przy maksymalnym
obciążeniu zarówno przy n = 1500 min-1 jak i n = 2500 min-1. Mniejsze wartości uzyskano przy
zasilaniu paliwem F-34 i ON, a największe przy zasilaniu mieszaniną B80, (wzrost o około 5%). Fakt
ten spowodowany jest większym stężeniem tlenu w estrach metylowych wyższych kwasów oleju
rzepakowego, a co za tym idzie mniejszym zapotrzebowaniem na tlen podczas spalania w komorze
silnika.
Najmniejsze stężenie tlenków azotu w spalinach występuje dla paliwa podstawowego, jakim
jest ON i paliwa F-34 w całym zakresie obciążenia (rys. 5.d). Przy zasilaniu mieszaninami z
dodatkiem RME zaobserwować można wzrost stężenia tlenków azotu o około (10 ÷ 15)%. Jest to
spowodowane m.in. zawartością tlenu w estrach. Dodatkowo paliwo to ma większą skłonność do
samozapłonu (wyższa liczba cetanowa), co powoduje zmiany w przebiegu procesu spalania. Wpływa
to na wzrost chwilowej temperatury wewnątrz cylindra, co z kolei sprzyja powstawaniu
tlenków azotu.

a)

b)

c)

d)

Rys. 5. Charakterystyka obciążeniowa silnika, n = 1500 min-1: a) współczynnik ekstynkcji
promieniowania pochłoniętego, b) stężenie tlenku węgla w spalinach, c) stężenie węglowodorów w
spalinach, d) stężenie tlenków azotu w spalinach
Duże stężenie tlenku węgla występuje przy małym i średnim obciążeniu silnika, zarówno dla
prędkości n = 1500 min-1 jak i n = 2500 min-1. W zakresie średniego momentu obrotowego stężenie
tlenku węgla utrzymuje się na małym poziomie. Największe stężenia tlenku węgla występują przy
zasilaniu olejem napędowym oraz paliwem F-34, dodanie estrów do paliwa powoduje około 2-krotnie
znaczne zmniejszenie stężenia tlenku węgla w spalinach przy prędkości n = 1500 min-1 (rys. 5.b).
Mniejsze stężenie tlenku węgla w spalinach przy zasilaniu silnika paliwem z udziałem biokomponentu
świadczy o jego lepszym spalaniu w stosunku do paliwa F-34 i ON.
Stężenie węglowodorów w spalinach jest niższe o około (50 ÷ 60)% przy zasilaniu silnika
mieszaninami z RME niż paliwem F-34 (dla n = 1500 min-1i n = 2500 min-1) w całym zakresie
obciążeń. Podobnie jak w przypadku tlenku węgla, mniejszy stężenie węglowodorów w spalinach przy
zasilaniu silnika paliwem z dodatkiem estrów jest wynikiem jego lepszego spalania.
a)

b)

Rys. 6. Charakterystyka obciążeniowa silnika, n = 2500 min-1: a) jednostkowe zużycie paliwa,
b) godzinowe zużycie paliwa

a)

b)

c)

d)

Rys. 7. Charakterystyka obciążeniowa silnika, n = 2500 min-1: a) współczynnik ekstynkcji, b)
stężenie tlenku w spalinach, c) stężenie węglowodorów w spalinach, d) stężenie tlenków azotu w
spalinach,

4.3.

Wpływ mieszanin F-34 i RME na parametry cyklu pracy silnika

Analizę procesu spalania w komorze silnika G9T przeprowadzono na podstawie pomiarów
parametrów cyklu pracy silnika. W trakcie badań rejestrowano przebiegi kilkudziesięciu cykli procesu
spalania, a następnie obróbce statystycznej poddano 10 kolejnych z nich, z pośród których
wyznaczono charakterystyczne parametry tego procesu. Na wykresach przedstawiono maksymalne
ciśnienie spalania oraz kąt opóźnienia samozapłonu. Kąt opóźnienia wyznaczono jako różnicę w
stopniach obrotu wału korbowego pomiędzy początkiem wzniosu iglicy wtryskiwacza i początkiem
spalania aktywnego.
a)

b)

Rys. 8. Charakterystyka zewnętrzna silnika: a) maksymalne ciśnienie spalania, b) kąt opóźnienia
samozapłonu.

Znaczne różnice uwidoczniły się na przebiegach maksymalnego ciśnienia spalania w
komorze. Największe wartości ciśnienia spalania zarejestrowano dla oleju napędowego i paliwa F-34.
Ciśnienia tę są porównywalne aczkolwiek widoczne jest niewielkie jego zwiększenie przy zasilaniu
paliwem F-34 – różnice są nie większe niż 0.1 MPa (rys. 8.a). Wraz ze wzrostem udziału masowego
estrów w mieszaninie następuje spadek maksymalnego ciśnienia w komorze spalania. Najmniejsze
wartości zarejestrowano dla mieszaniny B-80. Różnice pomiędzy wartością maksymalną dla paliwa
F-34 i minimalną dla mieszaniny B-80 wynoszą około 0,4 MPa prawie w całym zakresie prędkości
obrotowej silnika. Powodem takiego spadku ciśnienia spalania jest mniejsza ilość energii
(zmniejszenie wartości opałowej mieszaniny paliw) zawarta w dawce paliwa dostarczonej do cylindra
oraz dłuższy czas wtrysku tej dawki, co powoduje powolniejsze wydzielenie się ciepła i zmniejszenie
wartości szczytowych ciśnienia spalania.
Obserwując wpływ zawartości estrów metylowych w paliwie F-34 na kąt opóźnienia
samozapłonu (rys. 8b) można zauważyć, że wzrost zawartości RME powoduje skrócenie kąta zwłoki
samozapłonu. Najniższe wartości kąta opóźnienia samozapłonu otrzymano dla mieszaniny B-80
najwyższe dla F-34. Dla prędkości obrotowej 1000 min-1różnica wynosi około 1o OWK i maleje wraz
ze wzrostem prędkości obrotowej. Przy prędkości obrotowej 3500 min-1 wynosi jedynie 0,2oOWK.
Skrócenie okresu samozapłonu dla mieszaniny B-80 jest spowodowane mniejszą temperaturą
samozapłonu tej mieszaniny oraz zawartością tlenu w paliwie, który przyspiesza utlenianie się paliwa.
Podobne zależności można zaobserwować analizując charakterystyki obciążeniowe silnika.
Wraz ze wzrostem udziału masowego estrów w mieszaninie następuje spadek maksymalnego
ciśnienia w komorze spalania. Najmniejsze wartości zarejestrowano dla mieszaniny B-80. Różnice
pomiędzy wartością maksymalną dla paliwa F-34 i minimalną dla mieszaniny B-80 wynoszą około
0,4 MPa prawie w całym zakresie obciążenia silnika. Powodem takiego spadku ciśnienia spalania jest
dłuższy czas wtryskiwania dawki paliwa niezbędnej do rozwinięcia określonego momentu obrotowego
[5,7,8,11,14].
a)

b)

Rys. 9. Charakterystyka obciążeniowa, n = 1500 min-1: a) maksymalne ciśnienie spalania, b) kąt
opóźnienia samozapłonu
Odwrotne zjawisko można zaobserwować analizując wpływ obciążenia na kąt opóźnienia
samozapłonu paliwa w komorze spalania. Największe różnice występują przy najmniejszym
obciążeniu (rys. 9b) i wynoszą około 1o OWK. Wraz ze wzrostem obciążenia kąt ten maleje do około
0,5oOWK. Jest to spowodowane wzrostem ciśnienia, pod którym wtryskiwane jest paliwo [5,8,11].
Wzrost ciśnienia powoduje lepsze rozpylenie paliwa, zwiększenie zasięgu strugi a co za tym idzie
zwiększenie jednorodności mieszanki paliwowo-powietrznej i skrócenie okresu zwłoki samozapłonu.

5.

Podsumowanie

Zastosowanie paliw niekonwencjonalnych do zasilania silników pojazdów wojskowych w
dzisiejszych czasach jest problemem szeroko dyskutowanym. Prowadzone są liczne badania nad
adaptacją paliw odnawialnych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Paliwami
niekonwencjonalnymi najlepiej nadającymi się do zasilania silników o zapłonie samoczynnym są estry
metylowe kwasów tłuszczowych, które w Polsce są pozyskiwane z przeróbki oleju rzepakowego.
Dzięki temu istnieje możliwość ograniczenia importu ropy naftowej. Wprowadzenie paliw opartych na
estrach metylowych korzystnie wpływa na rozwój rolnictwa.

W pracy zawarto wyniki badań pokazujące wpływ mieszanin paliwa F-34 z RME na przebieg
pracy silnika o zapłonie samoczynnym wyposażonego w układ zasilania typ Common Rail. W wyniku
badań stwierdzono, że ze wzrostem stężenia estru metylowego w paliwie F-34 maleje stężenie tlenków
węgla i węglowodorów w spalinach. Spowodowane jest to wzrostem stężenia tlenu w mieszaninie
(tlen zawarty w cząsteczkach estru). Wzrostowi natomiast uległo stężenie tlenków azotu i tlenu w
spalinach, wzrost ten jest proporcjonalny do zawartości estru w paliwie F-34. Zauważalny jest również
wzrost średniego zużycia paliwa wraz ze wzrostem zawartości RME w paliwie F-34. Zjawisko do
podyktowane jest wzrostem gęstości oraz lepkości mieszaniny, przez co przepływ mieszanki przez
przewody paliwowe i otwory wtryskiwaczy jest wolniejszy niż w przypadku ON i czystego paliwa F34.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że parametry silnika Renault G9T z
wysokociśnieniowym układem wtrysku zasilanego paliwem mieszaninami paliwa F-34 z biokomponentami uległy zmianie w stosunku do paliwa podstawowego, jakim było paliwo F-34 i olej
napędowy.
Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że:
 zmniejszenie mocy użytecznej dochodzi do 15 % (w zależności od warunków pracy lub
zastosowanej mieszaniny), podczas zasilania silnika mieszaninami F-34 z dodatkiem
biokomponentów,
 w stosunku do ON i czystego F-34, mniejsza moc użyteczna uzyskiwana przez silnik jest
związana z mniejszą wartością opałową biokomponentów,
 jednostkowe zużycie paliwa jest do 15% większe dla paliwa z dodatkiem biokomponentów,
zwłaszcza w zakresie dużych prędkości obrotowych i obciążeń silnika,
 dodanie biokomponentów do paliwa F-34 korzystnie wpływa na zadymienie spalin i emisję
cząstek stałych, zadymienie spalin może być 3-krotne mniejsze w stosunku do zasilania silnika
olejem napędowym,
 zastosowanie RME jako dodatku do paliwa F-34 powoduje zmniejszenie stężenia tlenku węgla w
spalinach o około 15 % szczególnie w zakresie małych wartości prędkości obrotowej silnika i
obciążenia,
 wzrost stężenia tlenu w spalinach o około 25%, spowodowany jest większą ilością tlenu w
cząsteczkach estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego,
 stężenie węglowodorów w spalinach jest niższe do 50% przy zasilaniu silnika paliwem z
dodatkiem RME.
Badania nad zastosowaniem paliw niekonwencjonalnych przyczyniają się do wdrożenia ich do
produkcji masowej. Celowe jest zatem prowadzenie takich badań, gdyż umożliwiają one ocenę
wpływu paliw na pracę silnika w różnych warunkach pracy.
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Porównanie gotowości autobusów komunikacji miejskiej z zastosowaniem metody
analizy wariancji
Słowa kluczowe: autobusy komunikacji miejskiej, analiza wariancji, ANOVA, gotowość
techniczna
Abstrakt: Celem pracy była analiza wpływu wybranych czynników gotowości technicznej autobusów
komunikacji miejskiej na przykładzie autobusów marki Solaris i Mercedes-Benz w Miejskim
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (MPK) w Lublinie. Przeprowadzono badania zmian gotowości
technicznej w funkcji czasu użytkowania z podziałem na dwa okresy użytkowania: gwarancyjny
i pogwarancyjny. Do sprawdzenia istotności różnic średnich wartości gotowości technicznej,
w zależności od marki autobusów oraz w zależności od okresów eksploatacji zastosowano
jednoczynnikową analizę wariancji. Wykazano, że w okresie gwarancyjnym gotowość techniczna
autobusów obu marek jest porównywalna, natomiast w okresie pogwarancyjnym jest istotnie różna,
wyższa dla autobusu marki Mercedes. W rezultacie metoda ta może zostać użyta do programu
inwestycyjnego podczas zakupu nowych pojazdów.
1. Wstęp

Problematyce badań gotowości autobusów poświęcono wiele prac badawczych.
Przykładowo w pracy [3] przedstawiono ogólny zarys głównych strategii i technicznych kroków,
jakie należy podjąć, aby prawidłowo zaprojektować optymalny system transportu miejskiego.
Pojęcie gotowości technicznej, jako cechy systemu transportowego wykorzystywane jest do
analizy tzw. systemów szybkiego reagowania w losowych chwilach użytkowania operacyjnego
(t), np. siły lotnicze, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, czy systemy transportu miejskiego [5].
Analiza gotowości różnych systemów była i jest przedmiotem wielu badań naukowych
w ostatnich latach. Obecnie jest ona stosowana w wielu sektorach przemysłu, m.in. w sektorze
lotniczym, zbrojeniowym, energetycznym czy transportowym. W pracy [5] autorzy
przedstawiają możliwości zastosowania modelu RAM (Realibility, Avalability and
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Maintainbility) w praktyce przemysłowej w celu identyfikacji zawodnych urządzeń ze względu
na częste awarie lub też wysokie wymagania w zakresie ich utrzymania.
W pracy [23] analizowany jest problem relacji pomiędzy gotowością, podatnością
utrzymaniową środków transportu, a kosztami nieplanowanych przestojów i utrzymania pojazdu.
Określony został model optymalnej realizacji przeglądów i obsług technicznych z punktu
widzenia kosztów, uwzględniając bieżące dane o uszkodzeniach pojazdu. W kolejnej pracy [19]
przeprowadzono analizę kilku scenariuszy, badając niezawodność autobusów oraz system
zmianowy pracowników zakładu naprawczego przedsiębiorstwa, aby zwiększyć gotowość
pojazdów oraz zmniejszyć koszty całego systemu związane z jego zachwianiem, podczas
występowania usterek w pojazdach. Model optymalizacji transportu miejskiego
z uwzględnieniem projektowania tras przejazdu, doboru środków transportu oraz rozkładów
jazdy został przedstawiony w pracach [28] i [18]. W pracy [24] przedstawiono metodę
wyznaczania gotowości środków transportu, a w [10] wykorzystano teorię procesów semiMarkowa na przykładzie rzeczywistego systemu autobusowej komunikacji miejskiej. W pracy
[2] zidentyfikowane zostały stany obiektów, a tym samym optymalny proces kontroli działania
i obsługi tych obiektów na przykładzie silników autobusów miejskich.
Autorzy pracy [27] przedstawiają różne metody stosowane w celu oszacowania
funkcjonalnej formy między jakością ogólną usług i ich zmiennych objaśniających, w tym ankiet
związanych z satysfakcją klienta (dostępność, informacje, charakterystyki czasowe
wykonywania usług, obsługę klienta, komfort, bezpieczeństwo, infrastrukturę i środowisko).
Wskaźnik gotowości technicznej używany był głównie do obliczenia niezawodności
rozkładów jazdy autobusów i bieżącego monitorowania systemów transportowych,
w szczególności punktualność pojazdów [3, 4, 26]. Jednak wskaźnik ten nie był często
stosowany do kontroli systemów zarządzania jakością oraz eksploatacji danej marki pojazdu.
W systemie transportu miejskiego przedsiębiorstwo komunikacyjne powinno zapewnić
stały monitoring procesu eksploatacji w aspekcie bieżącej gotowości użytkowanej floty
pojazdów. Kierując się takim właśnie założeniem, autorzy niniejszego artykułu przeprowadzili
badania gotowości technicznej autobusów wybranych marek w Miejskim Przedsiębiorstwie
Komunikacyjnym w Lublinie w okresie 6 lat ich użytkowania. Artykuł ten zawiera rozwinięcie
dotychczasowych badań przedstawionych w pracach [16] i [17] dotyczących analizy gotowości
technicznej i niezawodności autobusów. Ponadto artykuł [12] przedstawia wybrane aspekty
funkcjonowania miejskiego systemu transportowego w Lublinie. Obecnie został rozszerzony
okres badawczy próbki oraz wykonano jednoczynnikową analizę wariancji.
2. Gotowość techniczna autobusów miejskich i analiza ANOVA

Gotowość obiektu technicznego definiuje się jako prawdopodobieństwo znajdowania się
obiektu w stanie zdatności [13]. Wskaźnik ten interpretowany jest jako prawdopodobieństwo
zdolności do podjęcia pracy w określonym czasie [9, 20]. Znajdowanie się systemu w stanie
gotowości oznacza, że system nie jest wyłączony z eksploatacji z powodu obsługi utrzymania
profilaktycznego oraz nie znajduje się w stanie niezdatności z powodu uszkodzenia. Gotowość
zależy zatem nie tylko od przestojów związanych z utrzymaniem, ale zależy również od
prawdopodobieństwa niewykonania przez system przypisanych mu funkcji (efekt
uszkadzalności) [21]. Celem skutecznego utrzymania jest minimalizowanie czasu
nieplanowanych przestojów systemu (Mean Down Time MDT) i związanych z tym kosztów
[29]. Na podstawie literatury [3, 24, 13, 20, 25] oraz materiałów zebranych w MPK w Lublinie
przyjęto w niniejszej pracy, iż gotowość techniczna będzie definiowana według następującego
wzoru:
N −N
K g (t) = zN n × 100
(1)
z

gdzie:
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Nz – liczba obiektów technicznych zdatnych w danym okresie eksploatacji w rozpatrywanym
systemie transportowym
Nn – liczba obiektów technicznych niezdatnych w danym okresie eksploatacji w rozpatrywanym
systemie transportowym.
Celem oceny gotowości technicznej autobusu jest najczęściej wyznaczenie prognozy, czy
dany obiekt techniczny będzie znajdował się w stanie zdatności w przyszłości i czy umożliwi to
realizację zadania przewozowego.
W artykule została przedstawiona analiza wariancji dla gotowości systemu technicznego.
Metoda analizy wariancji (Analysis of Variance – ANOVA) została zapoczątkowana przez
Fishera w latach dwudziestych XX w [11, 22]. Metoda ta pozwala ocenić wpływ niezależnego
czynnika klasyfikującego xj (j=1,…,m) na rozkład zmiennej zależnej y. Analiza ta pozwala
stwierdzić, czy wartości średnie zmiennej y dla wielu prób są porównywalne. Analiza wariancji
jest używana przez wielu autorów głównie jako analiza uzupełniająca, m.in. [1, 7, 15].
Na podstawie wyników obliczeń należy zweryfikować hipotezę zerową o równości
wartości średnich zmiennej zależnej dla wszystkich k poziomów czynnika klasyfikującego:
H0 : y̅1 = ̅̅̅
y2 = ⋯ = ̅̅̅
yk
(2)
gdzie: 𝑦̅(𝑖
=
1,
…
𝑘),
oznacza
wartość
średnią
zmiennej
objaśnianej
dla
k-tego
poziomu
𝑖
czynnika;
Hipoteza alternatywna H1 mówi, że przynajmniej dwie spośród średnich y1,…yk są różne:
H1 : yk ≠ yk
(3)
Metoda ANOVA jednoczynnikowa jest stosowana wobec sprawdzenia statystycznej
istotności między niezależnymi grupami, w oparciu o różnice wariancji pomiędzy grupami lub
w obrębie grup. W pracy zastosowano analizę wariancji między grupami MS Effect w oparciu
o poniższe równania dotyczące sumy kwadratów (sum of squares) [25]:
𝑛

𝑝
𝑖=1

( 𝑦𝑖𝑗 − 𝑦̅)2

(4)

𝑆𝑆𝑚𝑖 ę𝑑𝑧 = 𝑛 𝑖=1(𝑦̅𝑖 − 𝑦̅)2
2
𝑆𝑆𝑤𝑒𝑤 = 𝑝𝑖=1 𝑛𝑗=1( 𝑦𝑖𝑗 − 𝑦̅)
𝑖

(5)
(6)

𝑆𝑆𝑐𝑎 ł𝑎 =

𝑝

𝑗 =1

Stopień swobody DF (degree of freedom) między grupami jest równy liczbie grup pomniejszony
o jeden. Wewnątrz grup jest równy liczbie obserwacji pomniejszonych o liczbę grup. Natomiast
wariancja MS jest równa ilorazowi sumy kwadratów przez (i) stopni swobody. Przy czym test
wariancji opiera się na wyznaczeniu statystyki F= SSmiędz/SSwew. Im większa jest statystyka F,
tym większy wpływ ma dany czynnik.
Podstawowymi założeniami analizy wariancji są:
- mierzalność zmiennych zależnych na skali ilościowej;
- niezależność zmiennych losowych w analizowanych grupach;
- normalność rozkładu zmiennej zależnej dla każdego z czynników;
- jednorodność wariancji σ21 =…=σ2k =σ dla każdego z czynników.
W celu weryfikacji założenia o normalności rozkładu zmiennej zależnej można posłużyć
się jednym z testów statystycznych: χ2, Shapiro-Wilka, Lillieforsa lub w sposób przybliżony
korzystając z wykresu kwantylowego [8]. W celu weryfikacji założenia o jednorodności
wariancji można posłużyć się jednym z testów statystycznych: Levene’a, Barletta, Levena,
Cochrana. Test Levene’a jest bardziej odporny na odstępstwa od normalności rozkładu
wyników, niemniej jednak test Bartletta działa lepiej, gdy spełnione jest kryterium
o normalności rozkładu wyników.
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3. Przebieg badań
Do badań wybrano 22 autobusy marki Mercedes Benz 628 oraz 20 autobusów Solaris
Urbino 12. Wszystkie pojazdy były obserwowane od pierwszego dnia użytkowania. Początkowy
przebieg eksploatacyjny był niewielki i porównywalny dla obu marek pojazdów. Badania
prowadzone były w naturalnych warunkach komunikacji miejskiej, w okresie 6 lat eksploatacji
(2008-2014). Gotowość techniczną rejestrowano w okresie czasu kalendarzowego od 1 do 72
miesiąca. Odpowiadało to łącznym przebiegom eksploatacyjnym równym odpowiednio 7,73 mln
km dla wszystkich dwudziestu autobusów marki Solaris i 7,29 mln km dla dwudziestu dwóch
autobusów marki Mercedes. Średni miesięczny przebieg z 72 miesięcy użytkowania 1 pojazdu
wyniósł 6096 km dla autobusu Solaris i 6464 km dla autobusu Mercedes.
4. Wyniki badań empirycznych
Wskaźniki gotowości technicznej autobusów marki Solaris i Mercedes-Benz
w zależności od czasu kalendarzowego w funkcji czasu użytkowania w ujęciu miesięcznym
przedstawiono na rysunku 1. W pierwszym okresie eksploatacji (gwarancyjnym) tj. do ok. 20
miesiąca, gotowość pojazdów marki Solaris wynosi średnio 0,897. Następnie wskaźnik ten
maleje, osiągając w 62 miesiącu wartość minimalną 0,700. Średnia gotowość techniczna dla
całego okresu badań wyniosła 0,870 dla autobusów Solaris i 0,908 dla autobusów Mercedes
Benz. Średnia gotowość autobusów Mercedes była wyższa zaledwie o 3,8% i wyniosła 0,909,
przy odchyleniu standardowym równym 0,059. Czynniki związane z kosztami eksploatacji
autobusów, w szczególności kosztami płynów eksploatacyjnych, kosztami napraw i obsług
zostały szczegółowo zaprezentowane w pracy [6].

Rysunek 1. Gotowość techniczna Kg autobusów w funkcji czasu użytkowania w ujęciu miesięcznym

Sprawdzono czy istnieją obserwacje odstające w poszczególnych okresach użytkowania
pojazdów i wyłączono z dalszych obliczeń. Wyniki badań gotowości technicznej zebrane
w grupy przyporządkowane okresowi gwarancyjnemu (1-24 miesiące) i okresowi
pogwarancyjnemu (25-72 miesiące) przedstawiono na rysunku 2. W celu sprawdzenia istotności
różnic średniej gotowości technicznej obydwu badanych marek przeprowadzono test
jednoczynnikowej analizy wariancji.
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Rysunek 2. Wykres ramka – wąsy zmiennej zależnej – gotowość dla autobusów (S-Solaris, M-Mercedes)
w okresie gwarancyjnym (G) i pogwarancyjnym (P)

Analizowane zmienne są mierzalne i niezależne, czyli spełnione są dwa pierwsze założenia
analizy wariancji. Czynniki takie jak marka autobusów oraz okres eksploatacji gwarancyjny
i pogwarancyjny są od siebie niezależne. Współczynnik Kg jest mierzalny. Normalność rozkładu
(trzecie założenie) w rozpatrywanych grupach danych sprawdzono, tworząc skategoryzowane
wykresy normalności dla każdej z grup (marek pojazdu). Ponieważ według testu W Shapiro –
Wilka poziom istotności we wszystkich czterech przypadkach jest większy, p>α=0,05, zatem nie
ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej (H0) o normalności rozkładu wartości gotowości
technicznej pojazdów (rys. 3).

Rysunek 3. Skategoryzowane wykresy normalności dla okresu gwarancyjnego (G) i pogwarancyjnego (P)

Następnie sprawdzono czwarte założenie o jednorodności wariancji. W tabelach 1 oraz 2
przedstawiono wartość prawdopodobieństw tych testów dla efektu klasyfikującego jakim jest
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marka pojazdu z podziałem na okresy: gwarancyjny i pogwarancyjny. Analizując otrzymane
dane przy pomocy dwóch testów normalności nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej
w obu analizowanych okresach eksploatacji pojazdów. Można zatem stwierdzić, że założenia
jednorodności wariancji jest spełnione we wszystkich czterech przypadkach.
Tabela 1. Wyniki testu Levene’a dla okresu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
Test Levene’a jednorodności wariancji
Zaznaczone efekty są istotne z p < 0,05000
Okres eksploatacji
Zmienna
Efekt
MS Efekt
gwarancyjny
pogwarancyjny

gotowość
techniczna

marka
pojazdu

MS Błąd

F

p

0,000033

0,000769

0,042284

0,838007

0,001888

0,000888

2,124979

0,148357

Tabela 2. Wyniki testu Hartleya, Bartletta i Cochrana dla okresu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
Testy jednorodności wariancji
Okres eksploatacji Zmienna
Efekt
Hartleya
Cochrana Bartlett
df p
gwarancyjny
pogwarancyjny

gotowość
techniczna

marka
pojazdu

1,1540

0,5357

0,1129

1

0,7369

1,6325

0,6201

2,6802

1

0,1016

Przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji badając wpływ czynnika - marka
pojazdu na wynik gotowości technicznej pojazdów w okresie czasu eksploatacji: gwarancyjnym
i pogwarancyjnym. Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że poziom istotności p dla marki
pojazdu w okresie gwarancyjnym jest większy od 0,05, czyli p = 0,0929, zatem nie ma podstaw
do odrzucenia hipotezy zerowej (H0), a to oznacza, że średnia gotowość techniczna w okresie
gwarancyjnym dla autobusów obu analizowanych marek nie różni się istotnie.
Prawdopodobieństwo, że F = 22,58 w okresie pogwarancyjnym wynosi p = 0,0000. Oznacza to,
że przy statystyce testowej przyjętej na poziomie p = 0,05, należy odrzucić hipotezę zerową (H0)
i przyjąć hipotezę alternatywną (H1) o istotnym statystycznie zróżnicowaniu średnich
w poszczególnych grupach w okresie pogwarancyjnym. Można zatem stwierdzić, że dla okresu
pogwarancyjnego wielkość gotowości technicznej jest istotnie zróżnicowana w przypadku obu
analizowanych marek pojazdów.
Tabela 3. Wyniki obliczeń jednoczynnikowej analizy wariancji dla okresu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego
Jednowymiarowe testy istotności dla zmiennej zależnej:
gotowość techniczna
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Dekompozycja efektywnych hipotez
Okres
Stopnie
SS
MS
F
p
eksploatacji
Efekt
swobody
wyraz wolny
38,805
1
38,805
15498,3
0,0000
gwarancyjny
marka pojazdu
0,007
1
0,0074
2,95
0,0929

pogwarancyjny

błąd

0,1127

45

0,0025

-

-

wyraz wolny

73,22

1

73,22

30934

0,0000

marka pojazdu

0,053

1

0,0534

22,58

0,0000

błąd

0,215

91

0,0024

-

-
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Wyniki testów analizy wariancji potwierdzają również wykresy interakcji (rys. 4 i 5). Na
wykresach przedstawiono przedziały ufności na poziomie 95% oraz średnie gotowości dla
analizowanych okresów eksploatacji. Średnia gotowość autobusów Mercedes w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym jest wyższa niż w przypadku autobusów Solaris i wynosi
odpowiednio o 2,5% i 4,8% więcej dla danego okresu eksploatacji.

Rysunek 4. Wykres interakcji gotowości technicznej w okresie gwarancyjnym autobusów Solaris (S)
i Mercedes (M)

Rysunek 5. Wykres interakcji gotowości technicznej w okresie pogwarancyjnym autobusów Solaris (S)
i Mercedes (M)

Kolejny etap analizy wariancji przeprowadzono dla czynnika „okres eksploatacji”, jakim
był okres gwarancyjny i pogwarancyjny. Wyniki testu normalności są zgodne z wynikami
zaprezentowanymi na rysunku 3. W tabelach 4 oraz 5 zestawiono wartości prawdopodobieństw
testów założeń jednorodności wariancji dla efektu klasyfikującego „okres eksploatacji”.
Analizując otrzymane dane przy pomocy dwóch testów normalności nie ma podstaw do
odrzucenia hipotezy zerowej, p>0,05. Założenie jednorodności wariancji jest zatem spełnione we
wszystkich czterech przypadkach.
Tabela 4. Wyniki testu Levene’a dla czynnika „okres eksploatacji”
Test Levene’a jednorodności wariancji
Marka
Zaznaczone efekty są istotne z p < 0,05
Zmienna
Efekt
pojazdu
MS Efekt
MS Błąd
F
p
Solaris
0,0001
0,0009
0,0941
0,7600
gotowość
okres gwarancyjny
techniczna
i pogwarancyjny
Mercedes
0,0011
0,0007
1,4371
0,2348
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Tabela 5. Wyniki testu Hartleya, Bartletta i Cochrana dla czynnika „okres eksploatacji”
Testy jednorodności wariancji
Marka
Zmienna
Efekt
pojazdu
Hartleya
Cochrana
Bartlett
Solaris
1,2641
0,5583
0,3999
gotowość
okres gwarancyjny
techniczna
i pogwarancyjny
Mercedes
1,4903
0,5984
1,2134

df
1
1

p
0,5271
0,2707

Przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji badając wpływ czynnika „okres
eksploatacji” na wynik gotowości technicznej pojazdów marki Solaris i Mercedes. Poziom
istotności p dla marki Solaris jest mniejszy od założonego, czyli p=0,0148, zatem należy
odrzucić hipotezę zerową o równości średnich (tab. 6). Oznacza to istotną różnicę w gotowości
technicznej autobusów Solaris okresu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Dla marki Mercedes p
jest większe od założonego, czyli p=0,3902, zatem nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy
zerowej. Średnia gotowość techniczna autobusu Mercedes w okresie gwarancyjnym
i pogwarancyjnym nie różni się istotnie. Wyniki testów analizy wariancji potwierdzają również
wykresy interakcji (rys. 6, 7).
Tabela 6. Wyniki obliczeń jednoczynnikowej analizy wariancji dla czynnika „okres eksploatacji”
Jednowymiarowe testy istotności dla zmiennej zależnej: gotowość
techniczna
Marka
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Efekt
pojazdu
Dekompozycja efektywnych hipotez

Solaris

Mercedes

wyraz wolny
okres
gwarancyjny
i pogwarancyjny
błąd
wyraz wolny
okres
gwarancyjny
i pogwarancyjny
błąd

SS

Stopnie swobody

MS

F

p

48,84

1

48,84

17853,6

0,0000

0,0171

1

0,0171

6,26

0,0148

0,1860

68

0,0027

51,87

1

51,87

24829,5

0,0000

0,0016

1

0,0016

0,75

0,3902

0,1421

68

0,0021

Rysunek 6. Wykres interakcji gotowości technicznej dla czynnika „okres eksploatacji” - gwarancyjny (G)
i pogwarancyjny (P) autobusu marki Solaris
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Rysunek 7. Wykres interakcji gotowości technicznej dla czynnika „okres eksploatacji” - gwarancyjny
i pogwarancyjny autobusu marki Mercedes

5. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski:
1. Średnia gotowość techniczna autobusu Mercedes w okresie gwarancyjnym
i pogwarancyjnym nie różni się istotnie, natomiast średnia gotowość techniczna autobusu
Solaris w analizowanym okresie różni się istotnie.
2. W okresie gwarancyjnym średnia gotowość techniczna autobusów marki Solaris
wyniosła 0,896, a autobusów marki Mercedes 0,913. Względna różnica średnich
wyniosła 1,7%. Wykazano, posługując się testami Hartleya, Bartletta i Cochrana oraz
Levene’a, że różnica ta jest statystycznie nieistotna.
3. W okresie pogwarancyjnym średnia gotowość techniczna autobusów marki Solaris
wyniosła 0,857, a autobusów marki Mercedes 0,906. Względna różnica średnich
wyniosła 4,9%. Wykazano, posługując się testami Hartleya, Bartletta i Cochrana oraz
Levene’a, że różnica ta jest statystycznie istotna.
4. Taka analiza gotowości technicznej z wyróżnieniem okresu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego pozwala na wykorzystanie tego wskaźnika przy ocenie przydatności
jakości eksploatacyjnej. To ma duże znaczenie przy wyborze marki pojazdu w związku
z zakupem nowych autobusów.
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MOŻLIWOŚCI ZMNIEJSZENIA OBCIĄŻEŃ EKSPLOATACYJNYCH
MECHANIZMÓW DŹWIGNIC DLA PRZYPADKU DYNAMICZNEGO
PODNOSZENIA ŁADUNKU
THE POSSIBILITIES OF REDUCING THE OPERATIONAL LOAD
OF HOISTING MECHANISMS IN CASE OF DYNAMIC HOISTING
Streszczenie: W artykule przedstawiono badania symulacyjne i eksperymentalne mechanizmu
podnoszenia dla przypadku podrywania ładunku. Opisane zostały metody zmniejszania przeciążeń układu
napędowego mechanizmów podnoszenia. Wskazano w oparciu o badania symulacyjne metodę zapewniającą
minimalizację przeciążeń dynamicznych w czasie podrywania ładunku z kilkudziesięciu do kilku procent.
Określony został wpływ poziomu czułości pomiaru sił w linach na minimalizację przeciążeń. Zaprezentowano
przykłady zastosowań metody na rzeczywistej wciągarce bębnowej.

Słowa kluczowe: wciągarka, przeciążenia, sterowanie
Abstract: The simulation and experimental tests of hoisting mechanism in case of dynamic lifting the load with
clearance of ropes were presented in this paper. The minimization methods of the overloading of hoisting
mechanisms were described. Basing on simulation tests the method that assured minimization of dynamics
overloading with a few dozen to a few percent was introduced. It was determined the impact of the level of
sensitivity of forces in ropes measurement on minimization of the overloading. The examples of the method
implementation using for the real hoisting mechanism were shown.
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1. Wstęp
Pozycjonowanie, wykorzystanie mocy i zmniejszenie obciążeń dynamicznych to
oprócz niezawodności główne wymagania stawiane w transporcie pionowym. Pod względem
pojawiającego się przeciążenia, najgorszym przypadkiem jest rozruch mechanizmu
podnoszenia do góry z luzem w układzie linowym, zwanym podrywaniem ładunku.
Najbardziej niekorzystne podrywanie ładunku odbywa się wówczas, gdy lina jest na tyle
zluzowana, że w momencie rozpoczęcia jej napinania, prędkość nawijania na bęben jest na
poziomie prędkości ustalonej. Badania przeciążeń w układach napędowych najczęściej
pojawiały się w kontekście ich oddziaływania na konstrukcję stalową urządzeń. Przykładowo
w publikacjach [1], [7] i [11] opisano badania dynamiki obciążeń konstrukcji suwnicy
pomostowej w czasie podnoszenia ładunków. W publikacji [14] autorzy przedstawili model
mechanizmu podnoszenia z uwzględnieniem sztywności belki suwnicowej. W publikacjach
tych przedstawiono badania zachowania konstrukcji dźwignic pod dynamicznym obciążeniem
– stosując na ogół metodę elementów skończonych. W publikacji [15] opisany został wpływ
mechanizm podnoszenia z napędem hydraulicznym na konstrukcję żurawia. Przedstawiono
przebiegi sił w linach dla różnych sposobów narastania prędkości bębna od trapezowego po
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inercyjny z różnymi stałymi czasowymi. Problem obciążenia konstrukcji dźwignic
pionowymi siłami dynamicznymi pojawiał się również w publikacjach [4] i [16] opisujących
układy z przemieszczającą się masą. Zmniejszanie obciążeń dynamicznych wynikających
z pracy mechanizmu podnoszenia daje wymierne korzyści eksploatacyjne, takie jak
zmniejszenie wytężenia konstrukcji, czy też zmniejszenie zapotrzebowania mocy.
Prezentowane również metody zmniejszania obciążeń konstrukcji poprzez stosowanie
amortyzatorów, opisane np. w publikacji [9]. Badania nad przeciążeniami wciągarek dla
różnych przypadków podnoszenia prezentowane były w publikacji [12]. Modelowaniem
wciągarek z różnymi układami napędowymi zajmowali się autorzy publikacji [10].
Autorzy publikacji [3] zwracali uwagę na konieczność uwzględniania różnych typów
obciążeń mechanizmów wynikających np. ze sposobów sterowania oraz na ograniczony
zakres zastosowań automatyzacji pracy dźwignic. Nasuwa się wniosek, że układy sterowania
zmniejszające obciążenia chwilowe powinny być stosowane zarówno w przypadku pracy
automatycznej, jak i sterowania ręcznego wciągarek.
W artykule [5], autorzy wskazują na specyfikę napędów mechanizmów podnoszenia,
które „wyróżniają się pod względem stawianych im wymagań dotyczących głębokości
regulacji prędkości i położenia oraz przeprowadzania rozruchów w warunkach działania
czynnych obciążeń”. Stosowanie nowoczesnych układów napędowych opartych
o przetwornice częstotliwości pozwala te wymagania spełniać.
Jak widać problem przeciążeń mechanizmów podnoszenia pojawia się głównie
w kontekście obciążeń dynamicznych konstrukcji podporowych lub badania dynamiki
układów napędowych. W naszej opinii opartej o lekturę dostępnej literatury, zagadnienia
zmniejszania obciążeń dynamicznych nie jest poza powyższym kontekstem prezentowane.
W niniejszej pracy przedstawiamy układ napędowy, który pozwala ograniczyć
przeciążenia dynamiczne podnoszonego ładunku, które w szczególności podczas podrywania
są duże. Przyjęto założenie, że odpowiednia kontrola przebiegu cyklu podnoszenia pozwoli
ograniczyć pojawiające się przeciążenia. W publikacji przedstawiono opracowaną przez
autorów metodę minimalizowania przeciążeń dynamicznych przy podrywaniu ładunków
wykorzystującą ciągły pomiar masy ładunku oraz wykorzystujący regulator stałej mocy dla
mechanizmu podnoszenia. W oparciu o opracowane modele oraz przeprowadzone badania,
zarówno symulacyjne jak i eksperymentalne, przedstawiono wyniki zastosowania tych metod.
2. Model wciągarki
Do zbadania możliwości zmniejszania przeciążeń układu napędowego wciągarki
bębnowej wykorzystano zweryfikowane eksperymentalnie modele układu mechanicznego
wciągarki opisanego wcześniej m. in. w publikacji [2] oraz układu falownik – stojan silnika,
który był przedstawiony w pracy [8].

Rys.1. Model układu falownik- stojan silnika
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Model układu falownik-stojan silnika, przedstawiony na rysunku 1, opisany został
typowymi równaniami członów dynamicznych. Człony 2, 3 i 4 opisano odpowiednio jako
człony inercyjne drugiego i pierwszego rzędu oraz jako człon całkowy. Zamodelowany został
również zadajnik całkujący 1, mający za zadanie ograniczenie szybkości narastania wartości
dynamicznych sygnału Us przy gwałtownych zmianach wymuszenia Ust. Istnienie
wewnętrznego sprzężenia zwrotnego od prędkości ωs w falowniku przedstawiało sprzężenie
z członem 5 przeliczającym wartość prędkości silnika na napięcie.
Zapis przedstawionego na rys. 1 układu w przestrzeni zmiennych stanu przyjął
następującą postać:
dUs 1
= ⋅ USZ
dt TC

- człon 1

dIF ' k IF ⋅ k wzm
T
1
=
⋅ (Us − k ω ⋅ ω) − F22 ⋅ IF '− 2 ⋅ IF
2
dt
TF1
TF1
TF1
dIF
= IF '
dt

- człon 2

dMs kMs
1
=
⋅ (IF + IFpom ) −
⋅ Ms
dt
TMs
TMs

- człon 3

dIFpom
k
= IF ⋅ (Us − k ω ⋅ ω)
dt
TIFpom

- człon 4

W równaniach przyjęto następujące oznaczenia:
Us
- napięcie sterujące
IF
- natężenie prądu zasilającego stojan,
IFpom - pomocnicze natężenie prądu zasilającego stojan,
Ms
- moment na stojanie silnika,
ω
- prędkość kątowa silnika.
TF1,TF2 - stałe czasowe członu 2,
kIF
- współczynnik przeliczeniowy członów 2 i 3,
kwzm - współczynnik wzmocnienia,
TIFpom - stała czasowa członu 3,
kω
- współczynnik przeliczeniowy prędkości kątowej
kMs
- współczynnik wzmocnienia członu 4,
TMs
- stała czasowa członu 4.
Dla układu określono następujące zmienne stanu:
IF
- natężenie prądu zasilającego stojan,
IF’ - zmienna pomocnicza - natężenie prądu
IFpom - natężenie prądu zasilającego stojan,
Ms - moment na stojanie silnika,
Us - napięcie sterujące
W tak opisanym układzie wielkością sterującą był sygnał napięciowy Ust
proporcjonalny do zadanej prędkości kątowej silnika. Jako wielkość wyjściową przyjęto
prędkość kątową silnika asynchronicznego ω i moment silnika Ms. Do wyznaczenia prędkości
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niezbędny był opis części mechanicznej wciągarki. Rysunek 2 przedstawia model części
mechanicznej wciągarki oraz schematu układu napędowego.

Rys. 2 Model części mechanicznej wciągarki i schemat układu napędowego
Model opisano w przestrzeni zmiennych stanu korzystając m. in. z zasad opisanych
w publikacji [13]. Zapis modelu w przestrzeni zmiennych stanu przedstawiają poniższe
równania:
dω 1
c
R ⋅f
f
= ⋅ Ms − l ⋅ x − z l ⋅ ω + l ⋅ v Q
dt Iz
Iz
Iz
Iz
dx
= Rz ⋅ ω + v Q
dt
dv Q cl
R ⋅f
f
= ⋅ x − z l ⋅ ω + l ⋅ vQ − g
dt m
m
m

gdzie:
x
Iz
m
Rz
cl
fl
vQ

- wydłużenie układu linowego
- zredukowany moment bezwładności części obrotowych wciągarki
- masa podnoszonego ładunku
- promień zastępczy
- sztywność zastępcza układu linowego
- współczynnik tłumienia
- prędkość ładunku

Przyjęto następujące zmienne stanu:
x
vQ
ω

- wydłużenie układu linowego
- prędkość ładunku
- prędkość kątowa silnika.

W efekcie uzyskano opis układu mechanicznego wciągarki wraz z falownikowym
układem napędowym, w którym przyjęto następujące zmienne wyjściowe:
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ω
vQ
x
Ms
Sl

- prędkość kątowa wału silnika
- prędkość ładunku
- wydłużenie układu linowego
- moment napędowy silnika asynchronicznego
- siła w linach nabiegających na bęben

Wymuszeniem był sygnał U sterujący falownikiem - proporcjonalny do zakładanej
prędkości kątowej silnika.
Rozwiązanie modelu pozwoliło na przeprowadzenie szeregu badań symulacyjnych
mających za zadanie określenie własności dynamicznych wciągarki w różnych przypadkach
pracy, przy różnych parametrach układu oraz różnych układach sterowania.
3. Metody ograniczające przeciążenia przy podnoszeniu
Dla pracy wciągarki przy podrywaniu ładunku – dającym największe przeciążenia
w układzie napędowym sprawdzono kilka metod i układów sterowania pozwalających
minimalizować pojawiające się przeciążenia.
Najczęściej stosowana metoda sterowania mechanizmem podnoszenia polega na
rozruchu i hamowaniu wg tzw. trapezu (liniowa zmiana prędkości w czasie rozruchu
i hamowania) niezależnie od początkowego stanu mechanizmu podnoszenia. Na rysunku 3.
widoczny jest przykładowy przebieg prędkości nabiegania liny na bęben vb i siły Sl
w układzie linowym oraz sygnału sterującego U dla podrywania podnoszonego ładunku
z wymuszeniem trapezowym. Podrywanie ładunku następuje, gdy lina po zaczepieniu do
ładunku pozostaje zluzowana. Zatem rozruch silnika odbywa się praktycznie bez obciążenia.
Uzyskanie prędkości ustalonej silnika (a co za tym idzie prędkości bębna linowego) następuje
jeszcze przy zluzowanych linach. Po skasowaniu luzu następuje etap napinania liny widoczny
na rysunku 3 jako gwałtowny wzrost siły w linie. Dopiero przekroczenie wartości granicznej
siły, równej ciężarowi podnoszonego ładunku daje efekt podnoszenia ładunku. W przypadku
prezentowanym poniżej przeciążenie w układzie linowym powyżej wartości ustalonej
osiągało ponad 25%. Przypadek ten dotyczył ładunku o masie 2,5t, podnoszonego
z prędkością około 0,63 m/s.

Rys. 3. Podrywanie ładunku przy wymuszeniu trapezowym
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Zmniejszenie takich obciążeń mogłoby nastąpić np. poprzez zwiększenie czasu
rozruchu, jednak nie zawsze jest to możliwe i celowe ze względu na wydłużenie czasu całego
cyklu.
Jedną z metod, które pozwalają zmniejszyć obciążenia dynamiczne jest stosowanie
rozruchu ze wstępną prędkością, którą przedstawiono m. in. w [6]. Przykładowy algorytm
sterowania obejmuje następujące etapy:
− wstępny ruch z niewielką prędkością (np. 10 % znamionowej) przez określony czas
− pomiar siły w linach,
− ruch z maksymalną dopuszczalną prędkością z wykorzystaniem regulatora stałej mocy.

Rys.4. Podnoszenie ładunku ze wstępną prędkością
Rysunek 4 przedstawia pracę takiego układu. Zaletą tej metody jest możliwość
zastosowania regulatora stałej mocy, który zwiększa wydajność całej maszyny i pozwala na
pełne wykorzystanie mocy mechanizmu. Wadą jest konieczność skasowania luzu w czasie
wstępnego ruchu. Niespełnienie tego warunku spowoduje, że ładunek nadal jest podrywany.
Dodatkowo regulator stałej mocy będzie posiadał błędne informacje o obciążeniu,
co spowoduje jego błędną pracę. Natomiast w przypadku podnoszenia ładunków o małej
masie wstępny ruch jest niepotrzebny, bo wydłuża czas cyklu podnoszenia ładunku.
Wspomniane wady można usunąć stosując nieco inny algorytm sterowania oparty na
następujących założeniach:
1. podnoszenie ładunku z maksymalnie dozwoloną prędkością z ciągłym pomiarem sił
w linach,
2. w momencie wykrycia obciążenia ładunkiem następuje:
a) zatrzymanie podnoszenia,
b) po ustaleniu się warunków pomiar siły w linach,
c) ponowny rozruch z maksymalną dozwoloną prędkością.
Ważne było określenie odpowiedniego poziomu czułości pomiaru siły, od którego
zależna jest wielkość redukcji przeciążeń. Porównanie sił w linach przy różnych nastawach
czujnika siły przedstawia rys. 5. Pokazano przebiegi siły w linie dla różnych przypadków
progu czułości, wskazano poziomy maksymalnych sił oraz funkcje wymuszające.
Zastosowanie niższego progu pomiarowego czujnika siły pozwala na znaczące
zmniejszenie obciążeń dynamicznych w układzie linowym. Porównanie przeciążeń
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maksymalnych dla przedstawionych na rysunku 5 przebiegów, liczonych jako stosunek siły
maksymalnej do siły ustalonej przy podnoszeniu, daje następujące wyniki:
Próg pomiarowy
Przeciążenie

Bez czujnika
1,252

10 000 N
1,217

5 000 N
1,161

500 N
1,097

Można osiągnąć zmniejszenie przeciążeń podczas podrywania ładunku o kilkanaście
procent wartości ustalonej obciążenia.

Rys. 5. Porównanie sił w linach przy różnych nastawach czujnika siły
Mogą się pojawić problemy z realizacją takiego algorytmu. Rysunek 6 przedstawia
uruchomienie drugiego etapu cyklu w przypadku, gdy więź nie została napięta, co prowadzi
do ponownego podrywania i w konsekwencji braku ograniczenia przeciążeń. Istotne, zatem
jest zapewnienie, aby ponowne uruchomienie wciągarki odbywało się przy więzi napiętej.

Rys. 6. Przebieg siły przy małym luzie
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Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest zastąpienie po wykryciu
obciążenia zatrzymania podnoszenia redukcją prędkości do pewnej niewielkiej wielkości,
która zapewni napięcie więzi. Czas tego ruchu można dobrać znając charakterystykę pracy
wciągarki – jej prędkości podnoszenia i sposoby mocowania ładunku. Przypadek taki
przestawia rysunek 7. Przeciążenie spada wówczas do poziomu około 5% w stosunku do 14%
dla przypadku z rysunku 6.

Rys. 7. Przebieg siły przy pośredniej prędkości zredukowanej
Przeprowadzone badania symulacyjne na modelu pozwoliły na sprawdzenie
skuteczności omawianych metod na rzeczywistej wciągarce.
4. Stanowisko badawcze
Dobre wyniki badań symulacyjnych układu zmniejszającego przeciążenia pozwoliły
na przeprowadzenie badań eksperymentalnych, potwierdzających jego dobrą pracę na
rzeczywistej wciągarce bębnowej. Przyjęto, że podrywanie będzie przeprowadzane przy
linach zluzowanych, dla ładunku określonej masie, stojącego na podłożu. Założono trapezowy
charakter wymuszeń z różnymi czasami narastania prędkości (rozpoczynając od wymuszenia
skokowego). Badania były prowadzone dla wciągarki z włączonym i wyłączonym układem
minimalizacji obciążeń.
Stanowisko badawcze składało się z wciągarki bębnowej zainstalowanej na
rzeczywistej laboratoryjnej suwnicy pomostowej znajdującej się w Zakładzie Maszyn
Roboczych, Napędów i Sterowania Politechniki Łódzkiej wyposażonej w niezbędne układy
sterowania i pomiarowe. Omawiana suwnica jednodźwigarowa ma udźwig 50 kN,
rozpiętość 10 m i wysokości podnoszenia 6 m. Laboratoryjna suwnica pomostowa
przedstawiona jest na rys. 8.
Do napędu wszystkich mechanizmów suwnicy zastosowane zostały układy: falownik silnik asynchroniczny zwarty. Pracą każdego falownika zarządzał sterownik
mikroprocesorowy, który realizował wszystkie wymagane funkcje układu sterownia
i regulacji danego mechanizmu. Ponadto sterowniki odpowiedzialne były za zarządzanie
wszystkimi funkcjami logicznymi mechanizmów, jak np. sterowanie hamulcami
mechanicznymi, czy wyłącznikami krańcowymi. Pracą wszystkich mikrosterowników
zarządzał sterownik nadrzędny typu „master”, który za pośrednictwem sieci „BITBUS”
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umożliwiał komunikację między nimi oraz manipulatorem sterowania ręcznego, który
pozwalał na pracę suwnicy w trybie sterowania ręcznego lub programowego.

Rys. 8. Laboratoryjna suwnica pomostowa
Praca mechanizmu podnoszenia rozpoczynała się od informacji z komputera
nadrzędnego o zadanym położeniu kątowym bębna linowego. Ruch roboczy mechanizmu
podnoszenia obejmujący rozruch, ruch ustalony i dojazd do zadanego położenia realizowany
był bezpośrednio przez sterownik. Dla celów eksperymentalnych został odłączony sterownik
master i został zastąpiony układem bezpośredniego sterowania falownikiem przy pomocy
zewnętrznego komputera.

Rys. 9. Schemat wciągarki
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Schemat wciągarki wraz z elementami sterującymi i pomiarowymi przedstawiono na
rysunku 9.
W celu zapewnienia prawidłowej pracy układu oraz uzyskania interesujących nas
przebiegów parametrów fizycznych zostały zainstalowane następujące układy pomiarowe:
− układ pomiaru siły w linie Sl – przy pomocy układów tensometrycznych pod krążkiem
wyrównawczym (służy również do wyznaczania masy
ładunku)
− układ pomiaru prędkości ωs – przy pomocy enkodera na wale silnika elektrycznego
− układ pomiaru kąta obrotu bębna ϕb – pomiar z wykorzystaniem czujnika absolutnego
położenia kątowego wału
Do rejestracji przebiegów badanych wielkości fizycznych oraz sterowania
wykorzystano stację roboczą AWS-842TP firmy Advantech, wyposażoną w zestaw kart
pomiarowo-sterujących.
5. Badania eksperymentalne
Przykładowe przebiegi uzyskane z badań eksperymentalnych przedstawiono na
rysunkach 10 i 11. Prezentowane są przebiegi sygnału zadanego U, napięcia sterującego
falownikiem Ust, siły zmierzonej w układzie linowym Sl oraz rzeczywistej prędkości liny
nabiegającej na bęben vb, wyznaczonej z kąta obrotu wału ϕb. Przypadek podrywania ładunku
z wyłączonym układem minimalizacji przeciążeń przedstawia rysunek 10. Jest to przypadek
skokowej zmiany sygnału sterującego. Podnoszony ładunek miał masę około 500 kg.

Rys. 10. Podrywanie ładunku z wyłączonym układem
minimalizacji przeciążeń. Badania eksperymentalne
Napinanie lin rozpoczyna się ponad dwie sekundy po rozpoczęciu ruchu silnika
napędowego, czyli w czasie, gdy obraca się on z prędkością zbliżoną do synchronicznej, co
skutkuje przeciążeniem na poziomie ponad 26% powyżej wartości ustalonych.
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Rys. 11. Podrywanie ładunku z włączonym układem
minimalizacji przeciążeń. Badania eksperymentalne
Rysunek 11 przedstawia przebiegi w włączonym układem minimalizacji przeciążeń
pracujący w trybie startu z maksymalną prędkością i z włączonym regulatorem stałej mocy.
Widać, że podczas rozruchu pojawiają się niewielkie oscylacje siły w układzie linowym,
nieznacznie przekraczające wartości ustalone. Zarejestrowane przebiegi pozwoliły na
wyznaczenie przeciążenia w trakcie rozruchu, które wynosi poniżej 5%.
6. Podsumowanie
Przeprowadzone badania mechanizmu podnoszenia z napędem falownikowym
potwierdziły poprawność działania układu sterowania pracującego w trybie regulacji mocy ze
wstępnym rozruchem do prędkości maksymalnej. Zarówno badania symulacyjne jak
i eksperymentalne pokazały znaczący spadek przeciążeń z ponad 25% do około 5%, co daje
80%- procentowy spadek wartości przeciążenia powyżej wartości ustalonych. Praca układu
nie ma wpływu na wartości ustalone prędkości liny. Układ może zostać zastosowany zarówno
w przypadku automatycznego sterowania jak i pracy w trybie sterowania ręcznego. Wskazano
parametry, które odpowiedzialne są za odpowiednie działanie napędu, takie jak np. próg
czułości układu pomiarowego siły.
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Eksperymentalne i modelowe badania układu hydraulicznego z
zaworami hamującymi typu counterbalance stosowanymi w
układach dźwigowych z obciążeniem biernym i czynnym.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo obsługi maszyn, układy hydrostatyczne, zawór
hamujący, counterbalance, dźwigi koszowe, żurawie.
Streszczenie: Artykuł opisuje budowę oraz zasadę działania zaworu hamującego typu
counterbalance oraz wpływ jego nastaw na bezpieczeństwo pracy układów
hydrostatycznych przy zmieniającym się obciążeniu, a w szczególności problem drgań i
niestabilności pracy takiego układu hydrostatycznego po zatrzymaniu i ponownym
uruchomieniu po przejściu z obciążenia biernego na czynne. Opracowane zostały
modele matematyczne i fizyczne zaworu oraz układu hydrostatycznego ze zmiennym
obciążeniem, które zweryfikowano na stanowisku badawczym, na którym możliwe jest
kształtowanie dowolnych przebiegów i wymuszeń. Zamieszczone zostały
charakterystyki statyczne i dynamiczne zaworu oraz przebiegi kluczowych parametrów
pracy układu hydrostatycznego, które mają wpływ na jego właściwości użytkowe.
Przeprowadzone badania symulacyjne identyfikują krytyczne parametry konstrukcyjne
zaworu, które mają kluczowe znaczenie na zachowanie się zaworu, a co za tym idzie,
układu hydrostatycznego.
1. Wprowadzenie
Układy hydrostatyczne ze zmiennym, co do kierunku i wartości, obciążeniem
elementu wykonawczego w postaci siłownika hydraulicznego stosuje się powszechnie
w wielu gałęziach przemysłu. Spotykane są różne rozwiązania hydrauliczne z użyciem
odpowiednich zaworów hamujących (rys.1), których zadaniem jest m.in. hamowanie
tłoczyska obciążonego ładunkiem, gdzie zachodzi potrzeba odbierania mocy podczas
jego opuszczania, m.in. w koparkach, ładowarkach kołowych lub żurawiach. Przy
odpowiedniej nastawie, zawór kontroluje również ruch tłoczyska przy zmieniającym
się jego obciążeniu, co do wartości oraz kierunku, w trakcie całego cyklu pracy (np.
wysuw oraz ruch powrotny tłoczyska). Zapewnia w ten sposób stabilną pracę układu
zarówno przy sile obciążającej czynnej (wektory siły i prędkości mają ten sam zwrot)
jak i biernej (wektory siły i prędkości mają zwrot przeciwny). Przykłady zastosowania
zaworów hamujących to m.in. podnośniki koszowe, żurawie hydrauliczne, czy układy

podnoszenia pojemników przy śmieciarkach. Co ważne, wszystkie hydrauliczne
maszyny robocze w EU, które pracują jako żurawie lub podnoszą ładunki powyżej 1
tony muszą być zabezpieczone przed zerwaniem przewodów. Zabezpieczenie to jest
realizowane właśnie poprzez zawory hamujące. Podstawowym europejskim
dokumentem opisującym zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla obecnie
wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku maszyn na terenie Unii
Europejskiej jest Dyrektywa 2006/42/WE. W zakresie hydraulicznych układów i
elementów maszyn obecnie aktualną normą zharmonizowanymi z Dyrektywą
2006/42/WE jest PN-EN ISO 4413 (Napędy i sterowania hydrauliczne – Ogólne zasady
i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów). Jedną z istotnych
funkcji normy jest uświadomienie producentom maszyn, osobom modernizującym
maszyny itd., jakie zagrożenia wiążą się z wykorzystaniem instalacji hydraulicznych.
Do najbardziej znaczących można zaliczyć m.in. te o pochodzeniu typowo
mechanicznym, np. związane z poruszaniem się elementów wykonawczych,
nieodpowiednią wytrzymałością materiałową komponentów czy akumulacją energii.
Drugą istotną grupę stanowią te wynikające z zawodności systemu sterowania
maszyny, np. objawiające się nietypowymi reakcjami maszyn i układów w wyniku
zaniku zasilania energią czy nieoczekiwanymi wyrzutami części maszyn lub substancji.
Należy zwrócić szczególną uwagę, że bezpieczeństwo tych instalacji niejednokrotnie
zależy od niezawodności obwodów sterowania. W tym celu przy ich konstruowaniu
koniecznie jest uwzględnienie wymagań normy PN-EN ISO 13849-1 – Elementy
systemów sterowania związane z bezpieczeństwem. Badania nad tym zaworem zostały
podjęte zanim zaczęły obowiązywać te przepisy i zgodnie z kartą katalogową jednego z
nich [8], producent podał tylko okrojone, niewystarczające i tylko ogólne informacje,
tj. charakterystykę przepływu i charakterystykę oporów przepływu zaworu zwrotnego
(przepływ przez zawór w kierunku odwrotnym, bez potrzeby jego dławienia), dlatego
celowe wydaje się przeprowadzenie dokładniejszej analizy zachowania się zaworu
hamującego przy różnych jego nastawach oraz możliwościach sterowania, co zawarto
w tym artykule.

Rys.1.1. Zawór hamujący typu counterbalance – symbol graficzny

Rys.1.2. Zawór hamujący typu UZPHD10 (Ponar Wadowice) – schemat konstrukcyjny
Table 1. Zawór hamujący typu UZPHD10 (Ponar Wadowice) – parametry pracy
Ciecz robocza
Lepkość nominalna cieczy
Zakres lepkości cieczy
Optymalna temperatura pracy (cieczy w zbiorniku)
Zakres temperatury
Wymagana filtracja cieczy
Zalecana filtracja cieczy
Ciśnienie max. pracy
Max. przepływ
Ciśnienie otwarcia zaworu zwrotnego
Pzełożenie ciśnienia otwarcia
Masa

Olej mineralny
37 mm2/s w temp. 328 K (55°C)
2,8 to 328 mm2/s
313 to 328 (40 to 55°C)
243 to 343 (-30 to 70°C)
16 µm
10 µm
30 MPa
120 dm3/min
0.2 MPa
4.5
0.45 kg

Podczas pracy tych układów mogą pojawiać się wibracje, niekontrolowane ruchy
tłoczyska, a także spadki mocy podczas opuszczania ładunków (obciążenie czynne) –
zagadnienia omówiono kolejno na różnych przykładach maszyn w literaturze [1, 2, 3,
4, 6, 7, 9, 10, 14, 17]. W publikacjach [1, 3, 11], pojawiają się także negatywne aspekty
energetyczne, jakie niesie za sobą nieprawidłowe użytkowanie zaworów, tj. bardzo
wysokie ciśnienia pracy odbiorników hydraulicznych oraz grzanie się oleju, czyli
odpływ energii w postaci ciepła. Żadna literatura jednak nie omawia problemu, który
może pojawić się w takich układach, a mianowicie podciśnienia w jednej z komór
siłownika i kawitacji, która jest zjawiskiem niebezpiecznym i może doprowadzić do
zniszczenia układu. Najgorsza sytuacja ma miejsce podczas pracy z obciążeniem
czynnym, np. opuszczanie ładunku. Niedostateczna wydajność pompy i zbyt duża
prędkość tłoczyska mogą spowodować obniżenie ciśnienia w linii zasilającej siłownik,
co może być przyczyną powstania podciśnienia. Niekorzystna sytuacja może pojawić
się również przy zaniku zasilania, gdy układ obciążony czynnie zatrzymuje się.
Podczas ponownego uruchomienia obserwuje się trudności z płynnym i
kontrolowanym rozruchem i pracą elementu wykonawczego, a co za tym idzie całego
mechanizmu, zwłaszcza przy dużych masach ładunku i konstrukcji nośnych. Ważne

jest zatem, aby układ zapewniał bezpieczeństwo pracy całego urządzenia, łącznie z
bezpiecznym sterowaniem i obsługą.
Ze względu na potrzebę precyzji działania elementów wykonawczych układów
hydraulicznych, konieczne są badania nad układami sterowania ruchem tłoczyska, jego
hamowaniem i rozruchem, w zmieniających się warunkach pracy. Zainteresowanie
tymi zagadnieniami ze strony przemysłu maszynowego i transportowego było
bezpośrednim powodem podjęcia prac nad budową stanowiska do badania zachowań
układów ze zmiennym obciążeniem dla różnych rozwiązań hydraulicznych.
Opracowany układ jest przeznaczony dla rozwiązań z pompą o stałej lub o zmiennej
wydajności jednostkowej z siłownikiem dwustronnego działania, jako elementem
wykonawczym z możliwością zmiany jego obciążenia, co do wartości oraz kierunku
działania. W Zakładzie Maszyn Roboczych, Napędów i Sterowania Politechniki
Łódzkiej zbudowano stanowisko laboratoryjne (rys.2) do badań układów
hydraulicznych ze zmiennym obciążeniem siłownika, wyposażone w dwa identyczne
zawory hamujące, typu counterbalance.

Rys. 2. Stanowisko ze zmiennym obciążeniem do badań układów hydrostatycznych
Cały układ opisany jest w literaturze [13], badania symulacyjne układu zostały
zawarte w artykule [12], natomiast weryfikacja modelu stanowiska została
zamieszczona w pracy dyplomowej autora. Sam model zaworu hamującego został
zweryfikowany podczas badań eksperymentalnych układu i tym samym posłużył
dalszym badaniom symulacyjnym samego zaworu. Wykresy poniżej przedstawiają
przebiegi zmiennych podczas wysuwania się tłoczyska (rys. 3.1 - rys. 3.3) oraz podczas
jego powrotu do cylindra siłownika hydraulicznego (rys. 3.4 - rys. 3.6) przy zmiennym

obciążeniu, stałej wydajności pompy hydraulicznej oraz stałych nastawach zaworów
hamujących. Wstępne napięcie sprężyny w zaworach jest inne dla różnych kierunków
ruchu, co wynika z różnych powierzchni siłownika (od strony tłoka lub tłoczyska).
Należy, zatem pamiętać o odpowiednim ustawieniu zaworów dla różnych kierunków
pracy siłownika, aby nie narazić się na sytuacje niebezpieczne. Uzyskane wyniki
potwierdzają dobrą jakość modelu. Średnie uchyby wynoszą odpowiednio:
• dla wysuwania tłoczyska:

δp 2 = 4,95% , δp3 = 11,29% - uchyby ciśnień sterujących p2 i p3,
δLsil = 2,45% - uchyb długości całkowitej siłownika Lsil,
δv = 2,62% - uchyb prędkości tłoczyska siłownika vT,

Rys. 3.1. Eksperymentalne i modelowe przebiegi ciśnień sterujących zaworem
hamującym p2 i p3 podczas wysuwania tłoczyska.

Rys. 3.2. Eksperymentalne i modelowe przebiegi długości całkowitej siłownika Lsil
podczas wysuwania tłoczyska.

Rys. 3.3. Eksperymentalne i modelowe przebiegi prędkości ruchu tłoczyska siłownika
hydraulicznego vT podczas wysuwania tłoczyska.
•

dla ruchu powrotnego tłoczyska:

δp1 = 5,98% , δp3 = 13,40% - uchyb ciśnienia sterującego p1 i p3,
δLsil = 2,63% - uchyb długości całkowitej siłownika Lsil,
δv = 1,12% - uchyb prędkości tłoczyska siłownika vT..

Rys. 3.4. Eksperymentalne i modelowe przebiegi ciśnień sterujących zaworem
hamującym p1 i p3 podczas ruchu powrotnego tłoczyska.

Rys. 3.5. Eksperymentalne i modelowe przebiegi długości całkowitej siłownika Lsil
podczas ruchu powrotnego tłoczyska.

Rys. 3.6. Eksperymentalne i modelowe przebiegi prędkości ruchu tłoczyska siłownika
hydraulicznego vT podczas ruchu powrotnego tłoczyska.

2. Analiza zaworu hamującego typu counterbalance
Zawór charakteryzuje się dwoma ciśnieniami sterowania niezależnymi od siebie,
których suma ważona daje sygnał jego otwarcia, przy czym sygnał p3 ma kilkukrotne
wzmocnienie w stosunku do sygnału p1 (rys. 1.2). Zawór może pracować w dwóch
kierunkach przepływu, tj. jako właściwy zawór hamujący (1→2) lub jako zawór
zwrotny (2→1).
Przepływ z kanału 1 do kanału 2 ograniczony jest konstrukcyjnie tłoczkiem
podpartym sprężyną. Dopóki ciśnienia p1 lub/i p3, działające na dwa przekroje,
odpowiednio Az1 i Az2, nie pokonają siły w sprężynie, tłoczek nie przesunie się i ciecz
robocza nie będzie mogła przepływać. Dodatkowo, konstrukcja zaworu umożliwia
regulacje ugięcia wstępnego sprężyny xz0, co daje możliwość wymuszenia
odpowiedniej wartości sumy ciśnień potrzebnej do jego otwarcia. Parametr ten
decyduje w głównej mierze o reakcji układu hydrostatycznego na wymuszenie i jego
dobór jest kluczowy dla prawidłowej pracy układu. Opis matematyczny zaworu
przeanalizowano na bazie literatury [5, 15, 16], w której to opisano modele fizyczne i
matematyczne zaworów ciśnieniowych o działaniu pośrednim i bezpośrednim z jednym
i dwoma ciśnieniami sterowania.
Warunkiem otwarcia zaworu hamującego w tym przypadku i uruchomienia
przepływu jest spełnienie zależności:
p1 ⋅ Az1 + p3 ⋅ Az 2 > k s ⋅ x z 0 ,
(1)
gdzie:
Az1 – pole przekroju tulei zaworu hamującego,
Az2 – pole przekroju dodatkowego elementu tulei zaworu hamującego,
ks
– stała sprężyny,

xz0 – wstępne ugięcie sprężyny.
Przepływ przez powstałą szczelinę określa zależność (2). Przemieszczenie tulei
wewnątrz zaworu jest ograniczone konstrukcją zaworu (3).

Qsz = Asz ⋅ c sz ⋅

2 ⋅ p1

ρ

,

Qsz = f ( x z ) ,

(2)
(3)

gdzie:
Qsz – strumień przepływający przez zawór,
Asz – pole przekroju szczeliny zaworu,
– współczynnik strat przepływu przez zawór
csz
ρ
– gęstość cieczy roboczej
xz
– zakres ugięcia sprężyny podczas przemieszczania się tulei
Równanie ruchu tłoczka wewnątrz zaworu ma postać (4):

mt

dvz
= p1( 2 ) ⋅ AZ 1 + p3 ⋅ AZ 2 − k1S ⋅ ( xZ 0 + xZ ) − f vz ⋅ vz ,
dt

(4)

gdzie:
– masa tłoczka,
mt
vz
– prędkość przesunięcia się tłoczka wewnątrz zaworu,
– współczynnik oporów wiskotycznych wewnątrz zaworu,
fz
Na podstawie pomiarów geometrii rzeczywistego zaworu hamującego oraz analizy
jego rysunku konstrukcyjnego, który podaje jeden z producentów [8], powstał model
fizyczny i matematyczny takiego zaworu, a jego opis sprowadzony został do
przestrzeni zmiennych stanu i rozwiązany metodami numerycznymi przy użyciu
oprogramowania komputerowego Lazarus. Model blokowy użyty w opisie
przedstawiono poniżej (rys. 4).

Rys. 4. Model blokowy zaworu hamującego
Opracowany został program symulacyjny z prostym interfejsem, umożliwiający
obserwację odpowiedzi zaworu na zmieniające się warunki pracy przy różnych jego
nastawach.
3. Program badań symulacyjnych zaworu

•
•

Zakres badań obejmuje:
zmianę nastaw zaworu hamującego przy stałym w czasie strumieniu,
zmianę nastaw zaworu hamującego przy zmiennym w czasie strumieniu,

sterowanie otwarciem zaworu przy pomocy jednego ciśnienia p1,
sterowanie otwarciem zaworu przy pomocy dwóch ciśnień p1 i p3 .

•
•
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Rys. 5. Charakterystyka statyczna zaworu oraz przebieg przemieszczenia tłoczka
wewnątrz zaworu xz przy stałej wartości wstępnego napięcia sprężyny xz0
Strumień kierowany jest na powierzchnię Az1 (rys. 1.2), co w warunkach braku
przepływu przez zawór powoduje wzrost ciśnienia p1 do wartości potrzebnej do
pokonania siły napięcia wstępnego sprężymy. Ze wzrostem ciśnienia sterującego p3
powiększa się szczelina w zaworze i ciśnienie p1 maleje do momentu, w którym zawór
jest całkowicie otwarty. Dalsze zwiększanie ciśnienia p3 nie ma wpływu na ruch
tłoczka wewnątrz zaworu, który opiera się o pierścień oporowy. Charakterystyka
ciśnieniowa (rys. 5) zaworu odpowiada przyjętym założeniom teoretycznym, jakie
pojawiają się w literaturze [2]. Przemieszczenie się tego tłoczka xz przy danej nastawie
i stałym wymuszeniu strumieniem pokazano na rysunku (rys. 6).
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Rys. 6. Charakterystyki statyczne oraz przemieszczenia tłoczka wewnątrz zaworu xz
dla różnych wartości przepływu przy stałej wartości napięcia wstępnego sprężyny xz0
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Rys. 7. Charakterystyki zaworu hamującego dla określonego przepływu przy różnych
wartościach wstępnego napięcia sprężyny xz0
Aby prześledzić zachowanie się zaworu przy jego różnych nastawach
przeprowadzone zostały badania symulacyjne przy stałej wartości przepływu.
Otrzymano charakterystyki zaworu hamującego przedstawione na rys. 7. Poprzez
liniowe w czasie zwiększanie i zmniejszanie wartości ciśnienia p3 sprawdzono
zjawisko histerezy, czyli zależności aktualnego stanu układu od stanów w
poprzedzających chwilach.
Wartości ciśnień sterujących p1 i p3, potrzebnych do otwarcia zaworu, zmieniają
się wraz ze zmianą nastawy zaworu. Przepływ przez zawór, przy niskim wstępnym
ugięciu sprężyny, pojawia się przy niskiej wartości ciśnienia p3 i niewielki jego
przyrost powoduje całkowite otwarcie. Zawór jest wtedy bardzo czuły i pracuje
prawidłowo przy niewielkich obciążeniach, gdzie liczy się precyzja. Odwrotna sytuacja
ma miejsce, gdy nastawa zaworu jest duża i potrzebny jest większy sygnał sterujący.
Osiągamy wtedy duże ciśnienie sterujące p1 oraz potrzebny jest dodatkowo
odpowiednio duży sygnał p3. Zjawisko histerezy pojawia się w badanym zaworze,
jednak maleje ono ze wzrostem sztywności sprężyny oraz zwiększeniem wstępnej jego
nastawy.
Celem dokładniejszego prześledzenia zachowania się tulei wewnątrz zaworu,
przeprowadzono symulację, w której wymuszeniem było ciśnienie p1 przy braku
dodatkowego sterowania ciśnieniem p3. Odpowiednio wolno zwiększając i
zmniejszając sygnał wejściowy, sprawdzono pojawienie się histerezy, która występuje
w początkowej fazie otwierania się zaworu, co zostało przedstawione w powiększeniu
(rys. 8). Dalszy przyrost ciśnienia p1 skutkuje przemieszeniem się tulei wewnątrz

zaworu, aż do pozycji maksymalnego otwarcia, czyli oparcia się tulei o pierścień
oporowy.
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Rys. 8. Przebiegi przemieszczenia się tłoczka wewnątrz zaworu przy różnych wstępnych
napięciach sprężyny xz0. Początkowa faza otwierania się zaworu
Żeby zwrócić większą uwagę na dynamikę zaworu oraz pokazać jego reakcję na
liniowe wymuszenie przeprowadzono symulację, w której sygnałem wejściowym był
strumień kierowany do obwodu połączonego z kanałem 1. Przykładowe przebiegi
ciśnień oraz przesunięcia tulei wewnątrz zaworu dla różnych nastaw wstępnych
sprężyny przedstawione poniżej (rys. 9). Im większa wstępna nastawa zaworu tym
ciśnienie p1 większe i pojawia się widoczny skok tego ciśnienia po otwarciu zaworu, a
przesunięcie się tłoczka jest bardziej płynne, bez wibracji. Niższa nastawa skutkuje
większą podatnością na drgania tłoczka podczas otwierania, jednak ciśnienie potrzebne
do otwarcia zaworu jest mniejsze, bez większych skoków ciśnienia. Przy takim samym
charakterze wymuszenia zmienia się czas otwarcia zaworu i następuje on szybciej przy
niskich nastawach zaworu.
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Rys. 9. Przebiegi ciśnień sterujących p1 i przemieszczeń tłoczka wewnątrz zaworu
xz przy różnych wstępnych napięciach sprężyny xz0
Sterowanie otwarciem zaworu za pomocą jednego ciśnienia p1 jest spotykane w
praktyce bardzo często. Zawór pełni w tym wypadku rolę zaworu ciśnieniowego. Jego
działanie będzie przybliżone do działania zaworu hamującego o sterowaniu
wewnętrznym, który stosuje się do zatrzymywania lub utrzymywania ładunku w
spoczynku, kiedy działa siła czynna. Nie potrzeba wtedy pełnej mocy zasilania, co daje

możliwość ograniczenia ciśnienia panującego w układzie, a po awaryjnym zatrzymaniu
go w dowolnym momencie, jego ponowne uruchomienie następuje płynnie, bez
wstrząsów i przeciążeń. Wadą tego zaworu jest jednak konieczność zmiany nastawy
zaworu przy każdej zmianie obciążenia. W literaturze jest on czasami nazywany
counterbalance valve [7], w odróżnieniu od zaworu z dwoma ciśnieniami, zwanego
over – centre [3],[6], przedstawianego symbolem poniżej (rys. 10).

Rys. 10. Symbol zaworu hamującego z wewnętrzną linią sterowania ciśnieniem
4. Ocena wpływu nastaw zaworu hamującego na zachowanie się układu
Na podstawie badań eksperymentalnych zaworu na stanowisku badawczym
przeanalizowano zachowanie się układu z zaworami hamującymi w różnych warunkach
pracy układu hydrostatycznego. Poniżej przedstawiono przykładowe przebiegi przy
nieodpowiedniej nastawie zaworów w najmniej korzystnym cyklu pracy, tzw.
awaryjnym, czyli takim, kiedy po przejściu układu w obciążenie czynne zostaje
wyłączone (ok. 12 sekundy ruchu) i po chwili ponownie włączone zasilanie (ok. 18
sekundy ruchu) (rys. 11 i rys. 12). Niestety w przypadku źle dobranych nastaw
zaworów układ wpada w drgania, a ciśnienia osiągają niekorzystnie duże wartości.

Rys. 11. Przebieg prędkości tłoczyska vT, ciśnień sterujących zaworem p1 i p3 oraz siły,
działającej na tłoczysko S w czasie cyklu awaryjnego dla zbyt niskiej nastawy zaworu
hamującego

Rys. 12. Przebieg prędkości tłoczyska vT, ciśnień sterujących zaworem p1 i p3 oraz siły,
działającej na tłoczysko S w czasie cyklu awaryjnego dla zbyt wysokiej nastawy zaworu
hamującego
Podczas dobrze dobranych nastaw zaworów (rys.13) układ porusza się płynnie zarówno
przy obciążeniu biernym, jak i czynnym, co daje pewne zachowanie się maszyny i
bezpieczeństwo pracy. Dzięki odpowiednim nastawom można również zapewnić niskie
ciśnienia pracy, co wpływa pozytywnie na bilans energetyczny, który jest kluczowym
elementem dzisiejszych badań.

Rys. 13. Przebieg prędkości tłoczyska vT, ciśnień sterujących zaworem p1 i p3 oraz siły,
działającej na tłoczysko S w czasie cyklu awaryjnego dla prawidłowej nastawy zaworu
hamującego
5. Podsumowanie
Wybierając nastawę zaworu hamującego, należy uwzględnić wszystkie warunki, w
jakich będzie on pracował w układzie hydraulicznym. Każda zmiana warunków niesie
za sobą inne ustawienia przedziałów pracy danego układu. Wyżej opracowane wyniki
symulacji pokazują, że ustalenie odpowiedniej nastawy zaworu counterbalance
warunkuje odpowiednią reakcje układu na dane wymuszenie i możliwe jest znalezienie
nastawy, przy której układ nie wpada w drgania nawet przy zaniku zasilania. W pracy
omówiono programy symulacyjne, samego zaworu oraz układu hydrostatycznego,
dzięki którym można analizować różne parametry pracy dowolnego układu. Oprócz
tego mamy możliwość dobrać odpowiednią nastawę zaworu hamującego, która
zapewni w pełni kontrolowany ruch tłoczyska w każdych warunkach obciążenia w
dowolnym układzie hydrostatycznym z siłownikiem, jako elementem wykonawczym.
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Rodzaj cieczy, temperatura, zawilgocenie oraz zestarzenie jako parametry
eksploatacyjne warunkujące niezawodność układu chłodzenia transformatora

Słowa kluczowe: transformatory energetyczne, ciecze elektroizolacyjne, współczynnik
przejmowania ciepła, zawilgocenie, zestarzenie
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cieplnych cieczy
elektroizolacyjnych, wykorzystywanych w układzie chłodzenia transformatora wysokiego napięcia.
Dokonano analizy wpływu takich czynników jak rodzaj cieczy, temperatura, stopień jej zawilgocenia
oraz zestarzenia na właściwości cieplne cieczy. Analizowanymi właściwościami cieczy były
przewodność cieplna właściwa λ, lepkość kinematyczna υ, gęstość ρ, ciepło właściwe cp oraz
rozszerzalność cieplna β. Właściwości te określają zdolność cieczy do transportu ciepła –
współczynnik przejmowania ciepła α, a tym samym warunkują niezawodność układu chłodzenia
transformatora. Na podstawie zmierzonych przez autorów wartości właściwości cieplnych określony
został współczynnik przejmowania ciepła badanych cieczy elektroizolacyjnych.

1. Wprowadzenie
Rozkład temperatury odgrywa istotną rolę dla zapewnienia poprawnej pracy
transformatora wysokiego napięcia [8, 15-17]. Zbyt wysoka temperatura pociąga za sobą
wiele negatywnych skutków, które mogą przyczyniać się do powstawania zagrożenia,
zarówno dla samego urządzenia, jak i personelu obsługującego oraz środowiska naturalnego
[4, 5]. Podwyższona temperatura w transformatorze przyczynia się do przyspieszenia procesu
starzeniowego jego układu izolacyjnego. Skutkiem tego jest pogorszenie wielu właściwości
tego układu, jak spadek rezystancji, wzrost współczynnika strat dielektrycznych tg(δ), wzrost
zawilgocenia [6, 13, 14, 22, 26]. Wymienione skutki były w przeszłości niejednokrotnie
przyczyną awarii lub zniszczenia transformatora [9].
Wymiana ciepła w transformatorze odbywa się na drodze: źródło ciepła → papier
zaimpregnowany cieczą elektroizolacyjną → ciecz elektroizolacyjna → obudowa →
powietrze [18]. Ciecz elektroizolacyjna ma zatem duże znaczenie w procesie tej wymiany.
Proces ten związany jest ze zjawiskiem przejmowania ciepła przez ciecz i zależy od szeregu
właściwości cieplnych cieczy, takich jak przewodność cieplna, lepkość, ciepło właściwe,
gęstość i rozszerzalność cieplna.

Ciecze w trakcie eksploatacji ulegają procesowi starzenia i zawilgacania się oraz
pracują w szerokim zakresie temperatury. Badania cieczy zestarzonych, zawilgoconych i w
różnej temperaturze prowadzone są głównie w odniesieniu do właściwości elektrycznych, a
nie cieplnych. W pozycji [3] można znaleźć informacje na temat wpływu stopnia zestarzenia
cieczy na takie wielkości elektryczne jak przenikalność elektryczna, współczynnik strat
dielektrycznych tg(δ) oraz wytrzymałość elektryczna. Natomiast wpływ zawilgocenia cieczy
na współczynnik strat dielektrycznych tg(δ) oraz przenikalność elektryczną opisano w
publikacji [25]. Z kolei w artykule [23] autorzy przedstawili wpływ temperatury na takie
właściwości elektryczne jak wytrzymałość elektryczna oraz współczynnik strat
dielektrycznych tg(δ).
W literaturze brak jest kompletnych informacji na temat właściwości cieplnych cieczy
elektroizolacyjnych. Podawane są jedynie dane w odniesieniu do cieczy nowych
(niezestarzonych, niezawilgoconych) i dla wybranej wartości temperatury. Producenci cieczy
elektroizolacyjnych podają głównie informacje dotyczące właściwości cieplnych cieczy w
temperaturze nie przekraczającej 40°C [1, 7, 19]. W pozycjach [6, 21, 24] można znaleźć
niepełne informacje na temat właściwości cieplnych nowych cieczy elektroizolacyjnych. Z
kolei w artykule [20] przedstawiono wpływ temperatury tylko na jedną spośród wielu
właściwości cieplnych, jaką jest lepkość kinematyczna i tylko w odniesieniu do nowych
cieczy elektroizolacyjnych. Dostrzegalny jest brak badań w zakresie wpływu zawilgocenia i
zestarzenia na właściwości cieplne cieczy elektroizolacyjnych.
Takie podejście może być źródłem błędów popełnianych na etapie projektowania
transformatora. Przykładem tego mogą być wyniki symulacji komputerowej obrazu pola
temperaturowego, które powstały na bazie wartości właściwości cieplnych wyznaczonych
tylko dla jednej wartości temperatury.
Kompletna wiedza na temat właściwości cieplnych cieczy o różnym stopniu ich
zestarzenia, zawilgocenia i w różnej temperaturze jest pożądana i wypełni brakującą w
literaturze lukę, czemu poświęcony jest niniejszy artykuł.
2. Cel i zakres badań
Celem podjętych badań było określenie wpływu takich czynników jak rodzaj cieczy,
temperatura, zawilgocenie oraz zestarzenie na właściwości cieplne cieczy
elektroizolacyjnych: przewodność cieplną właściwą λ, lepkość kinematyczną υ, gęstość ρ,
ciepło właściwe cp oraz współczynnik rozszerzalności cieplnej β. Właściwości te określają
zdolność cieczy do transportu ciepła – współczynnik przejmowania ciepła . Na podstawie
zmierzonych przez autorów wartości właściwości cieplnych określony został współczynnik
przejmowania ciepła α przez badane ciecze elektroizolacyjne zgodnie z poniższym wzorem:

  n 1 c  1 n  g n   3n 1   n   n  c p n   n  q n

(1)

gdzie: α – współczynnik przejmowania ciepła cieczy [W·m-2·K-1], c, n – stałe zależne od
charakteru przepływu, temperatury i geometrii, λ – przewodność cieplna właściwa
[W·m-1·K], g – przyspieszenie ziemskie [m·s-2], δ – wymiar charakterystyczny związany z
przepływem płynu [m], β – rozszerzalność cieplna [K-1], ρ – gęstość [g·l-1], cp – ciepło
właściwe [J·kg-1·K-1], υ – lepkość kinematyczna [mm2·s-1], q – powierzchniowe obciążenie
cieplne [W/m2].
Pomiary wyżej wymienionych właściwości cieplnych zostały przeprowadzone
zgodnie ze stosownymi normami [2, 10-12]. Pomiary zostały przeprowadzone na układach
pomiarowych, które w większości przypadków zostały zaprojektowane, zbudowane
i przetestowane przez autorów.

3. Wyniki pomiarów
3.1. Wpływ rodzaju cieczy na właściwości cieplne cieczy elektroizolacyjnych
W tabeli 1 przedstawiono wyniki pomiarów pięciu właściwości cieplnych oraz wyniki
obliczeń współczynnika przejmowania ciepła α w zależności od rodzaju cieczy
elektroizolacyjnej. Analizę porównawczą dokonano zakładając, że cieczą odniesienia będzie
olej mineralny. Za takim wyborem przemawiał fakt, iż jest to w chwili obecnej najczęściej
stosowana ciecz elektroizolacyjna w transformatorach.
Tabela 1. Wyniki pomiarów pięciu właściwości cieplnych cieczy oraz wyniki obliczeń
współczynnika przejmowania ciepła α w zależności od rodzaju cieczy elektroizolacyjnej;
temperatura 25°C, ciecz nowa i sucha
Olej
Ester
Ester
Właściwość
mineralny syntetyczny naturalny
Przewodność cieplna λ [W·m-1·K-1]
0,133
0,158
0,182
Lepkość kinematyczna υ [mm2·s-1]
17,08
55,14
56,29
-1
-1
Ciepło właściwe cp [J·kg ·K ]
1902
1905
2028
Gęstość ρ [kg·m-3]
867
964
917
-1
Rozszerzalność cieplna β [K ]
0,00075
0,00076
0,00074
Współczynnik przejmowania ciepła α [W·m-2·K-1]
82,35
69,04
73,46
Przewodność cieplna λ obu estrów była dużo większa od przewodności cieplnej oleju
mineralnego. W przypadku estru syntetycznego, jego przewodność była większa o 18,8%, a w
przypadku estru naturalnego o 36,8%.
Lepkość kinematyczna υ estrów była dużo większa od lepkości oleju mineralnego.
Lepkość estru syntetycznego była większa o 223%, natomiast lepkość estru naturalnego o
230%.
Ciepło właściwe cp estrów było większe od ciepła właściwego oleju mineralnego.
Ciepło estru syntetycznego było większe o 0,2%, a ciepło estru naturalnego o 6,6%.
Gęstość ρ estrów była dużo większa od gęstości oleju mineralnego. W przypadku
estru syntetycznego, gęstość była większa o 11,2%, a w przypadku estru naturalnego o 5,8%.
Rozszerzalność cieplna β estrów była porównywalna do rozszerzalności oleju
mineralnego. Rozszerzalność cieplna estru syntetycznego była większa od rozszerzalności
oleju mineralnego o 1,1%. Rozszerzalność cieplna estru naturalnego była mniejsza od
rozszerzalności oleju mineralnego o 1,1%.
Obliczony na podstawie powyższych wyników pomiarów współczynnik
przejmowania ciepła α obu estrów był mniejszy od współczynnika oleju mineralnego.
Współczynnik przejmowania ciepła estru syntetycznego był mniejszy o 16,2%, natomiast
estru naturalnego o 10,1%. Oznacza to, że olej mineralny ma najlepsze właściwości
oddawania ciepła na zewnątrz spośród wszystkich analizowanych cieczy.
Mniejszy współczynnik przejmowania ciepła estru syntetycznego i naturalnego,
w porównaniu z olejem mineralnym, spowodowany był znacznie większą lepkością (o ponad
200%) estrów. Większa lepkość estrów, w porównaniu z lepkością oleju mineralnego, wynika
z ich budowy chemicznej i związana jest ze znacznie większymi siłami tarcia wewnętrznego
estrów. Gdy ciecz jest w ruchu sąsiadujące ze sobą warstwy cieczy poruszają się z różną
prędkością oddziałując na siebie siłami tarcia wewnętrznego. Zjawisko lepkości cieczy
tłumaczy się wymianą pędu między przyległymi warstwami płynącej cieczy. Wymiana ta
zachodzi na skutek przedostawania się cząsteczek cieczy z jednej warstwy do drugiej.
Cząsteczki przechodzące z warstwy poruszającej się wolniej do warstwy poruszającej się
szybciej powodują zmniejszenie pędu warstwy szybszej.

3.2. Wpływ temperatury na właściwości cieplne cieczy elektroizolacyjnych
W tabeli 2 przedstawiono wyniki pomiarów pięciu właściwości cieplnych oraz wyniki
obliczeń współczynnika przejmowania ciepła α w zależności od temperatury cieczy
elektroizolacyjnej. Analizę porównawczą dokonano zakładając, że temperaturą odniesienia
będzie 25°C.
Tabela 2. Wyniki pomiarów pięciu właściwości cieplnych cieczy oraz wyniki obliczeń
współczynnika przejmowania ciepła α w zależności od temperatury cieczy elektroizolacyjnej;
ciecz nowa i sucha
Olej mineralny
Właściwość
25°C
80°C
-1
-1
Przewodność cieplna λ [W·m ·K ]
0,133
0,126
Lepkość kinematyczna υ [mm2·s-1]
17,08
3,43
Ciepło właściwe cp [J·kg-1·K-1]
1902
2187
Gęstość ρ [kg·m-3]
867
832
Rozszerzalność cieplna β [K-1]
0,00075
0,00080
Współczynnik przejmowania ciepła α [W·m-2·K-1]
82,35
124,67
Ester syntetyczny
Właściwość
25°C
80°C
-1
-1
Przewodność cieplna λ [W·m ·K ]
0,158
0,151
Lepkość kinematyczna υ [mm2·s-1]
55,14
8,11
-1
-1
Ciepło właściwe cp [J·kg ·K ]
1905
2149
Gęstość ρ [kg·m-3]
964
926
-1
Rozszerzalność cieplna β [K ]
0,00076
0,00079
Współczynnik przejmowania ciepła α [W·m-2·K-1]
69,04
112,24
Ester naturalny
Właściwość
25°C
80°C
Przewodność cieplna λ [W·m-1·K-1]
0,182
0,175
Lepkość kinematyczna υ [mm2·s-1]
56,29
11,50
Ciepło właściwe cp [J·kg-1·K-1]
2028
2259
Gęstość ρ [kg·m-3]
917
880
-1
Rozszerzalność cieplna β [K ]
0,00074
0,00080
Współczynnik przejmowania ciepła α [W·m-2·K-1]
73,46
111,06
Wraz ze wzrostem temperatury od 25°C do 80°C przewodność cieplna λ wszystkich
rodzajów cieczy nieznacznie zmalała. W przypadku oleju mineralnego przewodność cieplna
zmalała o 5,3%, w przypadku estru syntetycznego o 4,4%, a w przypadku estru naturalnego
o 3,9%.
Wzrost temperatury spowodował również znaczący spadek lepkości kinematycznej υ
niezależnie od rodzaju cieczy. W przypadku oleju mineralnego lepkość spadła o 80%,
w przypadku estru syntetycznego o 85%, a w przypadku estru naturalnego o 80%.
Wzrost temperatury od 25°C do 80°C wywołał wzrost ciepła właściwego cp
wszystkich analizowanych cieczy. W przypadku oleju mineralnego ciepło właściwe wzrosło
o 15%, w przypadku estru syntetycznego o 13%, a w przypadku estru naturalnego o 11%.
Wraz ze wzrostem temperatury zmalała nieco gęstość ρ wszystkich cieczy.
W przypadku oleju mineralnego gęstość spadła o 4,0%, w przypadku estru syntetycznego
o 3,9%, a w przypadku estru naturalnego o 4,0%.
Wzrost temperatury od 25°C do 80°C spowodował również nieznaczny wzrost
rozszerzalności cieplnej β. W przypadku oleju mineralnego wzrost ten wyniósł 6,7%,
w przypadku estru syntetycznego 4,0%, a w przypadku estru naturalnego 8,1%.

Wzrost temperatury wywołał wzrost współczynnika przejmowania ciepła α,
niezależnie od rodzaju cieczy. Wzrost ten wyniósł 51% w przypadku oleju mineralnego, 63%
w przypadku estru syntetycznego oraz 51% w przypadku estru naturalnego. Oznacza to, że im
wyższa temperatura tym ciecz elektroizolacyjna lepiej oddaje ciepło na zewnątrz.
Największy wpływ na współczynnik przejmowania ciepła cieczy, wywołany wyższą
temperaturą, miała lepkość. Spadek lepkości cieczy, wywołany wyższą temperaturą, należy
wiązać ze zmniejszaniem się sił przyciągania działającego pomiędzy cząsteczkami cieczy na
skutek wzrostu ich energii kinetycznej. W efekcie powoduje to zmniejszenie sił tarcia
wewnętrznego i obniżenie lepkości.
3.3. Wpływ zawilgocenia na właściwości cieplne cieczy elektroizolacyjnych
W tabeli 3 przedstawiono wyniki pomiarów pięciu właściwości cieplnych oraz wyniki
obliczeń współczynnika przejmowania ciepła α w zależności od zawilgocenia cieczy
elektroizolacyjnej. Analizę dokonano porównując właściwości cieplne cieczy zawilgoconej i
suchej.
Tabela 3. Wyniki pomiarów pięciu właściwości cieplnych cieczy oraz wyniki obliczeń
współczynnika przejmowania ciepła α w zależności od zawilgocenia cieczy
elektroizolacyjnej; temperatura T=25°C, ciecz nowa
Olej mineralny
Właściwość
suchy
zawilgocony
-1
-1
Przewodność cieplna λ [W·m ·K ]
0,133
0,132
2 -1
Lepkość kinematyczna υ [mm ·s ]
17,08
17,08
Ciepło właściwe cp [J·kg-1·K-1]
1902
2017
Gęstość ρ [kg·m-3]
867
867
-1
Rozszerzalność cieplna β [K ]
0,00075
0,00075
Współczynnik przejmowania ciepła α [W·m-2·K-1]
82,35
83,26
Ester syntetyczny
Właściwość
Suchy
zawilgocony
Przewodność cieplna λ [W·m-1·K-1]
0,158
0,158
2 -1
Lepkość kinematyczna υ [mm ·s ]
55,14
53,09
Ciepło właściwe cp [J·kg-1·K-1]
1905
1975
-3
Gęstość ρ [kg·m ]
964
964
Rozszerzalność cieplna β [K-1]
0,00076
0,00076
Współczynnik przejmowania ciepła α [W·m-2·K-1]
69,04
70,32
Ester naturalny
Właściwość
suchy
zawilgocony
-1
-1
Przewodność cieplna λ [W·m ·K ]
0,182
0,182
Lepkość kinematyczna υ [mm2·s-1]
56,29
54,96
-1
-1
Ciepło właściwe cp [J·kg ·K ]
2028
2044
Gęstość ρ [kg·m-3]
917
916
Rozszerzalność cieplna β [K-1]
0,00074
0,00073
Współczynnik przejmowania ciepła α [W·m-2·K-1]
73,46
73,77
Przygotowanie cieczy suchej i zawilgoconej polegało na suszeniu i zawilgacaniu
próbek oleju mineralnego, estru syntetycznego i estru naturalnego w tych samych warunkach.
Na skutek różnej rozpuszczalności wody suche i zawilgocone próbki poszczególnych cieczy
miały nieco inną zawartość wody. W przypadku próbek suchych zawilgocenie równe było
2 ppm dla oleju mineralnego, 45 ppm dla estru syntetycznego i 34 ppm dla estru naturalnego.

Z kolei w przypadku próbek zawilgoconych zawilgocenie równe było 46 ppm dla oleju
mineralnego, 1875 ppm dla estru syntetycznego oraz 822 ppm dla estru naturalnego.
Wraz ze wzrostem zawilgocenia przewodność cieplna λ wszystkich cieczy
elektroizolacyjnych praktycznie pozostała bez zmian. W przypadku oleju mineralnego
przewodność minimalnie zmalała o 0,8%, a w przypadku estrów pozostała na tym samym
poziomie.
Wzrost zawilgocenia spowodował minimalny spadek lepkości kinematycznej υ cieczy.
Lepkość oleju mineralnego pozostała na tym samym poziomie. Lepkość estru syntetycznego
zmniejszyła się o 3,7%, natomiast estru naturalnego o 2,4%.
Wzrost zawilgocenia cieczy spowodował pewien wzrost ich ciepła właściwego cp.
Ciepło właściwe oleju mineralnego wzrosło o 6,0%, estru syntetycznego o 3,7%, a estru
naturalnego o 0,8%.
Zawilgocenie cieczy elektroizolacyjnych nie miało żadnego wpływu na ich gęstość ρ,
niezależnie od rodzaju cieczy.
Zawilgocenie cieczy nie spowodowało większych zmian jej rozszerzalności
kinematycznej β. Rozszerzalność oleju mineralnego i estru syntetycznego pozostała na tym
samym poziomie, natomiast estru naturalnego zmniejszyła się o 1,4%.
Wzrost zawilgocenia wywołał minimalny wzrost współczynnika przejmowania ciepła
α, niezależnie od rodzaju cieczy. Wzrost ten wyniósł 1,1% w przypadku oleju mineralnego,
1,9% w przypadku estru syntetycznego oraz 0,4% w przypadku estru naturalnego. Oznacza
to, że im wyższe zawilgocenie tym ciecz elektroizolacyjna minimalnie skuteczniej oddaje
ciepło na zewnątrz.
Minimalny wzrost współczynnika przejmowania ciepła cieczy, wywołany jej
zawilgoceniem, wiązać należy ze wzrostem ciepła właściwego. Ciepło właściwe suchej
cieczy elektroizolacyjnej równe jest około 2000 J·kg-1·K-1, natomiast czystej wody
4190 J·kg-1·K-1. Oznacza to, że zawilgocenie cieczy elektroizolacyjnej skutkowało wzrostem
jej ciepła właściwego cp, efektem czego był wzrost współczynnika przejmowania ciepła α.
3.4. Wpływ zestarzenia na właściwości cieplne cieczy elektroizolacyjnych
W tabeli 4 przedstawiono wyniki pomiarów pięciu właściwości cieplnych oraz wyniki
obliczeń współczynnika przejmowania ciepła α w zależności od stopnia zestarzenia cieczy
elektroizolacyjnej. Analizę porównawczą dokonano porównując właściwości cieplne cieczy
nowej do zestarzonej.
Ciecz nowa oznaczała, że w badaniach wykorzystano próbki cieczy dostarczone
bezpośrednio od producenta. Liczba kwasowa była mniejsza od 0,010 mgKOH·g-1oleju dla oleju
mineralnego, mniejsza niż 0,030 mgKOH·g-1estru dla estru syntetycznego i równa
0,020 mgKOH·g-1estru w przypadku estru naturalnego.
Ciecz zestarzona wszystkich trzech rodzajów cieczy oznaczała, że proces starzenia
odbywał się w tych samych warunkach. Skutkiem tego były nieco różne wartości liczby
kwasowej dla poszczególnych rodzajów cieczy. Liczba kwasowa równa była
0,135 mgKOH·g-1oleju dla oleju mineralnego, 0,175 mgKOH·g-1estru dla estru syntetycznego i
0,173 mgKOH·g-1estru dla estru naturalnego.
Wraz ze wzrostem stopnia zestarzenia cieczy przewodność cieplna λ wszystkich
cieczy elektroizolacyjnych praktycznie pozostała bez zmian. W przypadku estru
syntetycznego przewodność minimalnie zmalała o 0,6%, natomiast w przypadku oleju
mineralnego i estru naturalnego pozostała na tym samym poziomie.
Wzrost stopnia zestarzenia cieczy spowodował w większości przypadków wzrost jej
lepkości kinematycznej υ. Lepkość oleju mineralnego wzrosło o 11,8%, a estru naturalnego
o 7,3%. Natomiast lepkość estru syntetycznego nieco zmalało o 1,3%.

Tabela 4. Wyniki pomiarów pięciu właściwości cieplnych cieczy oraz wyniki obliczeń
współczynnika przejmowania ciepła α w zależności od stopnia zestarzenia cieczy
elektroizolacyjnej; temperatura T=25°C
Olej mineralny
Właściwość
nowy
stary
-1
-1
Przewodność cieplna λ [W·m ·K ]
0,133
0,133
Lepkość kinematyczna υ [mm2·s-1]
17,08
19,09
-1
-1
Ciepło właściwe cp [J·kg ·K ]
1902
1972
Gęstość ρ [kg·m-3]
867
866
-1
Rozszerzalność cieplna β [K ]
0,00075
0,00075
Współczynnik przejmowania ciepła α [W·m-2·K-1]
82,35
80,79
Ester syntetyczny
Właściwość
nowy
stary
Przewodność cieplna λ [W·m-1·K-1]
0,158
0,157
Lepkość kinematyczna υ [mm2·s-1]
55,14
54,43
Ciepło właściwe cp [J·kg-1·K-1]
1905
2046
Gęstość ρ [kg·m-3]
964
964
-1
Rozszerzalność cieplna β [K ]
0,00076
0,00076
Współczynnik przejmowania ciepła α [W·m-2·K-1]
69,04
70,28
Ester naturalny
Właściwość
nowy
stary
Przewodność cieplna λ [W·m-1·K-1]
0,182
0,182
Lepkość kinematyczna υ [mm2·s-1]
56,29
60,36
Ciepło właściwe cp [J·kg-1·K-1]
2028
2012
-3
Gęstość ρ [kg·m ]
917
917
Rozszerzalność cieplna β [K-1]
0,00074
0,00075
Współczynnik przejmowania ciepła α [W·m-2·K-1]
73,46
72,29
Wraz ze wzrostem stopnia zestarzenia cieczy wzrosło ciepło właściwe cp w większości
cieczy elektroizolacyjnych. Ciepło właściwe oleju mineralnego wzrosło o 3,7%, a estru
syntetycznego o 7,4%. Natomiast ciepło właściwe estru naturalnego zmalało o 0,8%.
Stopień zestarzenia cieczy nie miał praktycznie żadnego wpływu na jej gęstość ρ.
Niezależnie od rodzaju cieczy, gęstość pozostała na niezmienionym poziomie.
Stopień zestarzenia nie spowodował większych zmian jej rozszerzalności cieplnej β.
Rozszerzalność oleju mineralnego i estru syntetycznego pozostała na tym samym poziomie,
natomiast estru naturalnego zwiększyła się o 1,3%.
Stopień zestarzenia cieczy elektroizolacyjnej nie miał znaczącego i jednoznacznego
wpływu na jej współczynnik przejmowania ciepła α. Zestarzenie spowodowało minimalny
spadek współczynnika α o 1,9% w przypadku oleju mineralnego i o 1,6% w przypadku estru
naturalnego. Natomiast w przypadku estru syntetycznego zestarzenie spowodowało
minimalny wzrost współczynnika α o 1,8%.
Brak wyraźnych zmian współczynnika α spowodowany był tym, że wraz ze wzrostem
stopnia zestarzenia cieczy wzrastała jej lepkość kinematyczna υ (powodująca spadek
współczynnika α) i jednocześnie wzrastało jej ciepło właściwe cp (powodujące wzrost
współczynnika α). Oznacza to, że zestarzenie cieczy nie ma praktycznie wpływu na jej
zdolność do oddawania ciepła do otoczenia.
Wzrost lepkości spowodowany był zapewne tym, że wraz ze wzrostem stopnia
zestarzenia powstają stałe produkty tego procesu. Natomiast wzrost ciepła właściwego,
towarzyszący starzeniu się cieczy, wywołany był tym, że stałe produkty tego procesu mają
większe ciepło właściwe niż czysta ciecz elektroizolacyjna.

4. Wnioski
Rodzaj cieczy elektroizolacyjnej ma istotny wpływ na jej współczynnik przejmowania
ciepła α. Na podstawie przeprowadzonych badań okazało się, że spośród badanych cieczy
największy współczynnik α ma olej mineralny. Estry miały współczynnik α mniejszy
o kilkanaście procent. Odpowiedzialna za to jest lepkość analizowanych cieczy. Lepkość
oleju mineralnego była trzykrotnie mniejsza od lepkości obu rodzajów estrów. Oznacza to, że
z punktu widzenia chłodzenia transformatora, olej mineralny jest efektywniejszą cieczą w
porównaniu z estrem syntetycznym, czy naturalnym.
Temperatura ma duży wpływ na współczynnik przejmowania ciepła analizowanych
cieczy α. Wzrost temperatury od 25°C do 80°C spowodował wzrost współczynnika α o ponad
50%, niezależnie od rodzaju cieczy. Wpływ na to miała lepkość, która wraz ze wzrostem
temperatury zmalała 5÷6 krotnie, niezależnie od rodzaju cieczy. Oznacza to, że im wyższa
temperatura w transformatorze, tym ciecz elektroizolacyjna skuteczniej będzie oddawać
ciepło do otoczenia.
Zawilgocenie nie ma zasadniczego znaczenia na współczynnik przejmowania ciepła α
badanych cieczy elektroizolacyjnych. Zawilgocenie spowodowało wzrost współczynnika α
o niespełna 2%, niezależnie od rodzaju cieczy. Wzrost ten należy wiązać z kilkuprocentowym
wzrostem ciepła właściwego cieczy. Oznacza to, że zawilgocenie nie wpływa na warunki
chłodzenia transformatora.
Zestarzenie cieczy nie ma jednoznacznego wpływu na współczynnik przejmowania
ciepła α analizowanych cieczy. Zmiany współczynnika α wynosiły niespełna 2%.
Odpowiedzialnym za to był wzrost lepkości z jednej strony i wzrost ciepła właściwego
z drugiej. Oznacza to, że zestarzenie cieczy nie ma istotnego wpływu na warunki chłodzenia
transformatora.
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Ocena wpływu prędkości zderzenia na ryzyko obraŜeń
kierowcy i pasaŜera samochodu osobowego
Słowa kluczowe: wypadki drogowe, testy zderzeniowe, prędkość zderzenia, ryzyko obraŜeń
Streszczenie: RozwaŜono wpływ prędkości uderzenia samochodu osobowego w przeszkodę na
ryzyko obraŜeń kierowcy oraz pasaŜera na przednim fotelu. W tym celu wykorzystano wyniki kilkuset
testów zderzeniowych, udostępnionych w Internecie przez National Highway Traffic Safety
Administration (USA). Uwagę skupiono na czołowe uderzenie samochodu w sztywną barierę. Podczas
oceny obciąŜeń manekinów wykorzystano wskaźniki obraŜeń głowy HIC36 oraz torsu CAcc, które
oblicza się na podstawie wypadkowego przyspieszenia działającego na głowę i tors manekina.
Oddzielnie rozwaŜono obciąŜenia manekina reprezentującego 50-centylowego męŜczyznę (M50) oraz
5-centylową kobietę (F5). Przeprowadzono statystyczną ocenę wyników testów zderzeniowych, której
celem było określenie dominujących wartości wskaźników HIC36 i CAcc oraz ryzyka cięŜkich obraŜeń
kierowcy i pasaŜera przy danej prędkości zderzenia. Ryzyko obraŜeń obliczono na podstawie
dostępnych w literaturze tzw. funkcji ryzyka obraŜeń. Ustalono, Ŝe zwiększenie prędkości uderzenia
samochodu w przeszkodę z 25 km/h do 56 km/h zwiększa ryzyko cięŜkich obraŜeń (AIS4) kierowcy
i pasaŜera z 2 do 10%. Zaproponowano funkcje wiąŜące ryzyko obraŜeń i prędkość zderzenia.

1. Wprowadzenie
Prędkość jazdy jest podstawowym parametrem eksploatacyjnym samochodu.
Uwzględniana jest podczas projektowania dróg i ulic, decyduje o czasie podróŜy, ale
jednocześnie wpływa na ryzyko wypadku drogowego i jego skutki. Powszechnie stosowanym
środkiem poprawy bezpieczeństwa na drogach są przepisy ograniczające prędkość jazdy.
Jednak często jest to środek nieskuteczny, bowiem wielu kierowców nie akceptuje tych
ograniczeń i nie stosuje się do nich. W Unii Europejskiej 40÷50% kierowców przekracza
prędkość dopuszczalną na danym odcinku drogi, przy czym 10÷20% kierowców o 10 km/h
i więcej [22]. Z badań prowadzonych w Polsce w latach 2013-2014 wynika, Ŝe około 30%
kierowców przekracza dopuszczalną prędkość o więcej niŜ 10 km/h [2]. Rozwój środków
nadzoru powoduje, Ŝe udział wypadków spowodowanych nadmierną prędkością w ostatnich
latach maleje, od 31% w 2007 r. do 26% w 2014 r. W odniesieniu do liczby zabitych jest to
zmiana od 47% do 39%.
Na etapie doboru prędkości dopuszczalnej oraz sposobu jej nadzorowania uwzględnia
się wiele czynników związanych m.in. z geometrią i widocznością drogi, stanem nawierzchni,
natęŜeniem ruchu i jego strukturą. WaŜny jest takŜe wpływ prędkości jazdy na skutki
wypadku [5, 21]. Coraz częściej stosowane w samochodach urządzenia rejestrujące parametry
ruchu (Event Data Recorder) ułatwiają ocenę relacji pomiędzy prędkością zderzenia
a obraŜeniami osób jadących [3, 4, 8, 9]. Natomiast nadal trudnym zadaniem jest
prognozowanie obraŜeń człowieka na podstawie pomierzonych obciąŜeń, jakie działają na
manekiny pomiarowe podczas testów zderzeniowych samochodów.
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Wymagania normatywne dotyczące testów zderzeniowych samochodów określają
zwykle jedną wartość prędkości testowej (np. Regulaminy ECE ONZ nr 44, 80, 94, 95).
Wyniki badań laboratoryjnych, w których oceniano wpływ prędkości zderzenia na obciąŜenia
osób jadących są rzadko publikowane. Wynika to zapewne z kosztów takich badań. W celu
ich ograniczenia niekiedy ten sam egzemplarz samochodu uderza w przeszkodę przy kilku
wartościach prędkości. Przykładowo w pracy [14] opisano wyniki badań obciąŜeń kierowcy
samochodu osobowo-terenowego przy prędkości zderzenia 4, 10 i 43 km, a w pracy [20]
autobusu przy prędkości około 4, 7 i 30 km/h. Częściej prezentowane są wyniki badań
modelowych. W pracach [10, 12] analizowano obciąŜenia modeli manekinów przy prędkości
zderzenia 70÷90 km/h, czyli znacznie większej niŜ w typowych testach zderzeniowych
(30÷64 km/h). Wyniki badań wpływu prędkości zderzenia samochodów słuŜą do oceny
skuteczności urządzeń bezpieczeństwa biernego, ale takŜe do prognozowania obraŜeń
kierowcy na potrzeby aktywowania systemu e-Call (systemu automatycznego powiadamiania
o wypadku) [12] lub szacowania kosztów wypadków drogowych [10].
Celem pracy jest ocena wpływu prędkości uderzenia samochodu w sztywną
przeszkodę na obciąŜenia dynamiczne kierowcy i pasaŜera na przednim fotelu. Stanowią one
podstawę do oceny ryzyka obraŜeń osób jadących. Obliczono je na podstawie dostępnych
w literaturze tzw. funkcji ryzyka obraŜeń, uwzględniających obciąŜenia głowy i klatki
piersiowej (torsu) manekinów. W pracy wykorzystano wyniki testów zderzeniowych,
udostępnionych w Internecie przez National Highway Traffic Safety Administration [24].
Wyniki oceny ryzyka obraŜeń, prowadzonej na podstawie wyników badań laboratoryjnych,
odniesiono do danych z wypadków drogowych. Cel pracy jest ukierunkowany na
identyfikację czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, decydujących o obciąŜeniach
pasaŜerów podczas wypadku drogowego oraz konieczności minimalizacji tych obciąŜeń.
2. Prędkość zderzenia a skutki wypadku drogowego
Skutki wypadku drogowego zaleŜą od wielu czynników, związanych z parametrami
ruchu i rodzajem pojazdu, właściwościami drogi i jej otoczenia (rodzaj przeszkody) oraz
człowiekiem (cechy antropometryczne, wiek, stan zdrowia). Są to głównie prędkość
uderzenia w przeszkodę (lub inny samochód), kierunek uderzenia (czołowe, boczne), rodzaj
urządzeń ochronnych zastosowanych w samochodzie. WaŜne są takŜe masa i wzrost osoby
jadącej, jej miejsce w samochodzie oraz pozycja na fotelu [15, 25, 28]. Liczne badania
pokazują, Ŝe skuteczność urządzeń ochronnych zaleŜy od staranności ich stosowania (np.
odpowiednie ułoŜenie i napięcie taśmy pasa bezpieczeństwa, odpowiedni fotelik dla dziecka)
[29]. Dlatego ocena wpływu prędkości zderzenia (jednego z wielu czynników) na skutki
zderzenia wymaga zachowania podczas badań niezmiennych innych czynników.
W ocenie obraŜeń poszkodowanych w wypadkach drogowych często stosowana jest
sześciostopniowa skala AIS (Abbreviated Injury Scale), w której określonym obraŜeniom
przypisano wyraŜony cyfrą stopień. WyŜszy stopień oznacza większe zagroŜenie dla Ŝycia.
RozwaŜając obraŜenia obejmujące co najmniej dany stopień np. AIS3 i wyŜsze, stosuje się
zapis AIS3+. W opisie poszkodowanych z licznymi obraŜeniami stosowana jest skala MAIS
(Maximum AIS) [17].
Na podstawie analizy danych z wypadków drogowych opracowywane są modele
statystyczne, które umoŜliwiają ocenę wpływu prędkości zderzenia na ryzyko obraŜeń osób
jadących. Na podstawie kilku prac z lat 2003-2012 [4, 8, 9, 16, 18, 23] na rysunku 1
zestawiono funkcje ryzyka obraŜeń osób jadących (wyniki regresji logistycznej), które
dotyczą zderzenia czołowego (obszar zderzenia tzw. overlap powyŜej 25% i kąt uderzenia
w zakresie ±30o). Poszczególne linie na wykresie opisują ryzyko obraŜeń MAIS2+, MAIS3+
oraz AIS6 (śmiertelne). ObraŜenia klasyfikowane są jako MAIS2, gdy wystąpi np.
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wstrząśnienie mózgu, pęknięcie Ŝuchwy, pęknięcie sklepienia czaszki, złamanie 2-3 Ŝeber,
złamanie mostka. ObraŜenia MAIS3 to np. wstrząśnienie mózgu z utratą przytomności,
złamanie szczęki lub podstawy czaszki, stłuczenie płuc lub serca, złamanie 4 i więcej Ŝeber
po jednej stronie [12, 17, 21]. Niektóre dane o uwzględnionych na rysunku 1 wypadkach
zestawiono w tabeli 1. Dotyczą one kierowcy oraz pasaŜera na przednim fotelu (męŜczyźni
i kobiety w róŜnym wieku), zapiętych pasem bezpieczeństwa, podczas zderzenia czołowego
samochodu osobowego: z innym samochodem osobowym (S-S), z samochodem cięŜarowym
(S-C) lub z przeszkodą (S-P).
Ryzyko obraŜeń [%]
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Rys.1. Ryzyko obraŜeń kierowcy i pasaŜera na przednim fotelu podczas zderzenia czołowego
(opis linii podano w tabeli 1)

Tabela 1. Dane o wypadkach uwzględnionych w ocenie ryzyka obraŜeń na rysunku 1
Nr linii
na rys.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Stopień
obraŜeń

MAIS2+

Liczba
poszkodowanych
11 (D+FP)*
55 (D+FP)
30 męŜczyzn i 12 kobiet (D)
64 (D+FP)
145 (D+FP)

MAIS3+
AIS6

15 (D+FP)
64 (D)
brak danych

Rodzaj
zderzenia
S-C
S-S
S-S (88%),
S-P (12%)
S-S
S-S

Kraj
Szwecja
Szwecja
Australia
Szwecja

Źródło
[18]
[9]
[8]

USA

[4]

Szwecja
Wielka Brytania
Szwecja

[8]
[16]
[23]

*) D – kierowca, FP – pasaŜer na przednim fotelu

Zmianę prędkości samochodu podczas zderzenia Delta_V ustalano na podstawie
danych z urządzeń rejestrujących parametry ruchu samochodów (CPR - Crash Pulse
Recorder, EDR - Event Data Recorder), montowanych w niektórych samochodach juŜ od
1992 roku [9]. Podczas zderzenia czołowego dwóch samochodów A i B, jadących
z prędkościami VA i VB, zmiana prędkości samochodów zaleŜy od ich masy mA i mB, co
wynika z zasady zachowania pędu [21]:
Delta _ VA = (VA + VB ) ⋅ mB /(mA + mB )
(1)
Delta _ VB = (VA + VB ) ⋅ mA /(mA + mB )
Zakładając, Ŝe czas trwania fazy zderzenia jest taki sam dla obu pojazdów (około 0,1÷0,2 s),
to Delta_V stanowi o opóźnieniu samochodu a tym samym o wartości sił bezwładności,
działających na samochód i osoby jadące, czyli określa intensywność zderzenia. Z zaleŜności
(1) wynika, Ŝe większe opóźnienie działa na samochód o mniejszej masie. JeŜeli samochody
mają jednakową masę, to Delta _ VA = Delta _ VB = 0,5 ⋅ (VA + VB ) . W przypadku uderzenia
samochodu z prędkością V w nieruchomą i nieodkształcalną przeszkodę Delta _ V ≈ V .
Przedstawione na rysunku 1 wyniki potwierdzają silną zaleŜność ryzyka obraŜeń od
Delta_V. W zakresie obraŜeń MAIS2+ potwierdzono, Ŝe czołowe zderzenie samochodu
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osobowego z cięŜarowym jest bardziej niebezpieczne niŜ z samochodem osobowym (linie
nr 1 i 2). Uwagę zwracają:
− dość znaczne róŜnice w przebiegach linii dotyczących danego stopnia obraŜeń
(wyjątkiem są tu linie 4 i 5, gdzie mamy podobne funkcje ryzyka MAIS2+ z badań
wypadków w Szwecji i USA);
− linie ryzyka 6 i 7 (MAIS3+) są dość blisko linii 8 i 9 (AIS6), czyli w miejscu gdzie
spodziewane są linie dotyczące obraŜeń AIS4 i AIS5;
− podobne przebiegi linii 7 i 8, gdy Delta_V>70 km/h, choć linie te dotyczą róŜnych
stopni obraŜeń (MAIS3+ oraz AIS6).
Takie rezultaty potwierdzają trudności w opracowaniu funkcji (modeli), które opisywałyby
zaleŜność ryzyka obraŜeń od prędkości zderzenia, a mała liczba uwzględnionych w analizie
wypadków (tabela 1), niekorzystnie wpływa na reprezentatywność tych funkcji. Przedziały
ufności dla niektórych z podanych tu funkcji ryzyka podano w [4, 16].
Widoczne na rysunku 1 róŜnice w przebiegach linii ryzyka, dotyczących tego samego
stopnia obraŜeń, mogą wynikać z innych czynników niŜ wymienione wyŜej kryteria
podobieństwa wypadków. Przykładowo w analizowanych wypadkach brały udział
samochody produkowane w róŜnych latach, czyli róŜniące się standardem układów
bezpieczeństwa biernego. Wszystkie poszkodowane osoby miały zapięty pas bezpieczeństwa,
jednak brak jest informacji o konstrukcji tych pasów (napinacze, ograniczniki napięcia), która
ma bardzo duŜy wpływ na obciąŜenia, a tym samym na obraŜenia osoby chronionej [27].
WaŜny jest takŜe wiek i cechy antropometryczne kierowcy i pasaŜera [3, 13].
3. Wskaźniki do oceny ryzyka obraŜeń
ObraŜenia kierowcy i pasaŜerów podczas wypadku drogowego są skutkiem obciąŜeń
dynamicznych, wynikających z gwałtownego zatrzymania samochodu. ObciąŜenia te
mierzone są w testach zderzeniowych głównie jako przyspieszenia i siły, działające na
elementy manekina. Dalej uwagę skupiono na przyspieszeniu głowy i klatki piersiowej (torsu)
manekinów, reprezentujących 50-centylowego męŜczyznę (M50) oraz 5-centylową kobietę
(F5). Wykorzystano dwa wskaźniki:
− HIC36, wskaźnik obraŜenia głowy (Head Injury Criterion), obliczany w czasie do 36 ms;
− CAcc, maksymalne wypadkowe przyspieszenie torsu [g], działające co najmniej 3 ms.
Wskaźnik HIC36 obliczany jest na podstawie przyspieszenia głowy i czasu jego działania
[1, 21]:
 1 t2

HIC36 = max
a
(
t
)
dt

H
∫
 (t2 − t1 ) t1


2 ,5

⋅ (t2 − t1 )

(2)

gdzie:
aH(t) - wypadkowe przyspieszenie [g] środka masy głowy manekina (filtracja CFC1000),
obliczane ze składowych pomierzonych w trzech, wzajemnie prostopadłych kierunkach,
∆t = t2 − t1 ≤ 0,036 s - przedział czasu [s], w którym występują największe wartości aH(t).
Wskaźnik CAcc wyznaczany jest z realizacji wypadkowego przyspieszenia torsu aC(t), przy
czym jego składowe, pomierzone w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach,
przefiltrowano filtrem CFC180 [1]. Na rysunku 2 podano przykład realizacji wypadkowego
przyspieszenia głowy i torsu. Linie niebieskie określają przedział czasu, w jakim obliczane są
wskaźniki. Zakreskowane pole pod linią aH(t) oznacza wartość całki z wyraŜenia (2).
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Rys.2. Wypadkowe przyspieszenie głowy i torsu manekina (przykład)
Wartości wskaźników HIC36 i CAcc wykorzystano do obliczenia ryzyka
(prawdopodobieństwa) obraŜeń głowy i torsu. W tym celu wykorzystano funkcje ryzyka
(Injury Risk Curves) cięŜkich obraŜeń (AIS4+) głowy i torsu [1, 11, 25]:
(3)
Phead ( AIS 4+) = {1 + exp[5,02 − 0,00351 ⋅ HIC36 ]}−1
Pchest ( AIS 4+) = {1 + exp[5,55 − 0,0693 ⋅ C Acc ]}−1

(4)

Funkcje ryzyka obraŜeń, wyraŜonego w procentach, podano na rysunku 3. Wartości graniczne
wskaźników dla manekinów M50 i F5 są HIC36 =1000 i CAcc=60 g [1, 21]. Ryzyko cięŜkich
obraŜeń AIS4+ głowy i torsu nie przekracza wówczas 20%, natomiast silnie narasta powyŜej
wartości granicznych (rys.3a, b). Te same funkcje dotyczą manekinów M50 i F5.
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Rys.3. Ryzyko cięŜkich obraŜeń (AIS4+) głowy i torsu manekinów M50 i F5 (a i b)
oraz linie ryzyka Pcomb (c)

ObciąŜenia głowy i torsu zwykle nie zmieniają się w podobnym stopniu po zmianie
warunków testu zderzeniowego, np. po zmianie prędkości zderzenia. Dlatego do oceny
obciąŜeń manekinów wykorzystano wskaźnik całkowitego ryzyka obraŜeń Pcomb (combined
injury probability criterion) [1, 11]:
Pcomb = 1 − (1 − Phead ) ⋅ (1 − Pchest ) = Phead + Pchest − Phead ⋅ Pchest
(5)
W dalszej części pracy wykorzystano podany na rysunku 3c wykres HIC36=f(CAcc), gdzie
poszczególne linie określają wartości HIC36 i CAcc, przy których wartości wskaźnika
Pcomb(AIS4+), czyli ryzyka cięŜkich obraŜeń ciała, są odpowiednio 5, 10, 20, 30 i 40%.

4. Wybór testów zderzeniowych do analizy
Podczas analizy wpływu prędkości zderzenia na obciąŜenia dynamiczne kierowcy
i pasaŜera wykorzystano wyniki testów zderzeniowych udostępnione w Internecie przez
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) [24]. W bazie danych NHTSA
znajdują się wyniki ponad 7000 testów zderzeniowych samochodów z lat 1965-2016,
prowadzonych w róŜnych warunkach badań (rodzaj zderzenia, typ bariery, prędkość
zderzenia itp.). Uwagę zwrócono na czołowe uderzenie samochodu w sztywną, płaską barierę,
ustawioną prostopadle do kierunku jazdy (rys.4).
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Rys.4. Zderzenie czołowe samochodu ze sztywną barierą [24]
Z bazy danych NHTSA wybrano testy zderzeniowe samochodów produkowanych
w latach 1990-2010, w których manekiny na przednich fotelach miały zapięte pasy
bezpieczeństwa i chronione były przez czołową poduszkę gazową (rys.4). Pominięto
najnowsze samochody, bowiem od 2011 roku w bazie danych NHTSA podawane są wartości
wskaźnika HIC15 ( ∆t ≤ 15 ms ), którym zastąpiono wskaźnik HIC36 ( ∆t ≤ 36 ms ).
Prędkość uderzania samochodu w barierę jest tylko jednym z wielu czynników,
wpływających na obciąŜenia manekinów. Dlatego do dalszej analizy wyniki testów
zderzeniowych podzielono na kilka grup w taki sposób, aby ograniczyć wpływ innych
czynników na rezultat oceny prowadzonej zgodnie z celem pracy. Pierwsze dwie grupy
wyników (danych) uzyskano grupując testy zderzeniowe ze względu na rok produkcji
samochodu (standard zastosowanych układów bezpieczeństwa biernego):
− modele produkowane w latach 1990-1999;
− modele produkowane w latach 2000-2010.
Oddzielnie rozwaŜono wskaźniki dotyczące kierowcy i pasaŜera, poniewaŜ obciąŜenia takich
samych manekinów na róŜnych miejscach w samochodzie mogą się znacznie róŜnić [25, 28].
Przykładowo na rysunku 5 skojarzono wartości wskaźników HIC36 i CAcc, dotyczące
manekina M50 na fotelach kierowcy i pasaŜera (422 testy, samochody z lat 2000-2010,
prędkość 56 km/h). RóŜnice w wartościach wskaźnika HIC36 dla kierowcy i pasaŜera:
- nie przekraczają ±10% w 111 testach (26% wyników jest pomiędzy liniami czerwonymi);
- są większe niŜ ±20% w 211 testach (50% testów).
RóŜnice w wartościach wskaźnika CAcc dla kierowcy i pasaŜera są następujące:
- nie przekraczają ±10% w 274 testach (65% wyników jest pomiędzy liniami czerwonymi);
- są większe niŜ ±20% w 31 testach (7% testów).
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Rys.5. Skojarzenie wartości wskaźników HIC36 i CAcc, obliczonych dla manekina M50 na fotelu
kierowcy (D) i pasaŜera (P); samochody z lat 2000-2010 (56 km/h)

Samochody osobowe róŜnią się konstrukcją czołowej strefy zgniotu, która istotnie
wpływa na proces jej deformacji po uderzeniu w przeszkodę, a tym samym na opóźnienie
samochodu [26]. Dlatego dalszy podział testów zderzeniowych na grupy uwzględniał typ
samochodu. Największą liczbę stanowiły samochody ,,klasyczne" (61% testów, masa
samochodu podczas testu zderzeniowego 932÷2562 kg), do których zaliczono samochody
o nadwoziu typu hatchback, sedan, coupe, kombi i kabriolety. Samochody te mają podobną
konstrukcję nadwozia samonośnego. Ponadto uwzględniono następujące typy samochodów:
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− terenowo-rekreacyjne, o wzmocnionym układzie nośnym, napęd zwykle 4x4 (20%
testów, masa 1298÷2917 kg),
− pikapy, o ramowej konstrukcji nośnej (11% testów, masa 1447÷3054 kg),
− vany (8% testów, masa 1661÷2721 kg, w tym minivany).
W celu zobrazowania róŜnic pomiędzy tymi czterema typami samochodów, na rysunku 6
skojarzono ich masę i długość.
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Rys.6. Skojarzenie masy (m) i długości (L) samochodów osobowych (na podstawie [24]);
K - klasyczne, U - terenowo-rekreacyjne, P - pikapy, V – vany

W prowadzonej dalej analizie uwzględniono:
− 788 testów z manekinami Hybrid III M50 na fotelach przednich (w 55 testach z lat 19901995 na miejscu pasaŜera był manekin Hybrid II);
− 125 testów z manekinami Hybrid III F5 na fotelach przednich.
W tabeli 2 podano informację o liczbie testów przy danej prędkości zderzenia, z podziałem na
roczniki i typy samochodów (wg klasyfikacji NHTSA) oraz rodzaj manekina. Dominują testy
realizowane przy nominalnej prędkości uderzenia samochodu w przeszkodę 40, 48 oraz 56
km/h (25, 30 i 35 mil/h), przy czym prędkość zderzenia samochodu z manekinem M50 była
najczęściej 56 km/h a z manekinem F5 48 km/h. Rzeczywista prędkość uderzenia samochodu
w przeszkodę zwykle nie róŜniła się o więcej niŜ ± 1 km/h od prędkości nominalnej.
Tabela 2. Liczba testów zderzeniowych uwzględnionych w analizie
(K - klasyczne, U - terenowo-rekreacyjne, P - pikapy, V – vany i minivany)
Prędkość
zderzenia
<40 km/h

Roczniki
samochodów
2000-2010
1990-1999
40 km/h
2000-2010
1990-1999
48 km/h
2000-2010
1990-1999
56 km/h
2000-2010
Razem

K
M50
2
0
0
28
40
171
218
459

U
P
V
F5 M50 F5 M50 F5 M50 F5
3
0
1
0
7
0
0
0
1
0
2
30 9
1
3
4
6
3
37 2
3
3
5
2
4
2 41 0 29 0 30 0
16 127 0 50 2 27 4
96 179 4 85 12 65 13

Razem
M50 F5
2
3
0
1
0
10
46 38
47 49
271 2
422 22
788 125

5. Wstępna ocena wpływu prędkości zderzenia na obciąŜenia manekinów
Na tym etapie analizy uwzględniono wszystkie typy samochodów (rys. 6). Na rysunku
7 zestawiono wartości wskaźników HIC36 i CAcc w zaleŜności od prędkości uderzenia
samochodu w barierę. Dotyczą one manekinów M50 i F5 na fotelu kierowcy. Uwagę zwraca
bardzo duŜy rozrzut wartości wskaźników przy danej prędkości uderzenia samochodu
w barierę, niezaleŜnie od lat produkcji samochodów oraz rodzaju manekina. Przykładowo
wartości wskaźnika HIC36 dla manekina M50, przy prędkości uderzenia samochodu w barierę
56 km/h, zawierają się w przedziale 176÷1079 (samochody z lat 2000-2010). Taki rezultat
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wskazuje na bardzo róŜną skuteczność urządzeń ochronnych w samochodach. Wpływ
prędkości uderzenia samochodu w barierę jest bardziej widoczny w obciąŜeniach manekina
M50 niŜ F5. Wartości wskaźników HIC36 i CAcc dla manekina F5 występują w podobnym
przedziale przy prędkości 48 i 56 km/h (samochody z lat 2000-2010). W przypadku manekina
M50 wartości maksymalne wskaźnika HIC36 są około dwukrotnie większe przy prędkości
56 km/h niŜ przy 48 km/h. Wartości maksymalne wskaźnika CAcc są dla manekina M50
o około 30% większe przy prędkości 56 km/h niŜ przy 48 km/h.
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Rys.7. Wpływ prędkości zderzenia na wartości wskaźników HIC36 i CAcc
manekinów M50 i F5 na fotelu kierowcy
W prowadzonej dalej ocenie wpływu prędkości uderzenia samochodu w przeszkodę
na obciąŜenia osób jadących pominięto wyniki 24 testów zderzeniowych, w których wartości
wskaźników HIC36 i CAcc przy danej prędkości zderzenia były wyraźnie większe od innych
(por. rys.7). W tabeli 3 podano przedziały wartości wskaźników HIC36 i CAcc oraz
obliczonych na podstawie (3)÷(5) wartości ryzyka cięŜkich obraŜeń (AIS4+) kierowcy
i pasaŜera Phead, Pchest, Pcomb. Liczba testów z pasaŜerem (n*) jest mniejsza niŜ liczba testów
z kierowcą (n), poniewaŜ pominięto wyniki, które nie spełniały opisanych wcześniej
kryteriów podobieństwa warunków badań, np. w niektórych ze starszych modeli samochodów
nie było poduszki gazowej dla pasaŜera lub na fotelu pasaŜera był inny manekin.
Tabela 3. Przedziały wartości wskaźników HIC36 i CAcc oraz ryzyka Phead, Pchest, Pcomb
Manekin
Rok prod.
V [km/h]
n

M50
F5
1990-1999
2000- 2010
1990-1999
2000-2010
48
56
48
56
40
48
56
40
48
56
44
265
48
417
1
36
2
10
46
20
Przedziały wartości wskaźników obliczonych dla manekina na fotelu kierowcy
HIC36
90-518 238-1088 144-532 169-894 90 96-636 174-234 51-396 75-628 126-686
CAcc [g]
27-55
32-71
32-53
28-61
27 33-65
54-55
29-47
28-56
38-55
Phead [%]
1-4
1-23
1-4
1-13
1
1-6
1
1-3
1-6
1-7
Pchest [%]
2-15
3-35
3-13
3-21
2
4-26
14-15
3-9
3-16
5-15
Pcomb [%]
3-16
5-38
5-15
5-27
3
5-28
15-16
4-11
5-23
7-19
Przedziały wartości wskaźników obliczonych dla manekina na fotelu pasaŜera (obok kierowcy)
n*
38
192
43
417
0
34
2
10
45
18
HIC36
80-573 181-1163 101-536 214-902 - 69-723 174-261 93-298 91-678 196-712
CAcc [g]
26-53
35-64
28-50
29-59
32-67
43-47
31-44
30-49
30-52
Phead [%]
1-5
1-28
1-4
1-14
1-8
1-2
1-2
1-7
1-7
Pchest [%]
2-13
4-24
3-11
3-19
3-29
7-9
3-7
3-11
3-13
Pcomb [%]
4-15
6-37
4-14
5-25
5-31
9-10
5-9
5-13
5-18
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Rozstęp, czyli róŜnica pomiędzy wartościami maksymalną i minimalną, wskaźników
HIC36 i CAcc przy danej prędkości zderzenia jest znaczny, co utrudnia ocenę wpływu prędkości
zderzenia na ryzyko obraŜeń głowy i torsu. Maksymalne wartości wskaźnika obraŜeń głowy
są zwykle HIC36<900 a torsu CAcc<60 g. Odpowiadające im ryzyko cięŜkich obraŜeń (AIS4+)
nie przekracza 14% (głowa) i 20% (tors). O wartości całkowitego ryzyka obraŜeń Pcomb
decydują obciąŜenia torsu, niezaleŜnie od prędkości samochodu.
40%

40%
MY 1990-1999

MY 2000-2010
30%

Pcomb

Pcomb

30%
20%
10%
0%

20%
10%

F5

40 km/h

F5

M50

48 km/h

F5

M50

56 km/h

0%

F5

40 km/h

F5

M50

48 km/h

F5

M50

56 km/h

Rys.8. Wpływ prędkości zderzenia na wartości ryzyka Pcomb (AIS4+);
(linie ciągłe - kierowca, linie przerywane - pasaŜer)
Na rysunku 8 skojarzono prędkość zderzenia i ryzyko cięŜkich obraŜeń Pcomb. Uwzględniając
wyniki uzyskane dla obu manekinów (M50 i F5), na miejscach kierowcy i pasaŜera, ustalono
następuje przedziały ryzyka obraŜeń:
− samochody z lat 2000-2010
− samochody z lat 1990-1999
Pcomb =4÷31%, przy 48 km/h;
Pcomb =4÷11%, przy 40 km/h (tylko F5);
Pcomb =5÷38%, przy 56 km/h;
Pcomb =4÷23%, przy 48 km/h;
Pcomb =5÷27%, przy 56 km/h.

6. Ocena statystyczna wpływu prędkości zderzenia na obciąŜenia manekinów
6.1. Zakres analizy statystycznej
Bardziej szczegółową ocenę wpływu prędkości uderzenia samochodu w przeszkodę na
obciąŜenia i ryzyko obraŜeń osób jadących przeprowadzono na podstawie analizy
statystycznej wartości wskaźników HIC36 i CAcc oraz wartości ryzyka Phead, Pchest, Pcomb , które
przyjęto jako zmienne losowe. Do oceny własności ich rozkładów prawdopodobieństwa
opracowano histogramy. Na podstawie liczby testów zderzeniowych n oraz rozstępu R
danego wskaźnika, pogrupowano ich wartości x1, x2,…, xn w k przedziałów (klas) o długości h
(interwał klasowy), uwzględniając [6, 7]:
R
k ≈ n ; k ≤ 5 log(n) ; h ≈
(6)
k
W ten sposób kaŜdej i-tej klasie przyporządkowano ni wartości wskaźników (liczność danej
klasy) oraz obliczono liczność względną pi (częstość), liczność skumulowaną ci oraz wartości
dystrybuanty F w górnych granicach klas xi+ :
i
ni
c
;
ci = ∑ n j , i = 1, 2, ..., k ; F ( xi+ ) = i
n
n
j =1
Na podstawie histogramów wyznaczono wartość modalną (dominantę) [6]:
nm − nm −1
Mo = xm− + h ⋅
2nm − nm −1 − nm +1

pi =

(7)

(8)

gdzie: m – numer przedziału histogramu o największej liczności; xi− , nm – dolna granica
i liczność przedziału zawierającego modalną.
Do oceny asymetrii i spłaszczenia (koncentracji) analizowanych rozkładów
wykorzystano współczynnik asymetrii As oraz kurtozę Ku [6]:
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As =

µ
x − Me
; Ku = 44
s
s

(9)

gdzie: x - średnia arytmetyczna, Me - mediana, s - odchylenie standardowe, µ4 - moment
centralny rzędu czwartego.
Współczynnik asymetrii As=0 dla rozkładu symetrycznego ( x = Me = Mo ), As<0 dla
rozkładów o asymetrii lewostronnej ( Mo > Me > x ) i As>0 dla rozkładów o asymetrii
prawostronnej ( Mo < Me < x ). Im większa jest wartość bezwzględna współczynnika
asymetrii, tym silniejsza jest asymetria rozkładu. Kurtoza Ku>3 i Ku<3 charakteryzuje
rozkłady bardziej i mniej skoncentrowane niŜ rozkład normalny, dla którego Ku=3 [6].

6.2. Wpływ lat produkcji, typu i masy samochodu na wartości wskaźników HIC36 i CAcc
W punkcie 5 oceniono wpływ prędkości zderzenia na wartości wskaźników HIC36
i CAcc oddzielnie dla samochodów z lat 1990-1999 oraz 2000-2010. Na tym etapie oceniono,
czy typ oraz masa samochodu mogą wpływać na znaczny rozstęp wskaźników HIC36 i CAcc
przy danej prędkości zderzenia.
Na rysunku 9a zestawiono wartości wskaźników HIC36 i CAcc, dotyczące manekina M50
(kierowca) w samochodach klasycznych. Wartości wskaźników HIC36 i CAcc skojarzono
z liniami ryzyka obraŜeń (por. rys.3c). Wyraźną róŜnicę pomiędzy obciąŜeniami manekinów
a)
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Rys.9. Wskaźniki HIC36 i CAcc i dystrybuanty ryzyka obraŜeń Pcomb (AIS4+) (M50, 56 km/h);
a) samochody z lat 1990-1999 oraz 2000-2010; b) róŜne typy samochodów z lat 2000-2010;
c) róŜna masa samochodów klasycznych (K) z lat 2000-2010
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w samochodach starszych i nowszych potwierdzają dystrybuanty ryzyka obraŜeń Pcomb.
Na rysunku 9b zestawiono wartości wskaźników HIC36 i CAcc, dotyczące manekina M50
(kierowca) w samochodach typu: klasyczne (K), terenowo-rekreacyjne (U), pikapy (P) i vany
(V), z lat 2000-2010. Samochody klasyczne, których jest tu najwięcej, podzielono dodatkowo
na cztery grupy, róŜniące się masą (rys. 9c). Rozkłady ryzyka Pcomb, wyraŜone za pomocą
dystrybuanty F(Pcomb), są podobne zarówno dla róŜnych typów samochodów jak i róŜnych
wartości masy samochodów klasycznych. Tym samym nie stwierdzono, aby typ lub masa
samochodu istotnie wpływały na rozstęp wskaźników HIC36 i CAcc.
Na podstawie powyŜszych ustaleń podzielono testy zderzeniowe na 14 grup
(7 z kierowcą i 7 z pasaŜerem), wyszczególnionych wcześniej w tabeli 3 (8 grup testów
z manekinem M50 i 6 grup testów z manekinem F5). Ze względu na małą liczbę testów
samochodów z lat 1990-1999 z manekinem F5, przy prędkości 40 i 56 km/h, pominięto je
w prowadzonej dalej analizie.

6.3. Wpływ prędkości zderzenia na dominanty wskaźników HIC36 i CAcc
Histogramy wskaźników HIC36 i CAcc, dotyczące obciąŜenia manekinów na fotelu
kierowcy, podano na rysunku 10 (dla pasaŜera opracowano podobne rozkłady). Na osi
odciętych są wartości górnych granic klas xi+ . Na osi rzędnych jest częstość pi (7). Liczność
testów podano wcześniej w tabeli 3. Na podstawie (6) przyjęto interwały klasowe hHIC =70
i hCAcc=4 g dla wskaźników dotyczących manekina M50 oraz hHIC =120 i hCAcc=5 g dla
wskaźników dotyczących manekina F5.
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Rys.10. Histogramy częstości wskaźników HIC36 i CAcc dla manekinów na fotelu kierowcy;
M50 (48 i 56 km/h) i F5 (40, 48 i 56 km/h);

Uwzględniając opisane w punkcie 6.1 miary połoŜenia, zmienności, asymetrii
i koncentracji analizowanych rozkładów ustalono, Ŝe rozkłady wskaźników HIC36 i CAcc
w większości z 14 grup mają bardzo słabą (|As|<0,2) asymetrię prawostronną (As>0, czyli
x > Mo) i koncentrację mniejszą niŜ rozkład normalny (na ogół Ku∈(1,7; 2,9), a tylko dla 2
grup Ku>3). Ze względu na niesymetryczność rozkładów wskaźników HIC36 i CAcc, do opisu
maksimum ich funkcji gęstości przyjęto wartości modalne Mo (rys.11).
Zwiększenie prędkości uderzenia samochodu z 48 do 56 km/h ma większy wpływ na
zwiększenie wartości modalnej wskaźnika HIC36 niŜ CAcc. Na podstawie zaleŜności (3) i (4)
oceniono, Ŝe takie zwiększenie prędkości powoduje zwiększenie wartości modalnej ryzyka
cięŜkich obraŜeń głowy z 2 do 4% a torsu z 5÷6 do 7÷11%.
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Rys.11. Wartości modalne wskaźników HIC36 i CAcc (M50 i F5) dla kierowcy (D) i pasaŜera (P)
przy prędkości uderzenia samochodu w przeszkodę 40, 48 i 56 km/h

Potwierdzono, Ŝe zwiększenie prędkości zderzenia wpływa w większym stopniu na
obciąŜenia manekina M50 w starszych niŜ w nowszych samochodach (por. rys.9a i 11).
Ponadto wartości modalne wskaźników HIC36 i CAcc dla manekinów M50 na fotelach kierowcy
i pasaŜera są podobne przy danej prędkości zderzenia. Natomiast przy prędkości 56 km/h
wartości modalne wskaźnika HIC36 są wyraźne większe dla manekinów F5 na miejscu
pasaŜera niŜ kierowcy.

6.4. Wpływ prędkości zderzenia na dominanty ryzyka obraŜeń Pcomb
Rozkłady ryzyka obraŜeń Pcomb opracowano równieŜ na podstawie histogramów.
W tabeli 4 zestawiono wartości parametrów, opisujących własności rozkładów ryzyka Pcomb,
w 14 grupach danych (I÷XIV). Na podstawie (6) przyjęto interwały klasowe h równe 1,5, 1,8
oraz 2,5% dla manekina M50 oraz h=3% dla manekina F5.
Tabela 4. Wartości parametrów opisujących własności rozkładów ryzyka Pcomb
Manekin
M50
F5
Miejsce
Kierowca
PasaŜer
Kierowca
PasaŜer
Rok prod. 1990-1999
2000-2010
1990-1999
2000-2010
2000-2010
V [km/h]
48
56
48
56
48
56
48
56
40
48
56
40
48
56
Grupa
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII XIII XIV
n
44
265
48
417
38
192
43
417
10
46
20
10
45
18
R [%] 12,9 32,2 10,3 22,5 11,5 31,3 9,4 19,4 6,8 18,2 11,8 4,3
7,9 12,5
h [%] 1,8
2,5
1,8
1,5
1,8
2,5
1,8
1,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
x [%] 9,3 17,2 8,6 11,2 7,9 16,9 7,8 11,2 6,3 10,4 11,4 6,3 7,9 11,1
Me [%] 9,3 15,8 8,1 10,0 7,4 15,8 7,3 10,3 5,2
9,1 10,9 5,9
7,6 11,0
Mo* [%] 8,6 13,8 7,7
8,7
7,6 14,0 6,6
8,6
5,0
7,8
9,8
5,5
7,3 10,7
s [%] 3,1
6,8
2,6
4,4
3,0
6,5
2,4
3,9
2,1
4,6
3,4
1,5
2,3
3,3
q0,25 [%] 7,2 12,2 6,7
8,2
5,4 11,9 6,0
8,3
4,5
7,0
8,5
5,1
5,9
8,8
q0,75 [%] 11,6 20,7 10,4 13,1 9,1 20,4 9,2 13,4 7,5 12,2 12,9 6,9
9,9 12,9
As
0,01 0,20 0,18 0,26 0,15 0,17 0,22 0,25 0,49 0,28 0,17 0,26 0,14 0,03
Ku
2,36 3,23 2,61 4,64 2,84 3,36 2,82 3,71 2,21 3,11 2,65 1,97 1,90 2,21
*) Wartości modalne wskaźnika Pcomb obliczono wg (8). Wartości modalne wskaźnika Pcomb obliczone na
podstawie wartości modalnych wskaźników HIC36 i CAcc (z rys. 11) oraz wg (8) dla 9 grup nie róŜnią się więcej
niŜ o 5% a dla pozostałych grup (I, II, IV, IX i XI) róŜnice te są 8÷12%.

Rozkłady w kaŜdej grupie mają asymetrię prawostronną (As>0), przy czym siła
asymetrii jest bardzo słaba (|As|<0,2) lub słaba (|As|<0,4). Średnia arytmetyczna x jest
o 8÷33% większa niŜ Mo, odchylenie standardowe s∈(1,5%; 6,8%). W 5 grupach (II, IV, VI,
12

1.00

1.00

0.75

0.75

0.75

0.50
MY 1990-1999

0.25

0.50
MY 2000-2010

0.25

M50_48 km/h

F(Pcomb)

1.00

F(Pcomb )

F(Pcomb )

VIII, X) koncentracja jest większa niŜ w rozkładzie normalnym (Ku>3), w pozostałych
grupach Ku∈(1,97; 2,84).
Na rysunku 12 podano dystrybuanty ryzyka Pcomb, dotyczące manekinów na fotelach
kierowcy i pasaŜera. Punktami zaznaczono wartości modalne ryzyka obraŜeń Pcomb.
Występują one pomiędzy kwartylem q0,25 a medianą Me. Uwagę zwracają róŜnice rozkładów
dotyczących kierowcy i pasaŜera, przy prędkości 48 km/h.
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Rys.12. Dystrybuanty ryzyka obraŜeń Pcomb (AIS4+) manekinów na fotelu kierowcy (linie ciągłe)
i pasaŜera (linie przerywane) przy prędkości uderzenia samochodu w przeszkodę 40, 48 i 56 km/h

Wartości modalne ryzyka obraŜeń Pcomb (AIS4+) kierowcy i pasaŜera z tabeli 4
zestawiono na rysunku 13, gdzie zaznaczono przedziały zmienności (Mo-q0,25; q0,75-Mo),
zawierające 50% wyników w kaŜdej z 14 grup.
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Rys.13. Wartości modalne (dominanty) ryzyka obraŜeń Pcomb (AIS4+) kierowcy (D) i pasaŜera (P)
przy prędkości uderzenia samochodu w przeszkodę 40, 48 i 56 km/h (manekiny M50 i F5)

Na podstawie wartości modalnych ryzyka obraŜeń Pcomb ustalono, Ŝe zwiększenie
prędkości uderzenia samochodu w przeszkodę:
− z 48 do 56 km/h zwiększa ryzyko obraŜeń (AIS4+) 50-centylowego męŜczyzny z 8 do
14% w samochodach z lat 1990-1999 oraz z 7 do 9% w samochodach z lat 2000-2010;
− z 40 do 56 km/h zwiększa ryzyko obraŜeń (AIS4+) 5-centylowej kobiety z 5 do 10%
w samochodach z lat 2000-2010.
Uogólnione wyniki oceny wpływu prędkości zderzenia czołowego na ryzyko obraŜeń
kierowcy i pasaŜera na przednim fotelu podano na rysunku 14. Punktami na wykresach, przy
prędkości 40, 48 i 56 km/h, oznaczono wartości modalne z rysunku 13. Natomiast punkty
przy Delta_V<40 km/h, to wartości ryzyka obraŜeń Pcomb kierowcy i pasaŜera, obliczone na
podstawie wyników z dwóch testów z manekinem M50 i trzech testów z manekinem F5 (por.
rys.7 i tab.2).
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Rys.14. Ryzyko obraŜeń kierowcy i pasaŜera na przednim fotelu podczas zderzenia czołowego
w funkcji Delta_V (po lewej stronie jest fragment wykresu z prawej);
linia „AIS3” wg [4], linia „AIS6” wg [23]

Punkty na wykresach oraz przebiegi funkcji ryzyka AIS3 i AIS6 (linie 6 i 9 z rys.1)
wykorzystano do aproksymowania uzyskanych wyników następującą funkcją (linia „AIS4”
na rys.14):
Pcomb ( AIS 4+) = {1 + exp[3,9 − 4,1 ⋅ ( Delta _ V / 80) 2,3 ]}−1
(10)
gdzie Delta_V [km/h] jest zmianą prędkości samochodu podczas zderzenia.
Ryzyko obraŜeń osób na przednich fotelach samochodów z lat 2000-2010, podczas
zderzenia czołowego przy Delta_V <60 km/h, moŜe być opisane funkcją aproksymującą (linia
przerywana na rys.14):
Pcomb ( AIS 4+ ) = 0,017 ⋅ Delta _ V 1,56
(11)
która wykazuje wysoką wartość współczynnika determinacji R² = 0,920.

7. Podsumowanie
Analiza wyników kilkuset testów zderzeniowych umoŜliwiła ocenę wpływu prędkości
zderzenia na ryzyko obraŜeń kierowcy i pasaŜera na przednim fotelu, zapiętych pasami
bezpieczeństwa i chronionych poduszką gazową. Prędkość zderzenia jest tylko jednym
z wielu czynników, wpływających na ryzyko obraŜeń osób jadących, dlatego ocenę
prowadzono w dwóch grupach wiekowych samochodów, oddzielnie dla manekinów F5 i M50
oraz miejsc w samochodzie (na fotelach kierowcy i pasaŜera).
W ocenie ryzyka obraŜeń uwzględniono obciąŜenia głowy i torsu (wskaźniki HIC36
i CAcc). Znaczny rozstęp tych wskaźników utrudniał prowadzoną ocenę (pkt.5). Dlatego
wartości wskaźników HIC36 i CAcc oceniono statystycznie, określając parametry ich
rozkładów. Na podstawie wartości modalnych ryzyka obraŜeń Pcomb ustalono, Ŝe zwiększenie
prędkości uderzenia samochodu w przeszkodę z 40 do 56 km/h zwiększa ryzyko cięŜkich
obraŜeń (AIS4+) 5-centylowej kobiety z 5 do 10%. Ryzyko obraŜeń 50-centylowego
męŜczyzny oceniono przy prędkości zderzenia 48 i 56 km/h. Zwiększenie prędkości w tym
zakresie zwiększa ryzyko cięŜkich obraŜeń z 8 do 14% w samochodach z lat 1990-1999 oraz
z 7 do 9% w samochodach z lat 2000-2010.
Uogólniając uzyskane wyniki ustalono, Ŝe zwiększenie prędkości uderzenia
samochodu w przeszkodę z 25 do 56 km/h zwiększa ryzyko cięŜkich obraŜeń (AIS4+)
kierowcy i pasaŜera z 2 do 10%. O wartości ryzyka obraŜeń Pcomb decydują obciąŜenia torsu,
niezaleŜnie od prędkości uderzenia samochodu w przeszkodę. Wyniki analizy wykorzystano
do opisu zaleŜności ryzyka cięŜkich obraŜeń (AIS4+) kierowcy i pasaŜera od parametru
Delta_V funkcjami (10) i (11).
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Weryfikacja możliwego poziomu wykrywalności wycieków w zakresie
zastosowania zmodyfikowanych uproszczonych metod diagnostycznych

Słowa kluczowe: wykrywanie uszkodzeń, rurociągi, metody wykrywania wycieków, poziom
wykrywalności wycieków
Streszczenie: Artykuł dotyczy zagadnień diagnozowania wycieków z rurociągów przesyłowych
cieczy z wykorzystaniem metod, które bazują na pomiarach wewnętrznych parametrów przepływu
(zmiennych procesowych), tj.: strumienia i ciśnienia. Artykuł prezentuje porównanie trzech
zmodyfikowanych uproszczonych technik, tj.: analizy korelacyjnej sygnałów ciśnienia i przepływu,
monitorowania zmian ciśnienia i bilansu strumieni. Oprócz uprzednio znanych rozwiązań autorzy
proponują również rozwiązanie algorytmu detekcyjnego o nowej strukturze zmiennych i o dwóch
wariantach funkcji wynikowych. Metody nie wymagają zastosowania skomplikowanych modeli
rurociągu, cechuje je niski koszt w sensie wymagań dotyczących urządzeń pomiarowych oraz łatwa
realizacja i obsługa.
Obszarem zainteresowania niniejszego artykułu jest określenie dla proponowanych metod
wskaźników jakościowych, w przypadku diagnozowania pojedynczych wycieków w stanach
ustalonych. Taka ocena dotyczy w szczególności ustalenia możliwego poziomu wykrywalności
wycieku, tj. minimalnej wielkości wycieku, który może być wykryty. Innym określanym parametrem
jest tzw. czas odpowiedzi, tj. czas od momentu wystąpienia wycieku do jego wykrycia. Podstawę
weryfikacji stanowiły badania eksperymentalne przeprowadzone na stanowisku z modelem fizycznym
rurociągu. Uzyskane wyniki potwierdziły wysoką skuteczność proponowanych technik wykrywania
wycieków.

1. Wstęp
Rurociągi przesyłowe cieczy narażone są na awarie, których następstwem mogą być
wycieki. Stąd niezbędnym wyposażeniem tego typu instalacji są systemy diagnostyczne
wycieków (z ang. LDS – leak detection systems). Głównym zadaniem tych systemów jest
wykrycie, zlokalizowanie oraz oszacowanie wielkości zaistniałego wycieku.
Większość LDS jest opracowywanych z wykorzystaniem metod diagnostycznych,
które bazują na pomiarach wewnętrznych parametrów przepływu, tj. strumienia, ciśnienia
i temperatury tłoczonego medium. W literaturze takie metody są określane jako wewnętrzne
(analityczne, pośrednie) [2, 11, 17].
Implementacja procesu diagnozowania wycieków stanowi dość skomplikowane
zagadnienie. Istniejące metody wewnętrzne, których przegląd można odnaleźć w pracach [4,

10, 11, 17, 19], samodzielnie nie są w stanie zapewnić realizacji wszystkich wspomnianych
zadań diagnostycznych. Ich użyteczność jest ograniczona tylko do określonych stanów
operacyjnych rurociągu i charakterystyk zaistniałych wycieków. Stąd opracowanie
efektywnego i niezawodnego LDS wymaga zastosowania minimum kilku metod
wewnętrznych [17].
Mając na uwadze, że na samym początku system diagnostyczny powinien wykryć
zaistniały wyciek, metody odpowiedzialne za realizację tego zadania nabierają szczególnego
znaczenia. W praktyce stosuje się jedną lub kilka takich metod. Ma to na celu zwiększenie
solidności systemu, rozumianej jako stopień zaufania osób obsługujących system,
a oznaczającej brak fałszywych alarmów i wykrywanie przez system zaistniałych wycieków.
Najbardziej zaawansowane rozwiązania ukierunkowane na wykrywanie wycieków
bazują na dynamicznych modelach procesu. Jako przykład takich metod można tu wymienić
metody analizy odwrotnej (z ang. inverse analysis methods) [9, 19] oraz metody w kontekście
tzw. podejścia odpowiadającego automatyce (z ang. automatic control approach) [1, 2, 10,
11, 16, 18]. Niewątpliwą zaletą obu grup metod jest możliwość wykrywania wycieków
w stanach ustalonych, a także w stanach przejściowych, które są następstwem takich zmian
operacyjnych, jak: zmiana punktu pracy, otwieranie i zamykanie zaworów, rozruch
i zatrzymanie pomp. Jednak są to dość złożone metody, a ich praktyczna realizacja oznacza
konieczność rozwiązania wielu problemów, które dotyczą takich zagadnień, jak: opracowanie
matematycznego modelu rurociągu i poszukiwanie rozwiązań takiego modelu, ścisłe
przestrzeganie metodyki procesu diagnozowania, zastosowanie odpowiednich środków
diagnozowania.
W przypadku metod analizy odwrotnej ich ogólna idea polega na porównywaniu
wyników generowanych przez model z danymi pomiarowymi, a minimalizowanie
uzyskiwanych odchyleń poprzez odpowiednie dopasowanie modelu prowadzi do wykrycia
wycieku oraz jego lokalizacji. Modelowanie dynamiki przepływu w przewodzie rurociągu
najczęściej bazuje na zastosowaniu niestacjonarnych równań zachowania masy i pędu dla
płynów. Praktyczna realizacja takich metod może wymagać przeprowadzania specjalnych
testów, które polegają na wymuszaniu stanów przejściowych w formie impulsów ciśnienia
generowanych przez zamykanie zaworu, zamontowanego na skrajnym odcinku rurociągu
[19]. Testy z wykorzystaniem zaworu znacząco upraszczają opis dynamiki rurociągu,
z uwzględnieniem modelowania samego wycieku oraz ułatwiają rozwiązywanie układów
równań poprzez uzyskaną (znacząco polepszoną) znajomość warunków brzegowych.
Poprawne przeprowadzenie takich testów wymaga jednakże właściwego sterowania procesem
zamykania zaworu, na co zwraca uwagę [9]. Zamykanie zaworu na działającym rurociągu
zawsze jednak stwarza pewne zagrożenie. Stąd może być konieczne wprowadzenie pewnych
ograniczeń w normalnej eksploatacji rurociągu, tj. obniżenie wartości ciśnienia, a stąd ilości
przetłaczanego medium.
W przypadku metod w kontekście tzw. podejścia odpowiadającego automatyce
matematyczny model dynamiki przepływu płynu jest zazwyczaj zapisywany w przestrzeni
stanów. Powszechnym rozwiązaniem jest zastosowanie obserwatorów stanu, które estymują
wartości zmiennych procesowych, na przykład strumień przepływu na wlocie i wylocie
rurociągu [1, 2, 10, 11] lub inne parametry opisujące przepływ, np. współczynnik tarcia
[2, 10, 11]. W kolejnym kroku stosując określony algorytm detekcyjny możliwe jest
uzyskanie diagnozy, z wygenerowaniem alarmu o zaistniałym wycieku.
Realizacja obu powyżej wspomnianych grup metod wnosi wysokie wymagania
względem układów pomiarowych. To skutkuje wysokimi kosztami LDS, które wynikają
z potrzeby użycia odpowiedniej ilości bardzo dokładnych urządzeń pomiarowych, układów
transmisji danych o wysoce rygorystycznej synchronizacji czasowej i komputerów o dużych

mocach obliczeniowych. Taki LDS powinien być również obsługiwany przez operatorów
o bardzo wysokich kwalifikacjach.
Dlatego też, zamiast takich metod, stosowane są prostsze rozwiązania, w tym np.:
bilans masy, monitorowanie ciśnienia/przepływu, detekcja fal ciśnienia, analiza korelacyjna
mierzonych sygnałów. W ogólności, każda metoda uwzględnia zazwyczaj pojedyncze
zjawisko hydrauliczne związane z wystąpieniem wycieku, co stanowi podstawę do
opracowania odpowiednich algorytmów detekcyjnych. Tego typu uproszczone algorytmy
detekcyjne (z ang. SLDA – simplified leak detection algorithms), ukierunkowane na
wykrywanie pojedynczych wycieków z rurociągów przesyłowych cieczy, stanowią obszar
zainteresowania niniejszej pracy.
Niewątpliwą zaletą SLDA są relatywnie niskie koszty i łatwość ich implementacji.
Uwzględniając inne cechy, w tym: czas trwania testu, ingerencję w normalne działanie
systemu, złożoność oprzyrządowania, które według [3] razem stanowią kryterium
porównawcze dla różnych metod diagnozowania wycieków, w przypadku SLDA również
należy ocenić zadawalająco. Warto jeszcze zwrócić uwagę na aspekt dotyczący praktycznego
zastosowania SLDA, jako elementów LDS. Konfigurując LDS, może być zastosowany nawet
pojedynczy SLDA, na przykład na bazie zasady bilansu masy lub objętości. Częściej jednak
stosuje się kilka SLDA, które poprzez ich odpowiednią synchronizację powinny się
wzajemnie weryfikować i/lub uzupełniać. W rezultacie ma to umożliwiać wykrywanie
wycieków nie tylko w stanach ustalonych, ale nawet w zakresie innych warunków
operacyjnych (charakteryzujących się niewielkimi poziomami stanów przejściowych). SLDA
mogą być elementami bardziej zaawansowanych procedur diagnozowania wycieków, które
wykorzystują wcześniej wspomniane matematyczne modele dynamiki przepływu płynu. Te
ostatnie rozwiązania można odnaleźć w pracach [1, 2, 10, 11]. Według porównania dwóch
zaawansowanych algorytmów, które można odnaleźć w pracy [1], algorytm skonfigurowany
według powyżej wspomnianego schematu dzięki jego dobrym osiągom, wysokiej
niezawodności i faktu, że jest bardziej odpowiedni do implementacji na sterownikach
przemysłowych został ogólnie lepiej oceniony, niż drugi algorytm, który był jeszcze dużo
bardziej zaawansowany w aspekcie złożoności obliczeniowej.
Oprócz wspomnianych cech, niezależnie od zastosowania zaawansowanych czy
uproszczonych technik detekcji wycieku, o ich praktycznej przydatności decyduje zasadniczo
skuteczność. Jest ona definiowana jako możliwość wykrycia danej wielkości wycieku, przy
określonych ograniczeniach czasowych, z minimalnym poziomem fałszywych alarmów.
Według [18], operatorzy rurociągów są zainteresowani rozwiązaniami LDS, które
pozwalałyby na wykrywanie wycieków o intensywności mniejszej niż 1% nominalnego
strumienia przepływu. Najlepiej aby takie osiągi dotyczyły zarówno stanów ustalonych, jak
i stanów nieustalonych. Operatorów interesuje również ocena (oszacowanie) najmniejszej
wielkości wykrywanego wycieku, jaki można uzyskać dla określonego rozwiązania
algorytmu detekcyjnego.
Skuteczność SLDA jest zależna o wielu czynników. Można tu wskazać na strukturę
samego algorytmu. Pod pojęciem struktury algorytmu jest tu całościowo rozumiana
opracowana realizacja wybranej metody diagnozowania, która uwzględnia użycie określonej
konfiguracji urządzeń pomiarowych (liczba, rozmieszczenie), ich charakterystyki
metrologiczne (dokładność), nastawy transmisji danych (próbkowanie), warunki podczas
pomiarów (poziom zakłóceń i szumów pomiarowych) oraz zastosowane techniki
przetwarzania i analizy mierzonych sygnałów, w tym również dobór progów alarmowych.
W przypadku danego rurociągu istotne są: topografia (w tym średnica i długość), stan
przewodu (chropowatość), rodzaj tłoczonego medium (gęstość, prędkość fali ciśnienia),
warunki przepływu (strumień i ciśnienie). Ponadto istotne są parametry wycieku, tj.: miejsce,

intensywność, charakter wystąpienia i narastania, a także rozmiary uszkodzenia przewodu.
Analizę takich zagadnień można odnaleźć w pracach [3, 7].
Niestety, skuteczność wielu obecnie używanych SLDA często jest zbyt mało
zadawalająca. Interesuje tu nas przypadek zastosowania SLDA do diagnozowania
pojedynczych wycieków z rurociągów przesyłowych cieczy w stanach ustalonych.
Przykładowy SLDA, który wykorzystuje metodę bazującą na detekcji ujemnych fal ciśnienia
można odnaleźć w [7]. Algorytm przetwarza dane z dwóch pojedynczych czujników ciśnienia
montowanych na wlocie i wylocie rurociągu. Podstawą oceny jego skuteczności, która
uwzględnia określenie najmniejszej wielkości wykrywanego wycieku, są wykonane
obliczenia symulacyjne, gdzie wykorzystano matematyczny opis zmian amplitudy fali
ciśnienia w odniesieniu do zadanych parametrów rurociągu. Uzyskana najmniejsza wielkość
wykrywanego wycieku, która wynosi około 1,4% masowego przepływu nominalnego,
przekracza jednak wartość referencyjną. Inny SLDA, który wykorzystuje metodę masowego
bilansowania wycieku, w połączeniu z analizą korelacyjną, został przedstawiony w [10].
Algorytm działa w oparciu o pomiar strumieni masowych na wlocie i wylocie. Poddano go
testom eksperymentalnym na rurociągu do transportu benzyny. Przedstawione wyniki dotyczą
tylko pojedynczego eksperymentu, gdzie intensywność wykrytego wycieku wynosi 0,19%
masowego przepływu nominalnego.
Należy tu dodać, że SLDA są prezentowane lub wzmiankowane w wielu innych
publikacjach naukowych [5, 12]. Jednak nie zawsze zawierają one pełne informacje na temat
ich szczegółowych rozwiązań oraz skuteczności, z określeniem najmniejszej wielkości
wykrywanego wycieku, co istotnie utrudnia ich ewentualne modyfikacje i wdrożenia.
Analizując istniejące SLDA, warto zauważyć, że skuteczność rozwiązań podobnych
w sensie ich ogólnej metodyki może się znacząco różnić. Autorzy zakładają zastosowanie
odpowiednich rozwiązaniach struktury SLDA jako sposobu uzyskania poprawy ich
skuteczności.
Stąd głównym celem pracy jest całościowe zaprezentowanie kilku zmodyfikowanych
SLDA oraz ich porównanie, w zakresie oceny skuteczności. Prezentowany zbiór algorytmów
detekcyjnych charakteryzuje się tym, że wykorzystują one różne kombinacje standardowych
dla rurociągów przesyłowych mierzonych sygnałów zmiennych procesowych, tj. sygnałów
strumienia i ciśnienia. Oprócz uprzednio znanych rozwiązań autorzy proponują rozwiązanie
algorytmu o nowej strukturze zmiennych i o dwóch wariantach funkcji wynikowych.
Wszystkie prezentowane rozwiązania SLDA są ukierunkowane na wykrywanie pojedynczych
wycieków z rurociągów przesyłowych cieczy, w warunkach stanu ustalonego.
Należy tutaj wyjaśnić, że autorzy w niniejszej pracy koncentrują się w szczególności
na zagadnieniu wykrywania wycieku. Temu zagadnieniu poświecono wiele uwagi. Zadanie to
jest uważane za najważniejsze z punktu widzenia działania LDS, jako pierwszy obowiązkowy
etap, który musi być zakończony w celu przeprowadzenia lokalizacji wycieku i oszacowania
jego wielkości. Nie mniej jednak, w pracy uwzględniono również lokalizację, pomijając
natomiast oszacowanie wielkości wycieku.
Algorytmy zostały poddane eksperymentalnej weryfikacji, wykorzystując fizyczny
model rurociągu, na którym przeprowadzono szeroki program badań z symulowanymi
wyciekami. Podstawę oceny algorytmów stanowiło określenie dwóch podstawowych
wskaźników jakościowych: najmniejszego poziomu wykrywalności i czasu wykrycia wycieku.
Te parametry są bezpośrednio związane z zagadnieniem wykrywania wycieku. W przypadku
lokalizacji wycieku jako parametr określający dokładność takiego oszacowania uwzględniono
błąd lokalizacji.
Najmniejsze wielkości wykrywalnych wycieków, które uzyskano dla opracowanych
algorytmów, były poniżej przyjętej wartości referencyjnej. Autorzy zakładają, że

przedstawione w artykule rozwiązania zmodyfikowanych SLDA oraz wyniki ich
zastosowania mogą dostarczyć cennych informacji dla operatorów rurociągów.
Artykuł podzielono na następujące części: drugi rozdział opisujący typowe
wyposażenie pomiarowe rurociągów przesyłowych; trzeci rozdział zawierający opis zjawisk
hydraulicznych związanych z wystąpieniem wycieku; czwarty rozdział z omówieniem
podstawowych problemów dotyczących wykrywania wycieków; piaty rozdział ze
szczegółowym opisem proponowanych algorytmów; szósty rozdział prezentujący opis
laboratoryjnego rurociągu i programu badań; siódmy rozdział dotyczący aspektów
praktycznej realizacji proponowanych algorytmów; ósmy rozdział prezentujący uzyskane
wyniki diagnozowania symulowanych wycieków, z ich analizą oraz podsumowanie z sugestią
przyszłych prac badawczych.
2. Wyposażenie pomiarowe rurociągów
Rurociągi przesyłowe cieczy są zazwyczaj wyposażone w przepływomierze
i przetworniki ciśnienia, zamontowane na wlocie i wylocie. Ponadto, dodatkowe czujniki
ciśnienia często montowane są wzdłuż rurociągu. Celem zamontowania tych czujników jest
skrócenie czasu wykrycia i zwiększenie dokładności lokalizacji wycieku.
Zważywszy że układy pomiarowe stanowią podstawę systemów SCADA (z ang.
(supervisory control and data acquisition), które są stosowane na rurociągach do
monitorowania i sterownia procesem tłoczenia, system typu LDS jest zazwyczaj ich
dodatkowym modułem.
Układy pomiarowe powinny pozyskiwać i dostarczać do systemów diagnostycznych
wycieków określone informacje diagnostyczne, tj. mierzone sygnały ciśnienia i strumienia,
w sposób ciągły (według przyjętych okresów próbkowania TP ), bez znaczących opóźnień
czasowych. Ponadto układy pomiarowe powinny być odporne na błędy i zakłócenia. Jednak
powyżej wspomniane niekorzystne uwarunkowania dotyczące zakłóceń w przypadku
rurociągów przesyłowych dalekiego zasięgu mogą występować. Według [20], przypadki
dostępności tylko części użytecznych danych pomiarowych są dość częste.
3. Opis zjawiska wycieku
Typowe zależności pomiędzy sygnałami ciśnienia (mierzonego na wlocie i wylocie,
oraz w kilku punktach wzdłuż rurociągu) i sygnałami strumienia (mierzonego na wlocie
i wylocie) dla rurociągu przesyłowego cieczy, przed i po wystąpieniu wycieku, zostały
przedstawione na rysunku 1.
Zakładając, że szczelny rurociąg funkcjonuje w zakresie stanu ustalonego, pomiary
ciśnienia i strumienia wykazują ustabilizowane wartości z niewielkimi poziomami fluktuacji.
Wystąpienie wycieku skutkuje zmianami ciśnienia i strumienia w rurociągu. Na początku,
w miejscu wystąpienia wycieku dochodzi do nagłego spadku ciśnienia, który następnie
propaguje od tego punktu w obu kierunkach wzdłuż rurociągu jako ujemne fale ciśnienia.
Takie fale rozchodzą się z prędkością dźwięku specyficzną dla tłoczonego medium.
W mierzonych sygnałach ciśnienia falę można rozpoznać jako zmianę, która w czasie swoją
formą przypomina zbocze opadające, zazwyczaj o krzywoliniowym kształcie i różnym
stopniu jego nachylenia. Początek takiej zmiany odpowiada czołu fali ciśnienia. Czoła fal
ciśnienia są wyraźnie widoczne w przypadku nagłych wycieków (Rys. 1a). Są to wycieki, do
których dochodzi w następstwie szybkiego rozwoju uszkodzenia przewodu, a ich
intensywność (natężenie) osiąga wartość nominalną w krótkim czasie. W przypadku
wycieków narastających powoli, z uwagi na łagodniejszy przebieg zmian ciśnienia, fale
ciśnienia mają bardziej wygładzony kształt czół (Rys. 1b). Za czołem fali spadek ciśnienia

w rurociągu jest największy w pobliżu miejsca wycieku, a wraz ze wzrostem odległości od
tego miejsca maleje. Obserwowane spadki ciśnienia zależą od wielkości wycieku, jego
położenia oraz warunków przepływu.
Po pewnym czasie od wystąpienia wycieku przepływ w rurociągu stabilizuje się,
a stan przejściowy przemienia się w nowy stan ustalony. Porównując do stanu sprzed
wycieku, strumień na odcinku pomiędzy wlotem a miejscem wycieku wzrasta, a strumień na
odcinku od miejsca wycieku do wylotu maleje (Rys. 1).
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Rys. 1. Przebiegi sygnałów z czujników laboratoryjnego rurociągu, z pojedynczym
wyciekiem: p1 ,..., p 6 - ciśnienie wzdłuż rurociągu, q in , q out - strumień na wlocie i wylocie.
Wyraźne zmiany w trendach mierzonych sygnałów są spowodowane przez duży wyciek
symulowany w chwili t = t leak . Odpowiadają one przypadkowi nagłego wycieku:
a) ciśnienie, b) strumień; i powolnemu wyciekowi: c) ciśnienie, d) strumień.

4. Występujące problemy w wykrywaniu wycieków
O stopniu (poziomie) wykrywalności wycieków zasadniczo decydują charakter
i czytelność zmian mierzonych sygnałów ciśnienia i przepływu (wynikające z przebiegu
zjawiska wycieku i charakterystyk metrologicznych urządzeń pomiarowych).
Taka przykładowa sytuacja została przedstawiona na rysunku 2. Przebiegi tych
sygnałów zarejestrowano na eksperymentalnym rurociągu (którego opis można odnaleźć
w rozdziale 6), gdzie na początku odpowiadają one normalnemu działaniu rurociągu, tj.
w warunkach stanu ustalonego. Następnie był symulowany pojedynczy nagły wyciek
o wielkości 0.45% nominalnego przepływu, w punkcie bliskim połowy długości rurociągu.
Można zauważyć, że w przebiegach sygnałów ciśnienia i przepływu trudno jest dostrzec
zmiany spowodowane przez zaistniały wycieku, z powodu znacznego poziomu szumów.
Należy tu wyjaśnić, że ciśnienie i strumień na rysunku 2 nie zostały wyrażone
w jednostkach układu SI. Podano je natomiast w jednostkach, które czytelniej reprezentują
charakterystykę przepływu w tym rurociągu (operatorzy rurociągów powszechniej używają
jednostek spoza układu SI – na przykład m3/h). Jednostki widoczne na rysunku 2 są również
stosowane w dalszej części pracy.
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Rys. 2. Przebiegi sygnałów pomiarowych pozyskanych z laboratoryjnego rurociągu,
z symulowanym małym nagłym wyciekiem o wielkości 0.45% nominalnego przepływu,
w punkcie bliskim połowy długości rurociągu; gdzie: pin , pout - ciśnienie na wlocie
i wylocie, qin , qout - strumień na wlocie i wylocie, t leak - początek wycieku
5. Charakterystyki teoretyczne porównywanych metod
Proponowane zmodyfikowane rozwiązania SLDA bazują na zastosowaniu sygnałów
pomiarowych, o których wspomniano w rozdziale 2. Uwzględniają one następujące metody:
analizy korelacyjnej (oznaczenie „metoda I”),
monitorowania ciśnienia (oznaczenie „metoda II”),
bilansu objętości (oznaczenie „metoda III”).
Prezentowane opisy proponowanych rozwiązań mogą stanowić podstawę ich
praktycznej aplikacji.
5.1. Metoda I
Proponowana technika bazuje na zastosowaniu analizy korelacyjnej. W odróżnieniu
od podobnych rozwiązań odnajdywanych w pracach [1, 2, 10, 11], proponujemy zastosować
analizę korelacyjną nie tylko w odniesieniu do sygnałów przepływu, ale również do sygnałów
ciśnienia [14, 15].
Użycie sygnałów ciśnienia ma na celu skrócenie czasu wykrycia wycieku.
Uwzględniając dynamikę przewodu rurociągu, sygnały ciśnienia mogą wcześniej dostarczyć
informacje o zaistnieniu wycieku, niż sygnały przepływu. Jest to dobrze widoczne na
rysunku 1, gdy porównamy sygnały mierzone na wlocie i wylocie. Uwzględniając dodatkowe
czujniki ciśnienia zamontowane wzdłuż rurociągu, istnieje możliwość jeszcze szybszego
wykrycia wycieku.
Algorytm bazujący na zastosowaniu sygnałów ciśnienia może działać samodzielnie.
Należy jednak pamiętać, że zmiany ciśnienia w rurociągu nie zawsze są następstwem
wystąpienia wycieku. Podobne symptomy, jak dla zjawiska propagacji fal, które towarzyszy
wyciekom, można zaobserwować dla innych warunków przepływu spowodowanych
nastawami zaworów. Ich rozróżnienie jest bardzo trudne, o czym wspomina [12]. Chcąc
zabezpieczyć się przed generowaniem fałszywych alarmów i zwiększyć wiarygodność
diagnozy, oprócz algorytmu, który bazuje na zastosowaniu sygnałów ciśnienia można
zastosować drugi równolegle działający algorytm, ale oparty o sygnały przepływu.

Uwzględniając powyższe założenia, opracowano kilka wariantów SLDA.
Wykorzystują one następujące konfiguracje sygnałów diagnostycznych:
a)
dwa sygnały strumieni mierzonych na wlocie i wylocie rurociągu,
b)
dwa sygnały ciśnienia mierzonego na wlocie i wylocie rurociągu,
c)
dwa sygnały ciśnienia mierzonego na wlocie i wylocie, i dodatkowo w kilku punktach
wzdłuż rurociągu.
Struktury poszczególnych algorytmów, oprócz ogólnego ich podobieństwa, charakteryzują się
zastosowaniem istotnych odmiennych elementów. Podstawę ich działania stanowi analiza
korelacyjna. Taka analiza w kolejnych krokach obliczeń dotyczy wektorów danych, które
tworzy się w oparciu o zastosowanie przesuwnych okien czasowych. Danymi w oknach są
obliczane zmienne (tj. residua), zamiast mierzonych wartości sygnałów diagnostycznych.
Proponowane rozwiązania algorytmów uwzględniają dwie konfiguracje okien czasowych,
o różnych krokach ich przesuwu definiowanych określoną ilością kolejnych próbek sygnałów.
Opracowując obie konfiguracje okien, z jednej strony brano pod uwagę szybkość wykrycia
wycieku, a z drugiej zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Szczegółowe rozwiązania
poszczególnych algorytmów zostały opisane w dalszej części tego podrozdziału.
Na początku, wybrane do analizy mierzone sygnały diagnostyczne xn (odpowiednio:
qn - sygnały strumienia, pn - sygnały ciśnienia; gdzie: n = 1,..., j - numer punktu, j - liczba
punktów pomiarowych) zostają zastąpione przez zmienne ∆xn .
Zmienne ∆xn reprezentują odchylenia (residua). Są one obliczane jako różnice
k

k

pomiędzy bieżącą wartością danego sygnału xn , a wartością odniesienia xn , zgodnie
z zależnością (1). Wartość odniesienia jest wynikiem zastosowania filtracji rekursywnej
o charakterystyce dolnoprzepustowej typu recursive averaging with fading memory
(exponential smoothing), opisanej przez zależność (2).

∆xn = xn − xn
k

k

k

k

(1)
k

gdzie: xn - wartość mierzonego sygnału w chwili k , xn - wartość odniesienia w chwili k ,

xn = ( α ⋅ xn
k

gdzie: xn

k −1

k −1

) + (( 1 − α ) ⋅ xn )
k

(2)

- wartość odniesienia w chwili k − 1 wynikającej z zastosowanego okresu

próbkowania TP , xn - wartość mierzonego sygnału w chwili k , α - współczynnik
korekcyjny filtra 0 < α < 1 .
Zastosowanie do analizy zmiennych ∆xn zamiast xn pozwala uniknąć koniecznego
przystosowania stosunkowo dużych zmian progów alarmowych, wynikających
z nieuniknionych zmian dynamiki przepływu, które dotyczą np. zmiany punktu pracy
rurociągu. Sposób ich obliczania jest dość prosty, uwzględniając że wartości odniesienia są
uzyskiwane wykorzystując opisaną filtrację dolnoprzepustową. Jak dowodzi praktyka [10],
takie podejście jest skuteczne w odniesieniu do stanów ustalonych. Potencjalnie może być też
zastosowane do określonych (niewielkich) zakresów stanów przejściowych. Zastosowana
filtracja umożliwia również częściowe wyeliminowanie efektów zaszumienia i powolnego
dryftu sygnałów (dryftu pomiarowego), o czym wspomina [10]. Dla porównania, algorytm
odnajdywany w pracy [1], który wykorzystuje residua określane na podstawie sygnałów
przepływu mierzonych na wlocie i wylocie rurociągu, wymaga już bardziej skomplikowanych
obliczeń, gdyż wartości odniesienia estymowane są wykorzystując matematyczny model
k

dynamiki przepływu. Zastosowanie takiego podejścia na potrzeby diagnozowania wycieków
w stanach ustalonych nie jest konieczne. Warto jeszcze dodać, że residua są również
wykorzystywane w metodach diagnozowania wycieków dedykowanych dla sieci rurociągów,
w szczególności sieci dystrybucji wody [8]. Sposób ich obliczania jest inny, gdyż są to
różnice pomiędzy wartościami mierzonymi, a wartościami referencyjnymi, ale te drugie
dotyczą aproksymowanych stanów bez wycieków.
Następnie tworzone są pary zmiennych (3). Poszczególne pary odpowiadają kolejnym
wzdłuż rurociągu punktom pomiarowym ∆xn wraz z ich sąsiednim punktem ∆xn+1 , odliczając
w kierunku końca rurociągu.
U xs =1,..., j −1 = {∆xn= s , ∆xn+1= s +1 }

(3)

gdzie: s - liczba par zmiennych, j - łączna liczba punktów pomiarowych z n (analizowanych
sygnałów xn ).
Dla poszczególnych par zmiennych U xs wyznaczane są funkcje ich korelacji
wzajemnej. Pod uwagę brane są tu funkcje przy zmiennym czasie opóźnienia, tzw.
inter-korelogramy (z ang. cross-correlograms) (4), dodatkowo estymowane. Funkcje te, które
są wektorami o 2 N − 1 elementach, wyznaczane są dla wektorów danych (okien czasowych),
które zawierają N próbek sygnałów ∆xn i ∆xn+1 . Ilość próbek N w oknie czasowym
obejmuje przedział czasu k − τ , k . Zakres przesunięcia czasowego τ ustalany jest na
podstawie znajomości dynamiki zjawiska wycieku (pod uwagę brana jest tu prędkość
propagacji fali ciśnienia na danym odcinku rurociągu obejmującym analizowane punkty
pomiarowe) oraz odległości pomiędzy punktami pomiarowymi, które odpowiadają
analizowanym zmiennym ∆xn i ∆xn+1 . W przypadku sygnałów przepływu, z uwagi na
bardziej powolny charakter ich zmian, należy dobierać większy zakres τ niż dla sygnałów
ciśnienia.
Mogą tu być zastosowane okna czasowe, które różnią się sposobem ich przesuwania,
co zostało przedstawione na rysunku 3. W przypadku obu rodzajów okien, bieżąca ocena w
zakresie wykrywania wycieków, tj. odpowiednio w chwilach k i k + 1 dotyczy próbki
końcowej w oknie.

R∆xn∆xn+1 ( m )s =

1
R̂∆xn∆xn+1 ( m − N )s
N

gdzie: m = 1,2 ,...,2 N − 1 .
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Rys. 3. Schematy użytych okien czasowych

(4)

Następnie, dla otrzymanych funkcji (4), jeżeli analizowane są sygnały strumienia –
wówczas wyliczana jest wartość średnia (5a), a jeżeli analizowane są sygnały ciśnienia –
wyliczana jest wartość maksymalna (5b).

R̂qs =
k

1 m=k +τ
∑ R∆q ∆q ( m )s
2 N + 1 m=k −τ n n +1

{

R̂ ps = max R∆pn∆pn +1 ( m )s
k

(5a)

}

(5b)
k

W celu eliminacji zakłóceń obliczona wartość R̂xs zostaje poddana filtracji.
Zastosowano tu filtrację z filtrem rekursywnym, według zależności (6).

R̂f xs = ( β ⋅ R̂f xs
k

k −1

) + (( 1 − β ) ⋅ R̂xs )
k

(6)

k −1

gdzie: R̂f xs
- wartość odniesienia w chwili k − 1 wynikającej z zastosowanego okresu
próbkowania TP , β - współczynnik korekcyjny filtra 0 < β < 1 .
W stanach bez wycieku wartości poszczególnych funkcji R̂f xs są bliskie zeru.
Jeżeli analiza dotyczy tylko dwóch sygnałów przepływu qn (in ) i qn+1( out ) ( s = 1 ),
w następstwie wystąpienia wycieku wartość funkcji R̂f q maleje i staje się ujemna, z powodu

+ ∆qn (in ) i − ∆qn+1( out ) . Alarm jest generowany, gdy funkcja R̂f q przekroczy odpowiadający jej
próg alarmowy Palq , zgodnie z warunkiem (7).

R̂f q < Palq

(7)

Jeżeli analiza dotyczy tylko dwóch sygnałów ciśnienia pn ( in ) i pn+1( out ) ( s = 1 ),
w następstwie wystąpienia wycieku wartość funkcji R̂f p rośnie i staje się dodatnia, z powodu

− ∆pn (in ) i − ∆pn+1( out ) . Alarm jest generowany, gdy funkcja R̂f p przekroczy odpowiadający jej
próg alarmowy Pal p , zgodnie z warunkiem (8).

R̂f p > Pal p

(8)

Jeżeli natomiast analiza dotyczy większej liczby sygnałów ciśnienia pn ( s > 1 ),
w oparciu o zbiór poszczególnych obliczonych wielkości R̂f ps , obliczana jest ich średnia
wartość (9).

R̂f pall =

1 s = j −1
∑ R̂f ps
j − 1 s =1

(9)

Następnie sprawdzany jest warunek (10), który wskazuje na możliwość wystąpienia
wycieku.

R̂f pall > Pal pall

(10)

Poniżej przedstawiono rozwiązanie innego algorytmu, który zakłada nieco inny
wariant obliczeń w odniesieniu do zastosowania mierzonych sygnałów przepływu.
Zasadniczo ma to na celu polepszenie poziomu wykrywalności wycieków poprzez
rozwiązanie pewnych problemów, z którymi można się spotkać, uwypuklonych w rozdziale 8.
Nowością proponowanego rozwiązania algorytmu jest wykorzystanie zamiast pary
zmiennych U q (3) w postaci residuów ∆qin( 1 ) i ∆qout ( 2 ) (1) nowych zmiennych dq i dq
obliczanych według (11) i (12).

dq k = q1( in ) − q2( out )
k

k

dq k = q1( in ) − q2( out )
k

(11)

k

(12)

gdzie: dq k - różnica pomiędzy sygnałami strumieni mierzonych na wlocie i wylocie
rurociągu, dq k - różnica pomiędzy wartościami odniesienia na wlocie i wylocie rurociągu,
obliczanymi według (2).
Kolejne kroki obliczeń odpowiadają wcześniejszym zależnościom (4), (5a) i (6), które
można zapisać jako (13), (14) oraz (15).

Rdqdq ( m ) =

1
R̂dqdq ( m − N )
N

(13)

gdzie: m = 1,2 ,...,2 N − 1 .

R̂' q =
k

1 m=k +τ
∑ Rdqdq ( m )
2 N + 1 m=k −τ

R̂f ' q = ( β ⋅ R̂f ' q
k

k −1

(14)

) + (( 1 − β ) ⋅ R̂' q )
k

(15)

Proponowany algorytm zakłada, że za wykrycie wycieku mogą być odpowiedzialne
dwie funkcje: R̂f ' q uzyskiwana w oparciu o zależność (15) lub wynik jej filtracji
medianowej, tj. R̂f "q , co odpowiada zależności (16).
R̂f "q = med [ R̂f 'q
k

k −i

, R̂f 'q

k − i +1

k

,...R̂f 'q ,...R̂f 'q

k + i −1

, R̂f 'q

k +i

] (16)

gdzie: N A = 2i + 1 - liczba próbek.
W stanach bez wycieku wartości obu funkcji R̂f ' q i R̂f "q są bliskie zeru. Alarm
o wycieku jest generowany, gdy poszczególne funkcje R̂f ' q i R̂f "q przekroczą odpowiadające
im progi alarmowe Pal'q i Pal"q , według warunków (17) i (18).

R̂f 'q > Pal'q

(17)

R̂f "q > Pal" q

(18)

Wstępnie można zauważyć, że proponowane rozwiązanie algorytmu może nie
wymagać zmiany progów alarmowych w przypadku powolnych zmian warunków przepływu
w rurociągu. Zmiana progów alarmowych może nie być również konieczna w przypadku
zmiany punktu pracy rurociągu. Konieczne jest tu jednak sygnalizowanie takiej zmiany, aby
zapobiec generowaniu przez algorytm fałszywych alarmów w warunkach stanu
przejściowego. Po osiągnięciu przez rurociąg nowego punktu pracy, tj. warunków nowego
stanu ustalonego, funkcje R̂f ' q i R̂f "q powinny być obliczane ponownie. Jeżeli będą one
znowu bliskie zeru, będzie to oznaczało brak wycieku. Przeciwnie, odpowiednio większe
wartości tych funkcji mogą wskazywać na wystąpienie wycieku.
Implementacja algorytmu w przypadku funkcji R̂f 'q może dotyczyć dwóch wariantów
okien czasowych, które przedstawiono na rysunku 3. Natomiast w przypadku funkcji R̂f "q ,
która wykorzystuje filtr medianowy, lepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie okien
czasowych przedstawionych na rysunku 3a.
5.2. Metoda II i III
Algorytmy przedstawione w poprzednim podpunkcie, bazujące na analizie
korelacyjnej, wymagają określonej częstotliwości skanowania czujników pomiarowych.
Akwizycja pomiarów powinna zapewnić uwidocznienie dynamiki sygnałów (tj. zmiany
trendu) w odniesieniu do wystąpienia wycieku, co podnosi efektywność metody. Konieczne
jest również stosowanie okien czasowych o znacznej szerokości i odpowiednim przesunięciu
wzajemnym (okien nakładających się na siebie). Algorytmy detekcyjne przedstawiane poniżej
nie podlegają tym ograniczeniom, w szczególności w odniesieniu do częstotliwości
próbkowania mierzonych sygnałów.
W pierwszym z dwóch prezentowanych algorytmów zakłada się możliwość pomiaru
ciśnienia p n w kilku punktach wzdłuż rurociągu, gdzie n = 1,..., j jest oznaczeniem punktu
pomiarowego ( j - liczba czujników ciśnienia zainstalowanych na rurociągu). Algorytm
w swej idei odwołuje się do metody detekcji PPA (z ang. pressure point analysis) [6],
jednakże z modyfikacją jej struktury i wprowadzeniem nowego podejścia ukierunkowanego
na wszystkie punkty pomiaru ciśnienia.
Zamiast analizować pojedynczy punkt pomiarowy, dane zbierane ze wszystkich
czujników ciśnienia brane są jednocześnie pod uwagę. Takie rozwiązanie powinno istotnie
uniezależnić zdolność do wykrywania wycieków od usytuowania miejsca wycieku względem
czujników pomiarowych.
Drugi algorytm, oparty o metodę bilansu objętości (z ang. volume balance approach)
[13], zakłada, że strumienie objętościowe tłoczonego medium q1( in ) , q 2( out ) mierzone są na
wlocie i wylocie rurociągu. Przedstawiane rozwiązania w obu przypadkach charakteryzują się
użyciem funkcji wskaźnikowych IF , które tworzą podstawę do wygenerowania alarmu po
rozpoznaniu wycieku.
W podejściu przyjętym w pierwszej funkcji wskaźnikowej IFP , poszukującej spadku
ciśnienia wywołanego przez wyciek, skupiono się na porównywaniu ciśnień w stałym
interwale czasu.

Na wstępie, diagnostyczne zmienne procesowe p n przekształcane są w zmienne p n
przez uśrednienie w obrębie okna czasowego o szerokości odpowiadającej N pomiarom:
pn ( ti ) =

1
N

N −1

∑ p (t
k =0

n

i −k

),

(19)

gdzie: ti - czas odczytu kolejnych pomiarów.
W następnym kroku wyznaczane są różnice ∆x n pomiędzy wartościami p n na
krańcach okna odniesienia o szerokości Tr (Rys. 4), które podlega kroczącemu przesuwaniu
w czasie wraz z dopływem kolejnych próbek pomiarowych.

∆xn ( ti ) = pn ( ti ) − pn ( ti − Tr )

(20)
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Rys. 4. Schemat okien z danymi pomiarowymi zastosowany w funkcji IFP
Funkcja IFP określona jest jako minimum odchyłek ∆x n według zależności:
IFP ( ti ) = min{∆xn ( t i ); n = 1,..., j}.

(21)

Druga funkcja wskaźnikowa IFQ korzysta z zasady zachowania masy. W tym
przypadku, będącym uproszczoną formą bilansu objętości bez kompensacji [13], funkcja
wskaźnikowa wyrażona jest przy pomocy następującej zależności:
N −1

N −1

i =0

i =0

IFQ ( ti ) = ∑ q2( out ) ( ti ) − ∑ q1( in ) ( ti ) .

(22)

W stanach bez wycieku funkcje IF osiągają wartości bliskie zeru. W wyniku
pojawienia się wycieku funkcja wskaźnikowa maleje i przyjmuje tylko wartości ujemne.
Głębokość jej spadku zależna jest od wielości wycieku. Biorąc pod uwagę, że obie funkcje
wyznaczane są na podstawie uśrednianych danych procesowych w określonych przedziałach
czasowych, należy mieć na uwadze, by horyzont tych przedziałów był wystarczająco duży,
aby uzyskać odpowiednią precyzję obliczeń oraz właściwie ograniczyć niekorzystny wpływ
szumu i zakłóceń pomiarów. Po przekroczeniu przez wskaźnik wartości progowej P ,
generowany jest alarm zgodnie z warunkiem:

IF < P .

(23)

6. Stanowisko badawcze i scenariusz badań eksperymentalnych
Przedstawione powyżej rozwiązania zostały poddane badaniom eksperymentalnym.
Zostały one przeprowadzone na stanowisku z modelem fizycznym rurociągu (Rys. 5).
Medium tłoczonym rurociągiem była woda.
Główny odcinek rurociągu ma długość 380 m. Rurociąg został wykonany z rur
z polietylenu (PEHD) o średnicy zewnętrznej 40 mm i średnicy wewnętrznej 34 mm. Składa
się z trzech ponad stumetrowej długości odcinków rur. Poszczególne odcinki: 0÷140 m,
140÷280 m, 280÷380, połączono za pomocą specjalnych złączek, zachowując w miejscach
połączeń identyczną średnicę przewodu.
Rurociąg wyposażono w standardowe urządzenia pomiarowe: dwa przepływomierze
elektromagnetyczne (na wlocie i wylocie), sześć przetworników ciśnienia (na wlocie
i wylocie oraz w kilku punktach wzdłuż rurociągu) i dwa czujniki temperatury. Czujniki
podłączono do komputera PC wyposażonego w 16-bitową kartę pomiarową A/C. Więcej
informacji na temat lokalizacji i charakterystyk metrologicznych urządzeń pomiarowych
i układu pomiarowego przedstawiono w tabeli 1.

Rys. 5. Widok modelowego rurociągu
Do symulowania wycieków zastosowano automatycznie sterowane proporcjonalne
zawory elektromagnetyczne.
Symulowanie pojedynczych wycieków przeprowadzano podczas działania rurociągu
w warunkach stanu ustalonego. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów, które
przedstawiono w dalszej części pracy, dotyczyły następującego scenariusza:
nastawy punktu pracy rurociągu, który charakteryzują: ciśnienie na wlocie
pin ≈ 7,50 bar, ciśnienie na wylocie pout ≈ 1,35 bar, nominalny strumień objętości
qnom( in = out ) ≈ 140 l/min, temperatura tłoczonej wody w zakresie od 15 °C do 25 °C;
nagłych wycieków o wielkościach 0,1% - 10% nominalnego strumienia qnom( in = out ) ,
symulowanych w wybranych punktach rurociągu, o współrzędnych: 75, 155 i 235 m;
dwóch eksperymentów przeprowadzanych dla danej lokalizacji i wielkości wycieku.
Mierzone sygnały ciśnienia i strumienia były pozyskiwane z częstotliwością
próbkowania f P = 100 Hz.
-

Tab. 1. Charakterystyka układu pomiarowego
urządzenia
czujniki ciśnienia
czujniki przepływu
p1(in)=1
p2=61
q1(in)=-6,5
p4=201
lokalizacja [m] p3=141
q2(out)=382,2
p5=281
p6(out)=341
zakres
0÷10 [bar]
0÷200 [l/min]
dokładność
0,1% zakresu
0,2% zakresu
niepewność
±0,012 [bar]
±0,44 [l/min]
pomiaru*
* niepewność pomiaru = czujnik + 16-bit karta pomiarowa

7. Aspekty zastosowania porównywanych rozwiązań podczas badań eksperymentalnych
7.1. Założenia ogólne
Porównanie i ocena przedstawionych w rozdziale 5 rozwiązań, zostały
przeprowadzone w oparciu o ich praktyczne zastosowanie do diagnozowania symulowanych
wycieków.
W przypadku poszczególnych rozwiązań określano następujące wskaźniki jakościowe:
poziom wykrywalności wycieku i czas wykrycia wycieku. Istotnym kryterium oceny była
możliwość wykrywania wycieku o jak najmniejszej wielkości, w jak najkrótszym czasie, przy
zachowaniu odpowiednio dużej odporności na występowanie fałszywych alarmów.
Dla wykonanych eksperymentów, źródłem fałszywych alarmów mogą być fluktuacje
i zakłócenia mierzonych sygnałów powodowane przepływem medium w przewodzie
rurociągu i pomiarem. Inne dodatkowe zakłócenia nie były symulowane.
Dokonując określenia poziomu wykrywalności wycieków dla porównywanych metod,
należy pamiętać, że jest on m.in. zależny od uzyskanego przebiegu funkcji diagnostycznej
(odpowiednio: R̂f q , R̂f ' q , R̂f "q , R̂f p , R̂f pall , IFP , IFQ ). Przebiegi tych funkcji powinny się
charakteryzować odpowiednio dużą zmianą wartości dla stanu z wyciekiem w porównaniu do
stanu bez wycieku.
Ponadto jednym z istotnych elementów poprawnego działania poszczególnych
rozwiązań jest zagadnienie odpowiedniego doboru progów alarmowych. Wartości progów
alarmowych należało dobrać w taki sposób, aby zapewniały one niewystępowanie alarmów
dla stanów bez wycieku. Aby spełnić przyjęte kryterium, progi alarmowe z jednej strony
powinny były mieć odpowiednio duże marginesy co zapobiegałoby generowaniu
przypadkowych alarmów w stanach bez wycieku. Z drugiej strony zbyt duże marginesy
mogłyby uniemożliwić wykrycie małych wycieków.
W celu wiarygodnego porównania metod, każdy eksperyment był analizowany według
schematu przedstawionego na rysunku 6. Diagnozowanie symulowanych wycieków
dotyczyło przedziału czasowego Ttest . Przedział T0 wykorzystano natomiast w celu ustalenia
progów alarmowych.
początek
koniec
t
wycieku leak
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 15
50
150
210 t [s]

start

T0

Ttest

Rys. 6. Schemat czasowy eksperymentów, gdzie: T0 - przedział do określenia marginesów
progów alarmowych, Ttest - przedział wykrywania symulowanych wycieków

7.2. Metoda I
Badanie metody, obejmujące różne jej konfiguracje oraz nastawy istotnych
parametrów, dotyczyły:
zastosowania wszystkich wymienionych w rozdziale 5.1 konfiguracji sygnałów
diagnostycznych (oznaczonych jako “ q ”, “ p ”, “ pall ”);
obliczania zmiennych ∆xn (odpowiednio: ∆qn - dla sygnałów przepływu, ∆pn - dla
sygnałów ciśnienia) co okres odpowiadający okresowi próbkowania TP ;
zastosowania dwóch rodzajów okien czasowych, które przedstawiono na rysunku 3a
i 3b. Standardowe okna czasowe (oznaczone jako „A”) były przesuwane co jedną
kolejną próbkę sygnału. Niestandardowe okna czasowe (oznaczone jako „B”)
przesuwano kolejno o N / 2 próbek sygnału, gdzie N oznacza ilość próbek sygnału
w oknie;
zastosowania dla poszczególnych konfiguracji sygnałów diagnostycznych okien
czasowych o różnych długościach: N q = 500 , N p = 200 , N pall = 50 ;
-

obliczania cross-correlograms (4) zmiennych ∆xn i ∆xn+1 w programie Matlab,

wykorzystując procedurę “xcorr( ∆xn , ∆xn+1 ,’biased’)”;
następujących wartości współczynników korekcyjnych filtrów: α = 0,995 , β = 0 ,900 .
W przypadku proponowanego rozwiązania algorytmu, dla którego w oparciu
o mierzone sygnały przepływu obliczane są funkcje R̂f ' q i R̂f "q , również zastosowano
powyżej wymienione wartości nastaw parametrów N q , α , β . Dotyczyło to także kroków
czasowych przy obliczaniu zmiennych dq i dq oraz procedury w programie Matlab do
obliczania cross-correlogram (13). Filtracja medianowa (16) była realizowana
z wykorzystaniem N A = 3001 próbek danych.
Dobór progów alarmowych Palq , Pal'q , Pal"q , Pal p , Pal pall opierał się na analizie
statystycznej poszczególnych funkcji R̂f q , R̂f ' q , R̂f "q , R̂f p , R̂f pall w stanie bez wycieku, tj.
w przedziale T0 widocznym na rysunku 6. Jednocześnie przyjęto tu warunek, aby dobrane
progi zapewniały nie występowanie fałszywych alarmów w przedziale Ttest , tj. przed
wystąpieniem wycieku.
Wartości poszczególnych progów alarmowych wyznaczano w oparciu o średnią
wartość odchylenia standardowego dla wszystkich eksperymentów dotyczących danego
punktu symulowania wycieków, według poniższych zależności:

{ }
Pal' = b' ⋅std {R̂f ' }
Pal" = b" ⋅std {R̂f " } ,
Pal = b ⋅ std {R̂f }
Pal = b ⋅ std {R̂f }
Palq = −bq ⋅ std R̂f q
q

q

q

p

pall

q

q

p

q

p

pall

pall

gdzie: bq , b' q , b"q , b p , b pall - współczynniki określane eksperymentalnie.

(24)

7.3. Metoda II i III
W badaniach przeprowadzono obliczenia dla obu funkcji wskaźnikowych IFP i IFQ .
W przypadku funkcji IFP wzięto pod uwagę wszystkie z 6-ciu dostępnych w eksperymencie
punktów pomiaru ciśnienia. Uśrednianie ciśnienia p n prowadzono na podstawie 100 próbek
pomiarowych mieszczących się w jedno-sekundowym oknie N = 100 , ponadto przyjęto
porównawczy przedział czasu Tr o odstępie 10 sekund.
Funkcja IFQ uwzględnia jedynie strumień objętości na wlocie i wylocie rurociągu
i również opiera się na jedno-sekundowym oknie uśredniania danych pomiarowych N = 100 .
Podstawą doboru progów alarmowych była analiza statystyczna przebiegu funkcji
wskaźnikowych w przedziale T0 przed wyciekiem (Rys. 6). Horyzont ten określa dwie
populacje IFP0 i IFQ0 obserwowanych wartości, jakie przyjmują poszczególne funkcje
w 1-sekundowych odstępach. Na podstawie tak określonych populacji, progi alarmowe
przyjęto według zależności:

{ }

{ }

P = E IF 0 − b ⋅ std IF 0 .

(25)

Należy zaznaczyć, że ta sama wartość współczynnika b przyjęta została dla obu
funkcji wskaźnikowych w odniesieniu do każdego z eksperymentów wycieku.

8. Wyniki
W tabeli 2 przedstawiono czasy wykrycia symulowanych nagłych wycieków, uzyskane
dla porównywanych metod. Czasy wykrycia podano w sekundach. Wyniki reprezentują
wartości średnie z dwóch eksperymentów.
Niewykrycie danej wielkości wycieku w przypadku dwóch eksperymentów oznaczone
zostało przez „–”. Jeżeli dla jednego z dwóch eksperymentów było możliwe wykrycie
wycieku, zostało to oznaczone przez „–/+”.
Ponadto w tabeli 2 przedstawiono wyniki lokalizacji symulowanych wycieków,
uzyskane poprzez zastosowanie metody opartej na detekcji fal ciśnienia (NPWM) i metody
gradientowej (GM).
Do lokalizacji wycieków za pomocą NPWM zastosowano procedurę przedstawioną
w [15]. Pierwsza cześć procedury obejmuje algorytm detekcyjny rozpatrywany w niniejszej
pracy (tj. obliczający funkcje R̂f p i R̂f pall ). Drugą częścią procedury jest inny algorytm,
ukierunkowany na wykrywanie przejść czół fal ciśnienia przez poszczególne punkty
pomiarowe z n . Po wykryciu wycieku przez pierwszy algorytm i na podstawie ustalonych
przez drugi algorytm chwil czasowych t wav ( z n ) następuje lokalizacja wycieku, w oparciu
o zależność (26).

z leak =

ak
t ( z ) − t wav ( z out )
⋅ l + wav in
a p + ak
a p + ak

(26)

gdzie: a p = 1 / c p , ak = 1 / ck - współczynniki; c p , ck - średnie prędkości fal ciśnienia na

odcinkach: 0 < z < zleak , zleak < z < l ; l - długość rurociągu (odległość pomiędzy skrajnymi

punktami pomiarowymi zin i zout ); t wav ( zin ) , t wav ( zout ) - ustalone chwile dotarcia czół fal
ciśnienia do punktów zin = 0 , zout = l .
W przypadku GM, po wykryciu wycieku, lokalizacja przeprowadzana jest w oparciu
o zależność (27). W tym celu wykorzystywane są dane pomiarowe odpowiadające
zidentyfikowanym stanom ustalonego działania rurociągu – z i bez wycieku. Zbiory tych
danych były pozyskiwane z czterech czujników ciśnienia, tj. p1( in ) i p2 znajdujących się
przed miejscem oraz p5 i p6( out ) za miejscem wycieku.
zleak =

l ⋅ dg out
dp − dpout
+ in
dg out − dg in dg out − dg in

(27)

gdzie: l - długość rurociągu; dg in , dg out - średnie przyrosty gradientów ciśnienia na odcinku
od początku rurociągu do miejsca wystąpienia wycieku i na odcinku od miejsca wystąpienia
wycieku do końca rurociągu; dpin , dpout - średnie przyrosty ciśnienia dla początkowego
i końcowego przekroju rurociągu.
Tab. 2. Czasy wykrycia i błędy lokalizacji symulowanych wycieków uzyskane dla
porównywanych rozwiązań
wykrycie
[s]

zadanie

235

155

75

metoda
sygnały
symulowane
wycieki
[m] [% qnom ] R̂f q A

0.09
0.29
0.55
0.84
1.17
1.30
1.94
0.06
0.25
0.45
0.78
1.19
1.43
1.99
0.17
0.37
0.54
0.88
1.28
1.41
1.86

lokalizacja
[m]
I
II
III NPWM GM
qin , qout
pin , pout
pall
pall qin , qout
pall
funkcje diagnostyczne
funkcje
błędy
(zastosowane okna czasowe)
diagnostyczne
ER = L̂ − L
IFQ
R̂f ' q A R̂f " q A R̂f q B R̂f p A R̂f p B R̂f pall A R̂f pall B IFP

–
–
–
– 37.34 37.77
– 7.77 19.35
4.08 5.90 17.89
2.98 4.82 19.22
3.05 3.92 18.18
2.73 3.71 17.05
–
–
–
– 14.05
–/+
5.59 6.55 20.57
3.46 4.68 18.94
2.42 4.45 17.54
2.62 4.09 18.69
2.63 4.13 18.74
–
–
–/+
–
– 17.39
–/+
– 21.17
3.67 9.35 19.33
2.36 5.67 17.05
3.79 6.35 17.98
1.97 5.13 16.45

–
–
–
6.24
4.99
4.99
4.99
–
–
–/+
6.24
3.74
4.99
4.99
–
–
–/+
6.24
3.74
4.99
2.49

–
–
1.96
0.98
0.90
0.83
0.82
–
–
–/+
0.74
0.66
0.67
0.64
–
–
–
–
0.95
0.97
0.94

–
–
–/+
1.49
0.99
0.99
0.99
–
–
–
1.99
0.99
0.99
0.99
–
–
–
–
1.99
1.99
0.99

–
–/+
0.34
0.30
0.27
0.25
0.26
0.34
0.32
0.24
0.20
0.20
0.21
0.19
–
–
–/+
0.58
0.38
0.41
0.34

–
–/+
0.49
0.49
0.49
0.36
0.36
–/+
1.12
0.61
0.49
0.36
0.36
0.36
–
–
–
0.86
0.61
0.61
0.49

–
0.97
0.91
0.61
0.63
0.53
0.39
–
2.30
0.70
0.68
0.52
0.56
0.42
–
–
1.20
1.84
0.91
0.91
0.73

–
–
–
–
4.88 190.7
2.64
0.3
2.77
-4.0
2.28
-5.7
2.00
-0.6
–
–
–
–
–/+ -62.6
4.12 25.7
2.56
0.4
2.43
-3.7
2.44
0.4
–
–
–
–
– 45.4
4.47 -14.9
2.06
-0.4
2.67
-1.6
2.00
3.3

–
10.0
-12.0
-2.7
-0.5
-2.3
-4.7
-92.7
-3.9
1.9
-4.3
-0.1
-2.4
-0.8
–
-14.9
11.1
-3.4
-3.9
-4.2
0.2

-

Analizując uzyskane wyniki można stwierdzić, że:
poziom wykrywalności symulowanych wycieków jest różny dla porównywanych
rozwiązań. Zależnie od metody i miejsca wycieku możliwe było wykrycie wycieków,
których wielkości wynosiły na poziomie 0,1–1,3 % nominalnego przepływu
qnom( in=out ) . Biorąc pod uwagę rodzaj wykorzystywanych do diagnozowania sygnałów
diagnostycznych, najlepsze rezultaty uzyskano w przypadku zastosowania kompletu
mierzonych sygnałów ciśnienia (metody I - R̂f pall i II - IFP ). Jeszcze lepszy poziom
wykrywalności wycieków uzyskano dla proponowanego rozwiązania algorytmu, który
bazuje na dwóch sygnałach przepływu oraz ich przetwarzaniu z użyciem filtracji
medianowej (metoda I - R̂f " q ). Porównując ten algorytm z innymi, należy mieć na
uwadze, że jako jedyny miał on zastosowany filtr medianowy. Taki filtr zauważalnie
wydłuża czas wykrycia wycieku. Z drugiej strony, filtracja medianowa umożliwiła
eliminowanie wpływu zakłóceń przepływu, które w przypadku innych rozwiązań
algorytmów wymusiły zastosowanie odpowiednio szerokich marginesów progów
alarmowych. Pomimo, że szerokie marginesy progów alarmowych zapobiegały
generowaniu fałszywych alarmów, jednak powodowały one pogorszenie poziomu
wykrywalności wycieków.
Całkiem dobre wyniki uzyskano również w przypadku zastosowania dwóch sygnałów
przepływu, które analizowano za pomocą proponowanego algorytmu bez filtracji
medianowej (metoda - R̂f ' q ). Następne w kolejności są rozwiązania, które także
wykorzystują sygnały przepływu, mierzone na wlocie i wylocie (metody I - R̂f q
i III - IFQ ). Najgorsze wyniki uzyskano w przypadku wykorzystania tylko dwóch

-

sygnałów ciśnienia, mierzonych na wlocie i wylocie (metoda I - R̂f p ).
Należy tu jeszcze raz podkreślić, że poziom wykrywalności wycieków był zależny od
miejsca wycieku. Jest to w szczególności zauważalne w przypadku użycia sygnałów
ciśnienia. Uwzględniając to kryterium, najlepsze wyniki uzyskano dla wycieków,
które wystąpiły w środkowej części rurociągu. Wraz z przybliżaniem się do obu
końców rurociągu poziom wykrywalności wycieków ulegał pogorszeniu (wielkość
wykrywanych wycieków stawała się większa). Uzyskane wyniki odpowiadają
rozkładowi wykrywalności wycieków w funkcji ich położenia, który przedstawiono
w [7]. W przypadku użycia sygnałów przepływu taka zależność nie jest już tak bardzo
zauważalna. Ponadto, w przypadku metody I, dla której badano zastosowanie różnych
okien czasowych, nie zauważono znaczących różnic pomiędzy oknami typu „A”
i „B”. Zastosowanie okien czasowych typu „B”, przy ich niekorzystnym położeniu
względem obszaru czasowego, który obejmuje zmiany mierzonych sygnałów
wywołane wystąpieniem wycieku, może jednak skutkować pogorszeniem poziomu
wykrywalności;
czasy wykrycia symulowanych wycieków są znacząco różne dla porównywanych
metod. Zauważalne różnice dotyczą zastosowania różnego rodzaju sygnałów
diagnostycznych. Najlepsze (najkrótsze) czasy uzyskano w przypadku sygnałów
ciśnienia (metody I i II), a najgorsze (dłuższe) w przypadku sygnałów przepływu
(metody I i III). Jest to uwarunkowane przebiegiem zjawiska wycieku, które
charakteryzuje różna dynamika zmian poszczególnych zmiennych procesowych
(ciśnienia, strumienia). W przypadku zastosowania większej liczby sygnałów ciśnienia
niż tylko dwóch mierzonych na wlocie i wylocie rurociągu, można uzyskać znacząca
poprawę czasu wykrycia wycieku. Porównując wyniki odpowiadające zastosowaniu
sygnałów przepływu, czasy wykrycia uzyskane dla proponowanego rozwiązania

algorytmu w wariancie bez filtracji medianowej (metoda I - R̂f q ) były nieco dłuższe

-

niż dla znanych rozwiązań (metody I - R̂f q i III - IFQ ). Najdłuższe czasy wykrycia
zaobserwowano natomiast dla proponowanego rozwiązania algorytmu z zastosowaną
filtracją medianową (metoda I - R̂f " q ). Wynika to ze specyfiki zastosowanego filtra
medianowego. Uzyskanie dla bieżącej chwili estymaty filtra oznacza tu konieczność
uwzględnienia dodatkowego czasu, który odpowiada połowie przyjętej długości
wektora danych N A .
W przypadku metody I, dla której badano zastosowanie różnych okien czasowych,
różnice w czasach wykrycia wycieku nie wykraczały poza wartości wynikające
z przyjętych sposobów przesuwania okien;
błędy lokalizacji symulowanych wycieków były większe dla najmniejszej wielkości
wycieków i ulegały one zmniejszeniu dla większych wycieków. Porównując obie
zastosowane metody, znacząco mniejsze błędy uzyskano dla metody gradientowej.
Dokładność lokalizacji wycieków mogłoby tu jeszcze poprawić uwzględnienie innej
konfiguracji czujników, tj. położonych bliżej miejsca wycieku. W przypadku metody
opartej na detekcji fal ciśnienia błędy lokalizacji wycieków były większe, a dla części
wycieków nie była możliwa ich lokalizacja. Jako powód należy tu wskazać na
problemy związane z wykryciem i identyfikacją czoła fali ciśnienia. Warto tu
zauważyć, że eksperymenty dotyczyły tylko symulowania nagłych wycieków.
W przypadku powolnych wycieków wyniki ich lokalizacji mogłyby być zapewne
jeszcze gorsze.
Ponadto, na rysunkach 7e-h przedstawiono przykładowe porównanie funkcji R̂f q

uzyskanych za pomocą znanego rozwiązania algorytmu z funkcjami R̂f ' q i R̂f " q uzyskanymi
za pomocą algorytmu proponowanego w niniejszej pracy. Takie porównanie dotyczy dwóch
różnych eksperymentów z symulowanymi wyciekami. Dodatkowo, na rysunkach 7a-d
przedstawiono mierzone sygnały przepływu qin i qout oraz zmienne odniesienia qin i qout , na
podstawie których uzyskano poszczególne funkcje R̂f q , R̂f ' q i R̂f " q .
Analizując rysunek 7e można zauważyć, że dotychczasowe rozwiązanie algorytmu nie
zapewniło wykrycia wycieku. Taki problem wynika z niekorzystnego kształtu (formy) funkcji
R̂f q . Wykrycie wycieku było natomiast możliwe za pomocą proponowanego rozwiązania
algorytmu (Rys. 7g), co dotyczyło obu funkcji R̂f ' q i R̂f " q , których formy są dużo bardziej
zadowalające.
Na rysunku 7b widoczne jest zakłócenie mierzonego strumienia przepływu qin .
Powoduje ono zauważalną zmianę w funkcji R̂f q , która jednak nie skutkuje generowaniem
fałszywego alarmu oraz nie wymaga zmiany marginesów progów alarmowych (Rys. 7f).
Można również zauważyć, że impuls funkcji R̂f q sygnalizujący wystąpienie wycieku nie
zawsze przyjmuje bardzo korzystną formę, w tym wartość amplitudy. Uwzględniając
proponowane rozwiązanie algorytmu, wspomniane zakłócenie przepływu w przypadku
funkcji R̂f 'q mogłoby skutkować generowaniem fałszywego alarmu (Rys. 7h). Aby temu
zapobiec konieczne było znaczące zwiększenie marginesu progu alarmowego. Taki problem
nie wystąpił w przypadku funkcji R̂f " q i został wyeliminowany przez zastosowaną filtrację
medianową.

Generalnie można również zauważyć, że funkcje R̂f ' q i R̂f " q generowane przez
proponowane rozwiązanie algorytmu, w następstwie wystąpienia wycieku charakteryzują się
dużą zmianą amplitudy w stosunku do stanu bez wycieku. To ułatwia istotnie wykrycie
wycieku.
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Rys. 7. Przebiegi sygnałów strumieni i funkcji diagnostycznych uzyskane dla eksperymentów
z symulowanymi nagłymi wyciekami o wielkości 0,55% qin =out w punkcie o współrzędnej
75 m (lewa strona) i wielkości 0,88% qin =out w punkcie o współrzędnej 235 m (prawa strona);
gdzie: a), b) - sygnały przepływu; c), d) - zmienne odniesienia; e), f) - funkcje generowane
przez uprzednio znany algorytm; g), h) - funkcje generowane przez nowo proponowany
algorytm; „0” oznacza początek wycieku
Reasumując, w porównaniu do wyników, tj. poziomu wykrywalności wycieków
odnajdywanych w [5], uzyskane wyniki reprezentują wysoce zadawalający poziom. Należy
jednak pamiętać, że odnoszą się one do modelowej instalacji. W przypadku rzeczywistych

rurociągów, przy zastosowaniu zaproponowanych rozwiązań należy się spodziewać nieco
gorszych wyników. Z uwagi na większe długości rzeczywistych rurociągów, czasy wykrycia
zaistniałych wycieków będą dłuższe.
Należy również podkreślić, że analizowane wyniki odnoszą się do wycieków nagłych.
W przypadku diagnozowania wycieków wolniej narastających, poziom wykrywalności
wycieków byłby gorszy, a czasy wykrycia wycieków dłuższe.
Ponadto należy dodać, że przeprowadzone badania ukierunkowano w szczególności na
wykrywanie wycieków o jak najmniejszej wielkości, jednocześnie zakładając nie
występowanie alarmów dla stanów bez wycieku. Istotnym zagadnieniem był tu uzyskiwany
przebieg analizowanych funkcji diagnostycznych oraz sposób doboru progów alarmowych.
Zaproponowane rozwiązanie tego problemu jest dość proste i przy tym skuteczne. Można
jednak założyć, że zastosowanie jeszcze bardziej zaawansowanego rozwiązaniu tego
zagadnienia może stwarzać możliwości dalszej poprawy poziomu wykrywalności wycieków.
9. Podsumowanie
W pracy dokonano porównania kilku ulepszonych (zmodyfikowanych) uproszczonych
algorytmów wykrywania wycieków. Porównywane metody bazowały na zastosowaniu
różnych sygnałów diagnostycznych i ich konfiguracji. W oparciu o uzyskane wyniki
diagnozowania symulowanych wycieków z instalacji z modelowym rurociągiem dokonano
oceny przydatności poszczególnych rozwiązań.
Uzyskane wyniki potwierdziły, że przy pomocy prostych metod diagnostycznych
istnieje możliwość wykrywania wycieków, uzyskując wysoko zadawalającą skuteczność
diagnozowania (uwzględnianą jako zdolność wykrycia bardzo małych wycieków w krótkim
czasie).
Zaproponowane rozwiązanie algorytmu detekcyjnego, z dwoma funkcjami
diagnostycznymi, umożliwia polepszenie poziomu wykrywalności wycieków. Obie funkcje
cechują się wyrazistym kształtem i wartościami amplitud sygnalizujących wystąpienie
wycieku.
Opisane metody mogą być wykorzystane do budowy systemów diagnozowania
wycieków (LDS), jako uzupełnienie bardziej zaawansowanych rozwiązań, bazujących na
wykorzystaniu dynamicznych modeli obiektów (rurociągów).
Wskazano również na potrzebę prowadzenia dalszych prac nad prostymi metodami
wykrywania wycieków, dzięki czemu można będzie jeszcze bardziej poprawić ich
skuteczność.
Finansowanie: Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę
w latach 2010-2015 jako projekt badawczy Nr N N504 494439.
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