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A bstracts
Kowalski S. The influence of selected PVD coatings on fretting wear
in a clamped joint based on the example of a rail vehicle wheel set. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 1–8,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.1.

Kowalski S. Wpływ wybranych powłok PVD na zużycie frettingowe w
połączeniu wtłaczanym na przykładzie modelu zestawu kołowego pojazdu
szynowego. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018;
20 (1): 1–8, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.1.

In this article, laboratory test results concerning the influence of selected PVD coatings
on the initiation and development of fretting wear in clamped joints are presented.
TiN and CrN+a-C:H:W coatings were applied to shafts, and the results of wear tests
compared with those for uncoated shafts. Wear tests were conducted at a test bed
which simulated the operation conditions of the wheel sets of rail vehicles moving
along a straight track. The sample elements for testing were assembled by forcing
the sleeve onto the shaft with the tolerance of 0.02 mm. To assess fretting at shaft
top layers being tested, macroscopic observations, microscopic observations with
the use of a scanning microscope, x-ray microanalysis of the chemical composition
by means of the EDS method and the measurement of the top layer topography in
the place of wear were performed. Test results presented concern the shaft top layer
because it is that layer which mainly determines the life of a clamped joint. The
results of the macroscopic observations of the sleeve hub top layer were presented,
too, for comparison of the image of wear between mating surfaces.The results of the
observations of the various shaft top layers indicate the mitigation of the development
of fretting wear in the case of shafts with coatings; CrN+a-C:H:W coatings influence
the mitigation of fretting wear better indeed. The main damage comprised by fretting
in all the samples being tested is material build-up occurring as a result of adhesion.
That build-up undergoes oxidation during operation. Micropits and microabrasion
of the top layer are observed in places.

W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych dotyczące wpływu zastosowania wybranych powłok PVD na inicjację i rozwój zużycia frettingowego w połączeniach
wtłaczanych. Na wały nałożono powłoki TiN a także CrN+a-C:H:W, wyniki badań
zużyciowych porównano z wynikami badań wałów bez powłok. Badania zużyciowe
wykonywano na stanowisku badawczym, które symulowało warunki pracy zestawów
kołowych pojazdów szynowych poruszających się po torze prostym. Montaż elementów
próbki przeznaczonej do badań wykonano przez wtłoczenie tulei na wał z wartością wcisku
0,02mm. W celu oceny zjawiska frettingu dla badanych warstw wierzchnich wałów wykonano obserwacje makroskopowe, mikroskopowe przy użyciu mikroskopu skaningowego,
mikroanalizę rentgenowską składu chemicznego metodą EDS oraz pomiar topografii
warstwy wierzchniej w miejscu zużycia. Zaprezentowane wyniki badań dotyczą warstwy
wierzchniej wałów, ponieważ to ona w głównej mierze determinują trwałość połączenia
wtłaczanego. Zaprezentowano również wyniki obserwacji makroskopowych warstwy
wierzchniej piasty tulei, w celu porównania obrazu zużycia pomiędzy współpracującymi
powierzchniami. Wyniki obserwacji poszczególnych warstw wierzchnich wałów wskazują
na ograniczenie rozwoju zużycia frettingowego w przypadku wałów z zastosowanymi
powłokami, przy czym powłoki CrN+a-C:H:W korzystniej wpływają na zmniejszenie
zużycia frettingowego. Głównym uszkodzeniem składającym się na zjawisko frettingu
we wszystkich badanych próbkach są nalepienia materiału, powstałe w wyniku zjawiska
adhezji. W czasie eksploatacji nalepienia te ulegają utlenianiu. Lokalnie obserwuje się
mikrowżery i mikrowytarcia warstwy wierzchniej.

Szudrowicz M. Layered composite increasing the resistance of patrol
and intervention vehicles to the impact of improvised explosive devices
(IED) from below. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 9–15, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.2.

Szudrowicz M. Kompozyt warstwowy zwiększający odporność samochodów patrolowych i interwencyjnych na atak improwizowanych ładunków
wybuchowych (IED) od dołu. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2018; 20 (1): 9–15, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.2.

Model layered composites were made of polyester resin reinforced with layers of glass
fibre and aramid fibre fabrics. The fabrics for the study were selected in a manner
enabling the comparison of their ballistic resistance depending on the material type
and density. Additionally, aluminium plates were used to produce the composites.The
study examined the resistance of the model composites to 1.1 g fragment simulating
projectile (FSP) penetration, their susceptibility to deformation caused by shock
waves produced by pure TNT charges, and their resistance to the effects of detonation
of model improvised explosive devices (IED) containing fragments in the form of
bearing balls. The analysis and optimisation of the test results enabled the selection of
a layer configuration combining the materials studied that has the lowest area density
and that protects car bottom structures against perforation in the case of a detonation
of a small improvised explosive device.

Wykonano modelowe kompozyty warstwowe do budowy których wybrane zostały:ul.
skro żywica poliestrowa zbrojona warstwami tkanin z włókien szklanych i aramidowych.
Tkaniny do badań dobrano w sposób umożliwiający porównanie odporności balistycznej w
zależności od rodzaju materiału i gęstości. Dodatkowo do konstrukcji kompozytów użyto
blachy aluminiowej. Zbadano odporność wykonanych modeli kompozytów na przebicie
pociskami symulującymi odłamek (FSP) o masie 1,1 g, ich podatność na deformację w
wyniku oddziaływania fali uderzeniowej czystych ładunków trotylu, odporność na detonację modelowych improwizowanych urządzeń wybuchowych IED, zawierające odłamki
w postaci kulek łożyskowych. Analiza i optymalizacja wyników badań eksperymentalnych pozwoliła dobrać układ warstwowy, będący kombinacją badanych materiałów, o
najmniejszej gęstości powierzchniowej chroniący dno samochodów przed przebiciem w
przypadku detonacji małego improwizowanego ładunku wybuchowego.

Pielecha I, Cieślik W, Szałek A. Operation of electric hybrid
drive systems in varied driving conditions. Eksploatacja i Niezawodnosc –
Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 16–23, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2018.1.3.

Pielecha I, Cieślik W, Szałek A. Eksploatacja elektrycznych układów
napędowych pojazdów hybrydowych w zróżnicowanych warunkach ruchu.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 16–23,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.3.

Hybrid vehicles allow an increase in the powertrain efficiency thanks to their design.
One such factor is the use of increased voltage supplying electric motors to the voltage
supplying the high voltage battery. The battery voltage is increased several times in
the inverter (boost) system to increase the final electric power supplied to the electric
motor. The article presents the possibilities of using such a voltage boost in urban and
non-urban driving conditions. The tests were performed on the latest generations of
parallel hybrid drive systems in Lexus NX 300h and Toyota RAV4 hybrid vehicles.
It has been shown that the boost system is used in about 30–40% of the urban drive
distance (up to 20% of the driving time). The power supply voltage boost of the
electric motors of both vehicles is used throughout the entire engine speed range of
these machines at high torque values. Research has shown that the maximum voltage
gain – approximately three times (up to 650 V) – is within the maximum torque range
of the electric motors and allows for doubling the torque generated by the drive.

Pojazdy z napędem hybrydowym dzięki swojej konstrukcji, pozwalają na zwiększenie
sprawności układu napędowego. Jednym z takich czynników jest stosowanie zwiększonego
napięcia zasilającego silniki elektryczne w stosunku do napięcia zasilającego akumulator
wysokonapięciowy. Napięcie akumulatora zostaje zwiększone kilkukrotnie w układzie
inwertera (boost) w celu zwiększenia końcowej mocy elektrycznej doprowadzonej do
silnika elektrycznego. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania takiego
wzmocnienia napięcia w warunkach jazdy miejskiej i pozamiejskiej. W badaniach wykorzystano najnowsze generacje układów napędu hybrydowego równoległego w pojazdach
Lexus NX 300h oraz Toyota RAV4 hybrid. Wykazano, że układ wzmocnienia napięcia w
warunkach miejskich wykorzystany jest w około 30–40% dystansu (do 20% czasu jazdy).
Wzmocnienie napięcia zasilającego maszyny elektryczne obu pojazdów wykorzystane jest
w całym zakresie prędkości obrotowej tych maszyn przy dużych wartościach momentu
obrotowego. Badania wykazały, że maksymalne wzmocnienie napięcia – około trzykrotne
(do wartości 650 V) – występuje w zakresie maksymalnego momentu obrotowego silników elektrycznych i pozwala na ponad 2-krotne zwiększenie generowanego momentu
obrotowego układu napędowego.

Vaičiūnas G, Bureika G, Steišūnas S. Research on metal fatigue
of rail vehicle wheel considering the wear intensity of rolling surface.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1):
24–29, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.4.

Vaičiūnas G, Bureika G, Steišūnas S. Badanie zmęczenia metalu
koła pojazdu szynowego z uwzględnieniem intensywności zużycia powierzchni
tocznej. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1):
24–29, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.4.

The article overviews scientific research studies that examine the interaction between
railway vehicle wheel and rail, and the phenomena of wear on wheel rolling surface.
Unique experimental research has been conducted, in which regularity of weariness
on rolling surface of exploitable locomotive wheel and phenomena of metal fatigue
on wheel were researched. A hypothesis is made, that according to the differences in
weariness intensity of wheel rolling surface it is possible to determine the start of metal
fatigue. The inequality of wear intensity of different locomotive wheels is assessed
by the Sharpe ratio, adapting it to describe the wheel wear intensity criteria. Based on

W artykule omówiono badania naukowe dotyczące wzajemnych oddziaływań między
kołem pojazdu szynowego a szyną oraz zjawiska zużycia powierzchni tocznej kół. Przeprowadzono nowatorskie badania eksperymentalne, w których zbadano prawidłowości
dotyczące zużywania się powierzchni tocznej eksploatowanego koła lokomotywy oraz
zjawisko zmęczenia metalu koła. Założono hipotezę, że na podstawie różnic w intensywności zużycia powierzchni tocznej kół można określić początek procesu zmęczenia
metalu. Różnice w intensywności zużycia różnych kół lokomotywy oceniano na podstawie
współczynnika Sharpe'a, dostosowując go do opisu kryteriów intensywności zużycia kół.
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the results of research, the authors propose a simplified and reliable methodology for
determining metal fatigue on locomotive wheels at initial stages. The uneven wear
on rolling surface of different wheels of wheelset inevitably changes the values of
Sharpe ratio, which can accurately describe the conditions in which the critical metal
fatigue on wheels begins to emerge.

Na podstawie wyników badań autorzy zaproponowali uproszczoną, rzetelną metodologię
określania zmęczenia metalu kół lokomotywy na początkowym etapie tego procesu. Nierównomierne zużycie powierzchni tocznej różnych kół zestawu kołowego zmienia wartości
współczynnika Sharpe'a, które można wykorzystać do precyzyjnego opisu warunków, w
jakich dochodzi do krytycznego zmęczenia metalu kół.

Kajzer W, Jaworska J, Jelonek K, Szewczenko J, Kajzer
A, Nowińska K, Hercog A, Kaczmarek M, Kasperczyk J.
Corrosion resistance of Ti6Al4V alloy coated with caprolactone-based
biodegradable polymeric coatings. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 30–38, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2018.1.5.

Kajzer W, Jaworska J, Jelonek K, Szewczenko J, Kajzer A,
Nowińska K, Hercog A, Kaczmarek M, Kasperczyk J. Odporność korozyjna stopu Ti6Al4V pokrytego biodegradowalnymi powłokami polimerowymi na bazie kaprolaktonu. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance
and Reliability 2018; 20 (1): 30–38, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.5.

The aim of this study was to determine the influence of long-term exposure of
Ringer’s solution on degradation of the anodically oxidated Ti6Al4V alloy coated
with a biodegradable polymer coating. Polymeric coatings made of poly(glycolide-εcaprolactone) – G-Cap and poly(glycolide- ε-caprolactone-lactide) – G-Cap-L were
applied by a dip-coating method. Degradation was assessed on the basis of the results
of pitting corrosion resistance and density of metal ions infiltrating to the solution.
Studies were conducted for samples after 3, 6, 8, 10 and 12 weeks of exposure to the
corrosive environment. In addition, topography of the surface of the polymer coating
was assessed. As a result of potentiodynamic studies, the value of the polarization
resistance and corrosion potential for the G-Cap and G-Cap-L coated samples was
significantly decreased while simultaneous reduction of the density of metal ions
infiltrating to the solution throughout the whole study period. There was also observed a faster degradation of the G-Cap coating compared to G-Cap-L, which showed
localized discontinuity after 12 weeks of exposure. The obtained results provide the
basis for the development of polymeric coatings on surface of metal implants with
predictable time / kinetics of degradation by selecting the composition of polymers
while simultaneous limitation of metal ions infiltration into surrounding tissues.

Celem pracy było określenie wpływu długotrwałego oddziaływania rozworu Ringera na
proces degradacji utlenianego anodowo stopu Ti6Al4V pokrytego powłoką biodegradowalnego polimeru. Powłoki polimerowe wykonane z poli(glikolido- ε-kaprolaktonu) – G-Cap
oraz poli(glikolido ε-kaprolaktono- laktydu) – G-Cap-L naniesiono metodą zanurzeniową
(dip-coating). Proces degradacji w funkcji czasu oceniano na podstawie wyników badań
odporności na korozję wżerową oraz gęstości masy jonów metalowych przenikających do
roztworu. Badania przeprowadzono dla próbek po 3, 6, 8, 10 i 12 tygodniach ekspozycji na
środowisko korozyjne. Ponadto oceniano topografię powierzchni powłoki polimerowej. W
wyniku przeprowadzonych badań potencjodynamicznych stwierdzono wyraźne obniżenie
wartości oporu polaryzacyjnego i potencjału korozyjnego dla próbek z naniesionymi
powłokami G-Cap i G-Cap-L przy jednoczesnym wyraźnym ograniczeniu gęstości jonów
metalowych przenikających do roztworu w całym okresie badawczym. Stwierdzono
również szybszą degradację powłoki typu G-Cap w porównaniu do G-Cap-L, dla której
po 12 tygodniu ekspozycji stwierdzono lokalnie występujące przerwania ciągłości. Uzyskane wyniki dają podstawę do opracowywania na powierzchni implantów metalowych
powłok polimerowych o przewidywalnym czasie/określonej kinetyce degradacji, poprzez
dobór składu polimerów z jednoczesnym ograniczeniem możliwości przenikania jonów
metalowych do otaczających tkanek.

Poszwa P, Szostak M. Influence of scale deposition on maintenance of
injection molds. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
2018; 20 (1): 39–45, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.6.

Poszwa P, Szostak M. Wpływ odkładania się kamienia na eksploatację
form wtryskowych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
2018; 20 (1): 39–45, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.6.

The cooling system of an injection mold serves a substantial role in the process of
plastic injection. It is responsible for efficient dissipation of heat from the injection
mold, generated by the plasticized material which during the injection phase is introduced into the mold. Apart from rapid heat dissipation, it is important to achieve
uniform distribution of temperatures on the surface of the molding cavity. This study
focuses on the phenomenon of lime scale deposition in injection mold cooling systems.
Lime scale deposition results in reduction of the cooling canal’s section diameter, as
well as a clear reduction in cooling efficiency due to its lowered thermal conductivity.
The study specifies the influence of many factors (geometry of the cooling system
and molded piece, coolant temperature, type of plastic material) on the utilization of
the injection mold as a result of the occurrence of lime scale in the cooling system.
The conducted numerical simulations have allowed to account for the impact of the
deposit layer’s thickness on the distribution of temperatures on the molding cavity’s
surface, the average injection mold temperature, as well as the time required to solidify
the plastic material products.

Układ chłodzenia formy wtryskowej odgrywa niebagatelną rolę w procesie wtryskiwania tworzyw sztucznych. Odpowiada on za sprawny odbiór ciepła z formy wtryskowej
dostarczonego przez uplastycznione tworzywo, które w fazie wtrysku jest wprowadzone
do formy. Oprócz szybkiego odbioru ciepła istotne jest, aby rozkład temperatury na
powierzchni gniazda formującego był równomierny. W niniejszej pracy skupiono się na
zjawisku osadzania się kamienia w układach chłodzących form wtryskowych. Kamień
powoduje zarówno zwężenie przekroju kanału chłodzącego, jak i wyraźny spadek wydajności chłodzenia ze względu na jego niską przewodność cieplną. W pracy określono
wpływ wielu czynników (geometria układu chłodzenia oraz wypraski, temperatura cieczy
chłodzącej, rodzaj tworzywa) na eksploatację formy wtryskowej w wyniku pojawienia
się kamienia w układzie chłodzącym. Przeprowadzone symulacje numeryczne pozwoliły
uwzględnić wpływ grubości warstwy osadu na rozkład temperatury na powierzchni gniazda
formującego, średnią temperaturę formy wtryskowej, a także czas potrzebny do zestalenia
wyrobów produkowanych z tworzyw sztucznych.

Romaniuk M. Optimization of maintenance costs of a pipeline for a
V-shaped hazard rate of malfunction intensities. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 46–56, http://dx.doi.
org/10.17531/ein.2018.1.7.

Romaniuk M. Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych rurociągu dla
V-kształtnej funkcji intensywności uszkodzeń. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 46–56, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2018.1.7.

In this paper I focus on an evaluation of maintenance costs of a water distribution
system (WDS), if a concept of a value of money in time is taken into account. Contrary
to more classical approaches, instead of a constant yield, a strictly stochastic process
(i.e., the one-factor Vasicek model) of an interest rate is assumed. Such an assumption
presents uncertain, future behaviour of the yield in a more correct, realistic way.
Moments of failures of connections in a WDS are generated using the Monte Carlo
simulations via a new kind of a convex hazard rate function (HRF), which is proposed in this paper. Moreover, quality of a pipeline and a number of previous failures
have direct influence on statistical properties of this introduced HRF. Apart from an
analysis of the simulated output (like the maintenance costs), the Kiefer-Wolfowitz
method is used for a better adjustment of one of parameters of a WDS – deterministic
and unconditional replacement (i.e., planned replacement) time of each pipe. Algorithms, for both the simulations of the failure moments for the introduced HRF and
the optimization step, are also provided. Additionally, some examples of a WDS for
a crisp and a fuzzified settings are statistically analysed.

W niniejszej publikacji skupiam się na obliczeniu kosztów eksploatacji wodociągu (water
distribution system – WDS), jeśli pod uwagę zostanie wzięta wartość pieniądza w czasie.
W przeciwieństwie do klasycznego podejścia, zamiast stałej wartości stopy procentowej,
zakładam stochastyczny proces stopy procentowej (w postaci jednoczynnikowego modelu
Vasicka). Założenie to przedstawia niepewne, przyszłe zachowanie stopy procentowej w
bardziej dokładny i realistyczny sposób. Momenty awarii połączeń w WDS generowane
są z wykorzystaniem metody Monte Carlo poprzez zastosowanie nowego typu funkcji
intensywności uszkodzeń (hazard rate function – HRF), który zaproponowany został w
niniejszej publikacji. Ponadto, jakość połączenia oraz ilość wcześniejszych uszkodzeń
ma bezpośredni wpływ na statystyczne właściwości wprowadzonej HRF. Oprócz analizy
wygenerowanych za pomocą symulacji wyników (takich jak koszty eksploatacji), użyta
została metoda Kiefera-Wolfowitza w celu lepszego dopasowania jednego z parametrów
WDS – deterministycznego i bezwarunkowego momentu wymiany każdego z połączeń
(czyli wymiany planowanej). Zaprezentowane zostały również algorytmy zarówno dla
symulowania momentów uszkodzeń przy użyciu zaproponowanej HRF, jak i dla kroku
optymalizacyjnego. Ponadto, wykonana została analiza statystyczna kilku przykładów
WDS dla dokładnych („crisp”) i rozmytych („fuzzy”) wartości parametrów.

Sawczuk W. Analytical model coefficient of friction (COF) of rail disc
brake on the basis of multi-phase stationary tests. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 57–67, http://dx.doi.
org/10.17531/ein.2018.1.8.

Sawczuk W. Model analityczny zmienności współczynnika tarcia kolejowego hamulca tarczowego na podstawie wielofazowych badań stanowiskowych.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 57–67,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.8.
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Similarly to road vehicles, a disc brake remains the main friction brake in rail
vehicles. Due to the increasing train speeds, a disc brake has already replaced the
traditional clasp brake that is however, still used in cargo trains. In the process of
long-term operation of the brake pad-brake disc friction pair, the parameters of the
braking process such as the curve of the coefficient of friction are changed, which
extends the braking distance. The paper presents the results of several years of investigations on the railway disc brake in different wear conditions in the aspect of the
requirements set by the UIC (International Union of Railways) related to the brake
pads approval for use.

W pojazdach szynowych, podobnie jak w samochodowych, podstawowym hamulcem
roboczym jest cierny hamulec tarczowy. Ze względu na coraz większe prędkości jazdy,
hamulec tarczowy w wielu pojazdach kolejowych jak i tramwajowych wyparł już hamulec
klockowy, który niezmiennie jeszcze jest stosowany w pociągach towarowych. W procesie
dłuższej eksploatacji pary ciernej tarcza-okładzina główne parametry procesu hamowania jak przebieg współczynnika tarcia obniża się, co w konsekwencji wydłuża drogę
hamowania. W artykule przedstawiono wyniki kilkuletnich badań kolejowego hamulca
tarczowego w różnych stanach jego zużycia z uwzględnieniem między innymi wymagań
stawianych przez Międzynarodowy Związek Kolei UIC w zakresie dopuszczenia okładzin
hamulcowych do eksploatacji.

Kontrec N, Panić S, Petrović M, Milošević H. A stochastic model for estimation of repair rate for system operating under performance
based logistics. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
2018; 20 (1): 68–72, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.9.

Kontrec N, Panić S, Petrović M, Milošević H. Stochastyczny
model do szacowania intensywności naprawdla systemu działającego w warunkach logistyki wydajnościowej. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance
and Reliability 2018; 20 (1): 68–72, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.9.

Performance Based Logistics (PBL) concept has an aim to improve the system availability and it has been extensively researched in the recent years. These researches
showed that inventory level does not impact system availability as much as component
reliability and repair time in repairable system operating under PBL contract. Based
on that, in this paper, we propose a new stochastic model for determination of annual
repair rate for critical aircraft components in such system in order to achieve desired
availability. The result obtained could be used for planning of base stock level and
capacity of repair facilities.

Koncepcja Logistyki Opartej na Wydajności (Performance Based Logistics, PBL), której
celem jest poprawa gotowości systemów, została w ostatnich latach szeroko zbadana.
Badania te wykazały, że w przypadku systemów działających w warunkach PBL, poziom
zapasów nie wpływa na gotowość systemu w tak dużym stopniu jak niezawodność elementów składowych oraz czasy napraw. Opierając się na tej obserwacji, w niniejszym artykule
proponujemy nowy model stochastyczny do określania rocznej intensywności napraw
krytycznych elementów samolotu tworzących system tego typu. Model ten pozwala na
osiągnięcie pożądanej gotowości. Uzyskany model może być wykorzystany do planowania
bazowego poziomu zapasów oraz przepustowości zakładów remontowych.

Taha R. On system reliability of increasing multi-state linear k-within(m,s)-of-(m,n):F lattice system. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 73–82, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2018.1.10.

Taha R. Zwiększanie niezawodności wielostanowych systemów liniowych
typu k-w- (m,s) -z- (m,n):F o strukturze kratowej. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 73–82, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2018.1.10.

A “multi-state linear k-within-(m,s)-of-(m,n):F lattice system” (MS L(k,m,s,n:F))
comprises of m×n components, which are ordered in m rows and n columns. The
state of system and components may be one of the following states: 0, 1, 2, …, H.
The state of MS L(k,m,s,n:F) is less than j whenever there is at least one sub-matrix
of the size m×s which contains kl or more components that are in state less than l
for all j ≤ l ≤ H. This system is a model for many applications, for example, tele
communication, radar detection, oil pipeline, mobile communications, inspection
procedures and series of microwave towers systems. In this paper, we propose new
bounds of increasing MS L(k,m,s,n:F) reliability using second and third orders of
Boole-Bonferroni bounds with i.i.d components. The new bounds are examined by
previously published numerical examples for some special cases of increasing MS
L(k,m,s,n:F). Also, illustration examples of modelling the system and numerical
examples of new bounds are presented. Further, comparisons between the results of
second and third orders of Boole-Bonferroni bounds are given.

"Wielostanowy system liniowy k-w- ( m, s ) -z- ( m, n ):F o strukturze kratowej" (MS
L(k, m, s, n:F)) składa się z m × n elementów, uporządkowanych w m wierszach i n
kolumnach. Stan systemu i elementów może być jednym z następujących stanów:
0, 1, 2, ..., H. Stan MS L (k, m, s, n: F) jest mniejszy niż j, gdy istnieje co najmniej jedna
pod-matryca o rozmiarze m × s, która zawiera kl lub więcej elementów, które znajdują
się w stanie mniejszym niż l dla wszystkich j ≤ l ≤ H. System ten stanowi model dla wielu
zastosowań, na przykład w telekomunikacji, detekcji radarowej, rurociągach naftowych,
komunikacji mobilnej, procedurach przeglądu oraz systemach wież radiolinii. W niniejszym artykule proponujemy nowe granice zwiększania niezawodności MS L ( k, m, s, n:
F) z wykorzystaniem drugiego i trzeciego stopnia nierówności Boole'a–Bonferroniego z
niezależnymi elementami o jednakowym rozkładzie. Nowe granice omówiono na podstawie poprzednio publikowanych przykładów numerycznych dla niektórych szczególnych
przypadków zwiększania MS L ( k, m, s, n: F). Przedstawiono także przykłady ilustrujące
modelowanie systemu oraz numeryczne przykłady nowych granic. Ponadto porównano
wyniki uzyskane dla drugiego i trzeciego stopnia nierówności Boole'a–Bonferroniego.

Pielecha I, Skowron M, Mazanek A. Evaluation of the injectors
operational wear process based on optical fuel spray analysis. Eksploatacja
i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 83–89 http://
dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.11.

Pielecha I, Skowron M, Mazanek A. Ocena eksploatacyjnego zużycia
wtryskiwaczy na podstawie analizy optycznej rozpylenia paliwa. Eksploatacja
i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 83–89 http://dx.doi.
org/10.17531/ein.2018.1.11.

The diagnostics of combustion engine components currently requires the integration
of many technical and scientific fields in order to quickly and accurately locate faults
or pinpoint the causes of malfunction. This article analyzes the wear of injectors
based on the geometric indicators of the fuel spray. Using a number of available
parameter data, a selection has been made to best judge the wear of injectors in their
operating conditions. Optical fuel spray tests were used to assess the injector wear.
Various geometric indicators of the fuel stream have been presented, indicating their
diagnostic utility and applicability. In conclusion, it was found that the current injection
systems require the combination of mechanical injector diagnostics and advanced
optical fuel spray diagnostics.

Diagnostyka elementów silnika spalinowego wymaga obecnie integracji wielu dziedzin
techniki i nauki w celu szybkiej i trafnej lokalizacji uszkodzenia lub poszukiwania przyczyn
niesprawności. Artykuł dotyczy analizy zużycia wtryskiwaczy na podstawie wskaźników
geometrycznych strugi rozpylanego paliwa. Na podstawie kilku dostępnych wielkości
badawczych dokonano wyboru pozwalającego najlepiej ocenić zużycie wtryskiwaczy w
warunkach ich eksploatacji. Do oceny diagnostycznej zużycia wtryskiwaczy wykorzystano
badania optyczne rozpylenia paliwa. Przedstawiono różne wskaźniki geometryczne strugi
paliwa, wskazując na ich użyteczność diagnostyczną oraz możliwość zastosowania. W
podsumowaniu stwierdzono, że badania obecnych układów wtryskowych wymagają połączenia mechanicznych metod diagnostyki wtryskiwaczy oraz zaawansowanej diagnostyki
optycznej rozpylenia paliwa.

ZELIĆ A, ZUBER N, ŠOSTAKOV R. Experimental determination of lateral
forces caused by bridge crane skewing during travelling. Eksploatacja i
Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 90–99, http://
dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.12.

ZELIĆ A, ZUBER N, ŠOSTAKOV R. Eksperymentalne wyznaczanie sił
poprzecznych wywołanych skrętem suwnicy podczas jazdy. Eksploatacja i
Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 90–99, http://dx.doi.
org/10.17531/ein.2018.1.12.

Crane condition depends on the large number of variables randomly changing in time.
Due to the large number of parameters, skewing forces have stochastic character. Though in standards treated as occasional loads, their dynamic action in certain cases can
cause fatigue damage of the crane travelling mechanisms, structure and runway components. Current European Norms have left the question of skewing forces influence
upon the fatigue damage occurrence unresolved. The paper presents an experimental
determination of lateral forces acting on the vertical wheels of a bridge crane using
two different solutions of transducers for the direct measurement on the wheels of the
cranes in operation, without changing the way of lateral guiding. As an illustration, few
records of the measured wheel lateral force vs. time are shown. Presentation of such
records in the form of a loading spectrum (e.g. using the software nCode), obtained

Stan suwnicy pomostowej zależy od dużej liczby zmiennych losowo zmieniających się w
czasie. Ze względu na dużą liczbę parametrów, siły skośne mają charakter stochastyczny.
Chociaż w normach traktowane są one jako obciążenia sporadyczne, ich dynamiczne
oddziaływanie w niektórych przypadkach może powodować zmęczeniowe uszkodzenie
mechanizmu jazdy suwnicy, jak również jego konstrukcji oraz elementów toru jezdnego.
Obecnie obowiązujące normy europejskie pozostawiają bez rozwiązania kwestię wpływu sił skośnych na występowanie uszkodzeń zmęczeniowych. W pracy przedstawiono
metodę eksperymentalnego wyznaczania sił poprzecznych działających na koła pionowe
suwnicy pomostowej. Metoda ta polega na użyciu dwóch różnych rozwiązań przetworników do bezpośredniego pomiaru sił na kołach pracującej suwnicy, bez zmiany sposobu
prowadzenia bocznego . Dla ilustracji pokazano kilka zapisów pomiarów siły poprzecznej
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during long-lasting or continuous monitoring of cranes in operation, is the first step
in finding the relevant answer to the previously unresolved question.

koła w funkcji czasu. Przedstawienie takich zapisów w postaci widma obciążenia (np.
za pomocą oprogramowania nCode ), uzyskanego podczas długotrwałego lub ciągłego
monitorowania suwnicy w trakcie jej eksploatacji, stanowi pierwszy krok do znalezienia
rozwiązania nierozwikłanego do tej pory problemu.

Burek R, Wydrzyński D, Sęp J, Więckowski W. The effect of
tool wear on the quality of lap joints between 7075 T6 aluminum alloy
sheet metal created with the FSW method. Eksploatacja i Niezawodnosc –
Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 100–106, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2018.1.13.

Burek R, Wydrzyński D, Sęp J, Więckowski W. Wpływ zużycia
narzędzia na jakość połączeń zakładkowych blach ze stopu Aluminium 7075
T6 wykonanych metodą FSW. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2018; 20 (1): 100–106, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.13.

The article concerns the issues of tool wear effect on the quality of a friction stir
welding joint quality. The experiment used aluminum alloy 7075 T6 sheet metal,
which is used primarily in the aerospace industry. 1.0mm and 0.8mm thick lap joints
were tested. Tool wear was determined based on multiple readings on a multisensory
machine. The tool wear evaluation was done on the basis of a static tensile strength
test and metallographic sections of the joints. The pin of the tool works in more
demanding conditions and is more exposed to friction. This results from tooling
operations performed at full depth dive in the jointed material. When also considering
the small dimensions of the pin such as the diameter and the great forces occurring
in this process, it is easy to see why this element is most susceptible to tool wear.
The welding process causes the tool to undergo friction wear, which is the cause of
reduced tool dive depth in the jointed material. As a result, it is paramount to constantly
control the tool extension to achieve the desired quality parameters of the joint. After
creating 200m of joints, a decrease in the strength of joints was observed as well as
the repeatability of the results connected to a change in the stirring conditions in the
material. The change in joint strength and tool wear is also confirmed in the metallographic analysis, which states that the continued degradation of the tool makes it
subject to a decrease in size of the characteristic sizes of the thermoplastic zone that
is the main determining factor of the joint strength.

Opracowanie podejmuje problematykę wpływu zużycia narzędzia na jakość zgrzeiny
otrzymanej metodą zgrzewania tarciowego z przemieszaniem FSW. Do badań użyto stopu
aluminium Al 7075 T6, stosowanego głównie w przemyśle lotniczym. Badano połączenia
zakładkowe blach o grubości 1,0mm i 0,8mm. Zużycie narzędzia oceniano na podstawie
pomiarów na maszynie multisensorycznej. Ocenę wpływu zużycia przeprowadzono w
oparciu o statyczną próbę rozciągania oraz analizę zgładów metalograficznych wykonanych połączeń.Trzpień narzędzia pracuje w trudniejszych warunkach i jest bardziej
narażony na ścieranie. Wynika to z pracy przy pełnym zagłębieniu w łączonym materiale.
Zważywszy również na stosunkowo małe wymiary trzpienia tj. jego średnicę i duże siły
występujące w procesie to ten element jest najbardziej narażony na zużycie. W procesie
zgrzewania narzędzie ulega zużyciu ściernemu, co jest powodem zmniejszania zagłębienia
narzędzia w materiale łączonym. W związku z powyższym konieczna jest ciągła kontrola
wysunięcia narzędzia dla uzyskania pożądanych parametrów jakościowych zgrzeiny. Po
wykonaniu 200m zgrzeiny zauważono zmniejszenie wytrzymałości zgrzeiny, jak również
powtarzalności wyników związany ze zmianą warunków mieszania materiału. Zmiana
wytrzymałości zgrzeiny oraz zużycia narzędzia ma również potwierdzenie w badaniach
metalograficznych, z których wynika, iż w związku z postępującą degradacją narzędzia
zmniejszeniu ulegają wymiary charakterystyczne strefy termo–plastycznej odpowiedzialnej
w główniej mierze za wytrzymałość zgrzeiny.

Nikoniuk M, Kozłowski M. Energy properties of a contactless
power supply in PRT (Personal Rapid Transit) laboratory model. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 107–114,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.14.

Nikoniuk M, Kozłowski M. Własności energetyczne układu zasilania
bezstykowego modelu laboratoryjnego pojazdu PRT (Personal Rapid Transit).
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 107–114,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.14.

The article presents the results of research on the operational properties of contactless
power supply system used in the PRT vehicle demonstration model, made within the
framework of the ECO Mobility project. The area of transport applications of the
PRT automated rail transport system is presented. Elements of the ECO Mobility PRT
Drive System have been described – an inductive linear motor, dynamic contactless
power supply, and supercapacitor recuperation system. Electrical performance maps
of the linear motor and contactless power system were presented. Also shown was
the method of their use in calculation of traction energy consumption by means of
theoretical journeys. The results of the simulation calculations for the trial track were
presented. The results of design calculations of the power supply parameters for the
planned line of the demonstrator with real dimensions are presented.

Artykuł prezentuje wyniki badań własności eksploatacyjnych układu zasilania bezstykowego zastosowanego w modelu demonstracyjnym pojazdu PRT, wykonanym w ramach
projektu ECO Mobilność. Przedstawiono obszar zastosowań transportowych systemu
szynowego automatycznych środków transportu PRT. Opisano rozwiązanie układu napędowego pojazdu PRT konstrukcji ECO Mobilność – napęd za pomocą indukcyjnego
silnika liniowego, zasilanie bezstykowe dynamiczne oraz układ rekuperacji z zastosowaniem superkondensatora. Zaprezentowano mapy sprawności elektrycznej silnika
linowego i układu zasilania bezstykowego. Przedstawiono sposób ich wykorzystania
w obliczeniach zużycia energii trakcyjnej metodą przejazdów teoretycznych. Przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych dla toru próbnego w skali. Przedstawiono wyniki
obliczeń projektowych parametrów układu zasilania dla planowanej linii demonstratora
o wymiarach rzeczywistych.

Guo C, Lyu C, Chen J, Zhou. A design approach based on a correlative relationship between maintainability and functional construction.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1):
115–124, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.15.

Guo C, Lyu C, Chen J, Zhou. Podejście projektowe oparte na korelacyjnym związku między konserwowalnością a funkcjonalną budową produktu.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 115–124,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.15.

As an important quality characteristic, maintainability is the ability of a product
to be repaired efficiently and economically. Because it is mainly determined at the
design stage, maintainability is mostly affected by the construction of a product.
Traditional product design methods put more focus on design for function and production, neglecting design for maintainability, which causes a gap between functional
construction design and maintainability design. The delay of maintainability design
results in huge costs for design changes and even irrevocable design flaws. Because
of the weak relationship between functional construction and maintainability in
product design, the influence of maintainability design on the product is limited.
To resolve this problem, this paper proposes a design approach considering the
relationship between maintainability and functional construction. First, maintainability design factors (MDFs) and functional construction design factors (FCDFs)
are defined and classified. Second, based on topology graphic theory, a correlative
relationship model is constructed by graphically combining the MDFs and FCDFs
into a network diagram. Third, to determine primary design factors, a quantization
matrix is developed to perform importance evaluation of the correlative relationship.
Finally, a practical case is studied by implementing the proposed approach for the
lubrication system of an armoured vehicle. The results validate the effectiveness and
feasibility of the approach.

Konserwowalność to ważna charakterystyka jakościowa, którą można zdefiniować jako
możliwość wydajnej i ekonomicznej naprawy produktu. Ponieważ o konserwowalności
produktu decydują głównie wybory dokonane na etapie projektowania, największy wpływ
na nią ma budowa produktu. Tradycyjne metody projektowania produktów kładą większy
nacisk na projektowanie funkcji i produkcji, zaniedbując projektowanie pod kątem łatwości
konserwacji, co powoduje powstanie luki między projektowaniem funkcjonalnej budowy
produktu a projektowaniem jego konserwowalności. Opóźnienie etapu projektowania
konserwowalności generuje ogromne koszty związane z koniecznością zmian projektu
i może nawet prowadzić do nieodwracalnych wad projektowych. Ze względu na słabą
zależność między budową funkcjonalną a konserwowalnością w projektowaniu produktu,
wpływ projektowania konserwowalności na produkt jest ograniczony. Aby rozwiązać
ten problem, w niniejszej pracy zaproponowano podejście projektowe uwzględniające
związek między konserwowalnością a budową funkcjonalną wyrobu. Po pierwsze, zdefiniowano i sklasyfikowano czynniki konstrukcyjne (projektowe) dotyczące konserwowalności (MDF) oraz czynniki konstrukcyjne związane z budową funkcjonalną produktu
(FCDF). Po drugie, w oparciu o teorię graficznej reprezentacji topologii, zbudowano
model zależności korelacyjnych między MDF i FCDF w postaci diagramu sieciowego.
Po trzecie, w celu określenia podstawowych czynników konstrukcyjnych, opracowano
macierz kwantyzacji, pozwalającą na ocenę ważności relacji korelacyjnych. Wreszcie,
przeanalizowano przypadek układu smarowania pojazdu opancerzonego jako przykład
zastosowania proponowanego podejścia w praktyce. Wyniki potwierdzają skuteczność
omawianego podejścia oraz możliwość jego praktycznego wykorzystania.
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Knopik L, Migawa K. Wielostanowy model decyzji eksploatacyjnych.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 125–130,
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Preventive replacement is applied to improve the device availability or increase the
profit per unit time of the maintenance system. In this paper, we study age-replacement
model of technical object for n-state system model. The criteria function applied in
this paper describe profit per unit time or coefficient of availability. The probability
distribution of a unit‘s failure time is assumed to be known, and preventive replacement strategy will be used over very long period of time. We investigate the problem
of maximization of profit per unit time and coefficient availability for increasing the
failure rate function of the lifetime and for a wider class of lifetime. The purpose of
this paper is to obtain conditions under which the profit per unit time approaches a
maximum. In this paper we shows that the criteria function (profit per unit time or
coefficient availability) can be expressed using the matrix calculation method. Finally,
a numerical example to evaluate an optimal replacement age is presented.

Wymiany prewencyjne stosuje się w celu podnoszenia gotowości systemów eksploatacji
maszyn i wzrostu dochodu na jednostkę czasu systemu eksploatacji. W pracy analizuje się
model wymian obiektów technicznych według wieku dla n-stanowego systemu. Funkcja
kryterialna stosowana w pracy wyraża zysk przypadający na jednostkę czasu lub współczynnik gotowości. Zakłada się, że rozkład prawdopodobieństwa czasu do uszkodzenia
obiektu technicznego jest znany i strategia wymian prewencyjnych będzie stosowana na
długim przedziale czasowym. Bada się problem maksymalizacji zysku na jednostkę czasu i
współczynnika gotowości dla rosnącej funkcji intensywności uszkodzeń lub funkcji intensywności z szerszej klasy. Celem tej pracy jest sformułowanie warunków, przy których zysk
na jednostkę czasu osiąga maksimum. W pracy pokazano, że badaną funkcję kryterialną
(zysk na jednostkę czasu lub współczynnik gotowości) można wyrazić za pomocą metod
rachunku macierzowego. Na końcu pracy przedstawiono przykład numeryczny oceny
optymalnego wieku wymiany dla rzeczywistego procesu eksploatacji.

Stanik W, Jakóbiec J, Mazanek A. Engine tests for coking and
contamination of modern multi-injection injectors of high-pressure fuel
supplies compression-ignition engine. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 131–136, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2018.1.16.

Stanik W, Jakóbiec J, Mazanek A. Badania silnikowe dotyczące
koksowania i zanieczyszczenia nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy
wysokociśnieniowego układu zasilania paliwem silników ZS. Eksploatacja i
Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 131–136, http://dx.doi.
org/10.17531/ein.2018.1.16.

The paper presents the results of engine tests for contamination and coking of modern
multi-injection injectors of high-pressure fuel supplies compression-ignition engines.
The subject of research is base diesel fuel with 7% (v / v) FAME, and effectiveness of
the detergent-dispersant additives plays a key role. The engine tests were performed
according to the CEC procedure F-98-08 PSA DW-10, it was essential for the coking
and contamination of modern multi-injection injectors of high-pressure fuel supplies
compression-ignition engines and for the conclusions.

W pracy przedstawiono wyniki badań silnikowych dotyczących zanieczyszczenia i koksowania nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu
zasilania paliwem silników o zapłonie samoczynnym (ZS). W zapobieganiu tym zjawiskom
wiodącą rolę odgrywa skuteczność działania dodatków detergentowo-dyspergujących o
odpowiednim poziomie dozowania. Przedmiotem badań jest bazowy olej napędowy z
udziałem 7%(v/v) FAME. W celu sprawdzenia skuteczności działania badanych dodatków
wykonano testy silnikowe zgodne z procedurą CEC F-98-08 PSA DW-10 pod kątem
koksowania i zanieczyszczenia nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania silników o ZS oraz sformułowano wnioski.

Buchacz A, Baier A, Herbuś K, Ociepka P, Grabowski Ł,
Sobek M. Compression studies of multi-layered composite materials for
the purpose of verifying composite panels model used in the renovation
process of the freight wagon’s hull. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 137–146, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2018.1.18.

Buchacz A, Baier A, Herbuś K, Ociepka P, Grabowski Ł, Sobek M. Badania porównawcze wielowarstwowych materiałów kompozytowych na potrzeby weryfikacji modelu paneli kompozytowych stosowanych
do renowacji poszycia wagonów towarowych. Eksploatacja i Niezawodnosc
– Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 137–146, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2018.1.18.

The paper presents the procedure sequence for modelling multilayer composite
materials using PLM Siemens NX software. Virtual studies were referring to threepoint and four-point flexural test of composite material samples. Composite materials
containing fiber reinforced epoxy resin composites were considered. Within the carried
out research, a virtual experiment to test composite samples composed of 5, 7 and 10
layers was conducted. Then the virtual model was matched to the results obtained
during the stationary tests. As a result of matching the composite material model to
the real model, correct results of the virtual bending experiment of composite samples
were obtained. The presented procedure sequence for modelling composite material
was used to analyse the MES of the scaled side of the freight wagon. The modification
consisted in the use of composite panels as reinforcing elements of the wagon’s hull
from inside to extend its life. The presented modelling approach enabled the initial
strength verification of the modified side of the freight wagon’s hull.

TABASZEWSKI M, FIRLIK B. Assessment of the track condition using
the Gray Relational Analysis method. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 147–152, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2018.1.19.
The article concerns the developed methodology for assessing the technical condition
of a tramway track. Thanks to the data collected from multiple tram journeys equipped
with an on-board vibration recording system, it was possible to create profiles of
crossings through track sections in different technical condition. In order to identify
the track condition, an algorithm based on the gray-scale modeling was proposed,
and a similarity comparison between the obtained track profiles. A new measure of
similarity has been proposed that has not been used so far in gray-scale modeling. The
obtained results confirm the applicability of the proposed methodology.

Łukaszewski K. Adaptive reliability structures of heat exchange surface in turbine condenser. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2018; 20 (1): 153–159, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.20.
In this paper adaptive reliability structures of heat exchange surface in turbine condenser was proved from the angle of effective heat exchange in variable conditions of
its exploitation. Then, determinant factors for design and exploitation in assessment
of reliability of pipe subsystem in turbine condenser were suggested. The influence
of change of scheme of the pipes, constituting the surface of heat exchange, which

W pracy przedstawiono sposób postępowania przy modelowaniu wielowarstwowych materiałów kompozytowych z zastosowaniem oprogramowania PLM Siemens NX. Badania
wirtualne odnosiły się do próby trójpunktowego i czteropunktowego zginania próbek
kompozytowych. Rozważano materiały kompozytowe będące kompozycją żywicy epoksydowej ze wzmocnieniem włóknistym. W ramach prowadzonych badań przeprowadzono
wirtualny eksperyment badania próbek kompozytowych będących kompozycją złożoną
z 5, 7 i 10 warstw. Następnie dopasowano wirtualny model do wyników otrzymanych na
drodze badań stanowiskowych. W wyniku dopasowania modelu materiału kompozytowego
uzyskano poprawne wyniki wirtualnego eksperymentu zginania próbek kompozytowych.
Zaprezentowany tok postępowania odnośnie modelowania materiału kompozytowego
zastosowano do analizy MES pomniejszonego fragmentu zmodyfikowanej burty bocznej
wagonu. Modyfikacja polegała na zastosowaniu paneli kompozytowych jako elementów
wzmacniających poszycie wewnętrzne wagonu mających na celu wydłużenie jego czasu
eksploatacji. Przedstawiony sposób modelowania umożliwił wstępną weryfikację wytrzymałościową zmodyfikowanego fragmentu burty bocznej wagonu towarowego.

TABASZEWSKI M, FIRLIK B. Ocena stanu torowiska z wykorzystaniem metody
Grey Relational Analysis. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and
Reliability 2018; 20 (1): 147–152, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.19.
Praca dotyczy opracowanej metodyki do oceny stanu technicznego toru tramwajowego.
Dzięki zgromadzonym danym z wielokrotnych przejazdów tramwaju wyposażonego w
pokładowy system rejestracji drgań, udało się stworzyć profile przejazdów przez odcinki
torów w różnym stanie technicznym. W celu identyfikacji stanu toru zaproponowano
algorytm oparty na metodzie modelowania szarych systemów oraz badanie podobieństwa
pomiędzy uzyskanymi profilami przejazdów. Zaproponowano także nową miarę podobieństwa nie stosowaną do tej pory w zagadnieniach modelowania szarych systemów.
Uzyskane wyniki potwierdzają aplikacyjność zaproponowanej metodyki.

Łukaszewski K. Adaptacyjne struktury niezawodnościowe powierzchni
wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej. Eksploatacja i Niezawodnosc –
Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 153–159, http://dx.doi.org/10.17531/
ein.2018.1.20.
W artykule wykazano adaptację struktur niezawodnościowych powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej z punktu widzenia efektywnej wymiany ciepła w zmiennych
warunkach jego eksploatacji. Następnie, wskazano istotne uwarunkowania projektowoeksploatacyjne oszacowania niezawodności podsystemu rur skraplacza turbiny parowej.

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol. 20, No. 1, 2018

VII

A bstracts
stems from the matter of regulating the surface in an attempt to both condense the
given amount of steam and maintain the given pressure in the condenser in variable
conditions of its exploitation on the reliability of the pipe subsystem was determined.
The surface of heat exchange is regulated by enabling and disabling the flow of cooling
water through given amount of pipes, in a given way, that is by enabling or disabling
possible combination of given pipes in given exploitation conditions. An algorithm
to assess the reliability of the pipe subsystem in the condenser in given exploitation
conditions, means of regulating the surface and up-to-date technical condition was
put forward. The reliability of pipe subsystem has a significant influence either on
reliability of the condenser while exploited or in the further course, indirectly on
sustaining the requested reliability in the power system therein. Effective operation of
the condenser in technical power system is performed by sustaining the given pressure
of steam condensation, which is vital in maintaining the required energy efficiency of
technical power system in variable exploitation conditions. The exemplification of the
aspects put forward in the paper pertains to steam turbine condensers.

VIII

Wykazano wpływ zmian układów rur stanowiących powierzchnię wymiany ciepła, które
wynikają ze sposobu regulacji tej powierzchni w celu skroplenia zadanej ilości pary wodnej
i utrzymywania zadanej wartości ciśnienia w skraplaczu w zmiennych warunkach jego
eksploatacji, na niezawodność podsystemu rur. Powierzchnię wymiany ciepła reguluje
się poprzez włączanie i wyłączanie przepływu wody chłodzącej przez zadaną liczbę rur,
w określony sposób tzn. poprzez włączanie albo wyłączanie możliwych kombinacji określonych układów rur w zadanych warunkach eksploatacyjnych. Przedstawiono algorytm
oszacowania niezawodności podsystemu rur skraplacza względem określonych warunków
eksploatacyjnych, sposobu regulacji tej powierzchni i aktualnego stanu technicznego. Niezawodność podsystemu rur ma istotny wpływ na niezawodność skraplacza turbiny parowej
w czasie jego eksploatacji, a dalej pośrednio na utrzymywanie wymaganej niezawodności
systemu energetycznego, w którym występuje. Efektywne funkcjonowanie skraplacza w
technicznym systemie energetycznym jest realizowane poprzez utrzymywanie zadanego
stałego ciśnienia skraplania pary wodnej, co jest istotne z punktu widzenia utrzymywania
wymaganej sprawności energetycznej technicznego systemu energetycznego w różnych
warunkach eksploatacyjnych. Egzemplifikacja zawartych w pracy zagadnień odnosi się
do rurowych skraplaczy turbin parowych.
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The influence of selected PVD coatings on fretting wear in a
clamped joint based on the example of a rail vehicle wheel set
Wpływ wybranych powłok PVD na zużycie frettingowe
w połączeniu wtłaczanym na przykładzie modelu zestawu
kołowego pojazdu szynowego*
In this article, laboratory test results concerning the influence of selected PVD coatings on the initiation and development of fretting wear in clamped joints are presented. TiN and CrN+a-C:H:W coatings were applied to shafts, and the results of wear tests
compared with those for uncoated shafts. Wear tests were conducted at a test bed which simulated the operation conditions of the
wheel sets of rail vehicles moving along a straight track. The sample elements for testing were assembled by forcing the sleeve onto
the shaft with the tolerance of 0.02 mm. To assess fretting at shaft top layers being tested, macroscopic observations, microscopic
observations with the use of a scanning microscope, x-ray microanalysis of the chemical composition by means of the EDS method
and the measurement of the top layer topography in the place of wear were performed. Test results presented concern the shaft
top layer because it is that layer which mainly determines the life of a clamped joint. The results of the macroscopic observations
of the sleeve hub top layer were presented, too, for comparison of the image of wear between mating surfaces.The results of the
observations of the various shaft top layers indicate the mitigation of the development of fretting wear in the case of shafts with
coatings; CrN+a-C:H:W coatings influence the mitigation of fretting wear better indeed. The main damage comprised by fretting
in all the samples being tested is material build-up occurring as a result of adhesion. That build-up undergoes oxidation during
operation. Micropits and microabrasion of the top layer are observed in places.
Keywords: clamped joint, fretting wear, PVD coating.
W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych dotyczące wpływu zastosowania wybranych powłok PVD na inicjację
i rozwój zużycia frettingowego w połączeniach wtłaczanych. Na wały nałożono powłoki TiN a także CrN+a-C:H:W, wyniki badań
zużyciowych porównano z wynikami badań wałów bez powłok. Badania zużyciowe wykonywano na stanowisku badawczym, które
symulowało warunki pracy zestawów kołowych pojazdów szynowych poruszających się po torze prostym. Montaż elementów
próbki przeznaczonej do badań wykonano przez wtłoczenie tulei na wał z wartością wcisku 0,02mm. W celu oceny zjawiska
frettingu dla badanych warstw wierzchnich wałów wykonano obserwacje makroskopowe, mikroskopowe przy użyciu mikroskopu
skaningowego, mikroanalizę rentgenowską składu chemicznego metodą EDS oraz pomiar topografii warstwy wierzchniej w miejscu zużycia. Zaprezentowane wyniki badań dotyczą warstwy wierzchniej wałów, ponieważ to ona w głównej mierze determinują
trwałość połączenia wtłaczanego. Zaprezentowano również wyniki obserwacji makroskopowych warstwy wierzchniej piasty tulei, w celu porównania obrazu zużycia pomiędzy współpracującymi powierzchniami.Wyniki obserwacji poszczególnych warstw
wierzchnich wałów wskazują na ograniczenie rozwoju zużycia frettingowego w przypadku wałów z zastosowanymi powłokami,
przy czym powłoki CrN+a-C:H:W korzystniej wpływają na zmniejszenie zużycia frettingowego. Głównym uszkodzeniem składającym się na zjawisko frettingu we wszystkich badanych próbkach są nalepienia materiału, powstałe w wyniku zjawiska adhezji.
W czasie eksploatacji nalepienia te ulegają utlenianiu. Lokalnie obserwuje się mikrowżery i mikrowytarcia warstwy wierzchniej.
\Słowa kluczowe: połączenie wtłaczane, zużycie frettingowe, powłoki PVD.

1. Introduction
Clamped joints are one of the most frequently used methods of element joining. This is related to the simplicity of assembly and therefore low costs of the process. The possibility of transferring relatively
high loads causes clamped joints to connect elements working in various, sometimes tough operation conditions.

Rail vehicle wheel sets are one of the examples in which elements
are connected by pressing. The assembly process takes place at a press
equipped with a force recorder, thus the joint is protected from undesirable damage. Wheel sets are one of the most important rail vehicle
elements. They directly influence passenger safety. Any damage oc-

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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curring during operation may be the cause of a rail crash, that is why
appropriate damage risk reducing methods should be used.
The effective elimination of damage and wear of wheel sets is
not an easy task because of the peculiar conditions of their operation.
Wheel sets are subjected to static forces following from the vertical
load depending on the vehicle weight and to dynamic forces at the
wheel/rail contact point which result from the rolling of a wheel set
along a track. Vertical forces will cause axle deflection; in relation to
that, during operation, as a result of the operation of dynamic forces,
oscillatory tangential displacement will occur between mating surfaces. Such operation conditions cause damage not only to the rolling wheel surface or to the rails, but also in the area of the wheel/
axle clamped joint. The following may be included among the most
frequent kinds of wear and damage: adhesion-related damage to the
axle, the shift of track wheels in relation to the axle, axle fretting and
fatigue wear leading to cracks. The primary focus of this article is
fretting wear because its development mechanism has not been fully
recognised yet.
Fretting wear is counted among the tribological kinds of wear,
and the necessary condition for the development of fretting wear is
oscillatory microdisplacement, with the amplitude of 25-150 µm according to some authors, of mating elements. Because of the complexity of physical and chemical phenomena accompanying fretting wear,
the unambiguous definition of that concept has not been given so far.
Fretting wear may be demonstrated by corrosion traces at the surface
of the elements, the increase of surface roughness, as well as by pits
and microcracks.
The development of fretting wear is influenced by many various
factors, however, it is difficult to give their exact number in view of
the complexity of the phenomenon and because of its development
mechanism which has not been fully investigated yet. The author of
[5] made a tabular schedule of the most frequent factors influencing
the development of fretting wear. He indicated, among other things,
surface hardness and roughness, the number of cycles and air temperature and humidity. The authors of [15], among others, investigated
the influence of roughness on the development of fretting wear. They
suggested a large-scale procedure for the investigation of the roughness effect with the use of the finite element method. The influence
of surface roughness on the development of the corrosion and fretting
wear of pure titanium used for medical implants was examined in [3].
The authors of [10] state that the initial topography of the top layer
has significant influence on the development and intensity of fretting
wear. Research was conducted for several slip amplitude values. The
influence of temperature on fretting wear was investigated by, among
others, the authors of [8, 13].
It follows from the review of literature that most research into
fretting wear concerns the elements pressed against each other with
a normal force, and only few authors undertook research into the development of fretting wear in push fit joints. That kind of joint does,
however, accumulate in it all the factors conducive to the development
of fretting wear. There is a specific pressure between the surfaces of
the connected elements, and the relative displacement of those surfaces occurs. This happens when one of the elements is loaded with a
variable turning force or when the joint operates in the conditions of
rotary bending or twisting with a variable moment [5]. The probable
cause of the small volume of research into fretting wear in clamped
joints is the problem with joint disassembly. Traditional forcing of one
element from the other may damage the fretting wear occurrence zone
and thus distort the wear image. In relation to that, an appropriate
process enabling safe joint disassembly should be developed. In the
case of rail vehicle wheel sets, such a process is related to high costs
because wheel set dimensions require the creation of an appropriate
test bed and appropriately long disassembly time.
Among the works concerning fretting wear testing in a push fit
joint based on the example of rail vehicle wheel sets, research work
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[6] may be mentioned, for example, in which the author investigated
the influence of the way of making the joint (a forced-in joint or thermocompression bonding), the value of the tolerance and the surface
roughness of the elements before the joint was made on the development and intensity of fretting wear. The authors of [17] conducted the
analysis of axle damage at the point of connection with the wheel.
They demonstrated that fretting comprises abrasive and oxidation
wear and delamination. Research conducted by the authors of [19]
demonstrated that fretting wear intensity strongly depends on normal
loads and slip amplitude. In that case, too, fretting is the combination
of abrasive and corrosive wear and of delamination with distinct plastic deformation. Work [14] concerning wear processes and the way of
their mitigation in rotary joints is also worth noting. As an example
of such a joint, that work mentions a rail vehicle wheel set with automatic wheel track changing. Whilst the work does not concern wear
tests in clamped joints, the fretting wear development mechanism in
the joint under analysis is very similar. The author suggests selected
processes to mitigate fretting wear. It follows from test results referred
to that only molybdenum coatings mitigate fretting effectively.
The cited works concerned mainly the determination of the place
and range of fretting wear development, and also the indication of the
kinds of wear comprised by fretting. Research into an attempt to eliminate wear has not been conducted, however. Works [7] and [9] may
be pointed out in that regard. In the first one, the authors analysed the
influence of surface strengthening treatment (thermal improvement,
grit blasting, nitriding, surface hardening) on the fatigue strength of
samples with an engineering notch. Research did not concern the
influence of the above technologies on the development of fretting
wear directly. The other work pertained to the influence of selected
shaft surface finish processes such as nitriding, rolling and surface
hardening on the development of fretting wear in clamped joints. Test
results demonstrated an insignificant influence of those processes on
the mitigation of fretting wear development. It follows from the review of literature that research into the application of PVD coatings
with a view to mitigating fretting wear has not been conducted. That
is why such tests of the shaft/sleeve clamped joint in which the shaft
was covered with TiN and CrN+a-C:H:W coatings were conducted
in this article.
PVD coatings were initially used to extend the life of cutting
tools. It was already then that the positive tribological properties of
those coatings were noticed. With the passage of time, the range of
applications of the coatings extended, and they are used as a protection against tribological wear more and more commonly at present.
PVD coatings are distinguished by their high hardness and resistance
to wear and corrosion, and they have good fatigue properties. Several
works confirming those properties may be found in literature. Work
[11] in which the author tested the tribological properties of a-C:H:W
coatings with TiN and CrN intermediate layers may be mentioned as
an example. Test results confirmed the improvement of the tribological properties of the elements to which coatings were applied. The aim
of tests presented in [2] was to determine the mechanisms of damage
arising on stainless steel used for the manufacture of olive oil presses
and the assessment of the properties of TiN coatings influencing the
mitigation of those mechanisms. Test results demonstrated the excellent wearing resistance of the coatings. In work [1], a-C:H:W coatings
applied over a steel base surface were investigated. Test results demonstrated the good tribological properties of coatings in that case as
well. Further works [4, 12, 16, 18] concerning research on the properties of multi-layer a-C:H:W coatings and of WC/C coatings also confirm the reduction of the wear of the elements to which low-friction
coatings were applied.
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a)

2. Properties of the tested shaft top layer
The research programme assumed the assessment of fretting wear
in a clamped joint in which selected PVD coatings were applied to
shafts.
As part of the tests, the following alternatives of the shaft top
layer finish were used:
• shaft with an uncoated top layer – (sample number: S_02),
• shaft with the top layer coated with titanium nitride (TiN) –
(sample number: S_06),
• shaft with the top layer to which a low-friction coating (CrN+aC:H:W) was applied – (sample number: S_14).
The basic properties of coatings used in further tests are shown
in table 1.
Table 1. Coating properties according to Oerlikon Balzers catalogue data
Properties

Coating composition

TiN

Microhardness [HV0.05]

2300

Coating thickness [µm]

1-4

Coefficient of friction against steel
when dry, µ

CrN+a-C:H:W
1500

0,4

0,1-0,2

Coating temperature [°C]

180-500

180-350

Colour

gold

anthracite

Residual compressive stresses [GPa]

b)

Coating

−2,5

1-2
−1

c)

In the case of examination of fretting wear in clamped joints, the
input roughness and hardness of the top layer of the mating elements
play an important role in fretting wear development. The diagrams of
roughness and waviness profiles of the shaft top layer in the function
of length are shown in fig. 1, and the values of roughness parameters
in table 2.
Table 2. Results of the measurement of top layer roughness parameters

Roughness
parameter
Ra
Rz

Uncoated
shaft

Wartość zmierzona [µm]

Shaft with a
TiN coating

Shaft with a
CrN+a-C:H:W
coating

Sleeve

Fig. 1. Diagram of the roughness and waviness profile of a) an uncoated
shaft, b) a shaft with a TiN coating, c) a shaft with a CrN+a-C:H:W
coating

3. Test methodology
1,16

6,25

1,34

7,09

1,68

11,57

2,78

14,55

It follows from table 2 and fig. 1 that the top layer of coated shafts
has greater roughness parameters in relation to the surface of uncoated
shafts. This is related to the structure of the coatings, which is distinguished by porosity. The pores are the natural outcome of the coating
application process. Those are cavities in the coating in the form of
narrow channels filled with substances which do not constitute the
coating. Those substances may include air or other gases. Various liquids or solids are sometimes found as well.

Coatings commonly used as the protection of cutting and pressing
tools was conducted to mitigate the development of fretting wear in
a clamped joint.
Experimental tests concerned:
• determination of the actual condition of the top layer of the mating elements after wear tests,
• determination of the influence of coatings on the development
and intensity of fretting wear.
While selecting a wear test bed and samples, it was assumed that
the tests were to simulate the operation conditions of a rail vehicle
wheel set. For that purpose, an appropriate fatigue testing machine
was chosen and the dimensional similarity at the place of connection
of sample elements retained.
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The sample for testing consisted of a sleeve, whose hub top layer
had the hardness of 160 HB and of the shaft with the top layer hardness of 170 HB. The joint was assembled by pressing the sleeve onto
the shaft with the tolerance ensuring joint durability.
Sample dimensions are presented in fig. 2. The shaft length and
diameter depended on test bed dimensions. Dimensional proportions
between the joint diameter and length, and the value of the tolerance
in relation to the dimensions of the rail vehicle wheel set were retained, however.

Fig. 2. Dimensions of the sample subjected to wear tests

at a straight track, normal stresses at the axle surface are, according to
the UIC regulations, 98 MPa.
A strength analysis conducted in the ANSYS software demonstrated that loading with the force of 550 N would cause the maximum shaft deflection of 0.52 mm (fig. 4), and the maximum reduced
stresses of 356 MPa (fig. 5) without causing plastic deformation at the
same time. Such strength parameters will enable, during tests, oscillatory tangential displacement initiating the development of fretting
wear to be obtained. The other parameters of wear tests are summarised in table 3.
Following wear tests, several laboratory tests were carried out to
determine the influence of coatings on the development of fretting.
Among other things, the tests of the topography of the models and the
microscopic observations with the use of an electronic scanning microscope, type JEOL JSM-6460LV, equipped with an EDS spectrometer, were conducted. Tests were possible only after the samples were
prepared as appropriate. Traditional forcing of the sleeve from the
shaft would cause the destruction of fretting wear which has arisen,
which would prevent its in-depth analysis. Hence, a joint disassembly
technology was developed, which consists in cutting the joint parallel
to the shaft axis. As a result, three samples were obtained whose observations permitted drawing relevant conclusions concerning the use
of the coatings under analysis to extend the shaft’s life.

The similarity did not pertain to the dimenTable 3. Summary of wear test parameters
sions only, with the same structural materials
having been used, too. The shaft was made of
Stress amplitude
Force pressing the
Load on the
Bending
Number of
Sample
C45 steel, and the sleeve of P58 steel.
MPa
sleeve onto the shaft
sample
moment
cycles
No.
Wear tests were conducted at a UB-M faN
N
Nm
106
ϕ 12 mm ϕ 13 mm
tigue testing machine ensuring the parameters
S_02
4800
550
27,5
162
128
8
simulating the actual operation conditions of a
wheel set. The fatigue testing machine structure
S_06
7000
550
27,5
162
128
16
permits the generation of a periodically variable
S_14
6600
550
27,5
162
128
10
load on the sample with pure rotational bending.
The load on the sample should generate a
bending moment which will cause shaft deflection. In such a situation,
during operation, oscillatory tangential displacement of the sleeve in
relation to the shaft will occur, which is a necessary condition for the
initiation of fretting wear.
In fig. 3, the test bed for wear testing of the sample, the way of
sample loading and the resultant bending moment are shown schematically. A similar bending moment distribution is obtained in the
case of wheel sets loaded with the weight of a rail vehicle body at a
straight track.
During wear tests, samples were loaded with the force of 550 N.
As a result of such a load, normal stresses of 102 MPa occur at the
Fig. 4. Distribution of the sample deflection line
sleeve/shaft contact surface. That value is close to the range of normal
stresses at the axle seat surface of the real wheel set. Under the assumption of the typical operation conditions of a rail engine wheel set

Fig. 5. Distribution of reduced stresses occurring in a sample loaded with the
force of 550 N

4. Results of experimental tests

Fig. 3. Diagram showing sample fixing in the fatigue testing machine and the
load, Mg – Bending moment

4

First, test results for an uncoated shaft are presented. They are a
reference base for the remaining samples under analysis. A similar
fretting wear image is observed at the surface of the axle and wheel in
the wheel/axle joint of the wheel set. In the further part of this article,
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the results of wear tests for shafts with coatings applied to them are
presented.

4.1. Shaft with an uncoated top layer
The results of the macrographic tests of the top layer demonstrated the occurrence of fretting wear on either side of the shaft axle seat
and sleeve hub (fig. 6). The location of wear, close to joint edges,
should be explained by the mechanism of the development of fretting
in clamped joints, which was discussed in detail in [5].

Fig. 6. Fretting wear at the surface of an uncoated shaft and sleeve hub

Fig. 8. Image of the shaft surface in the fretting wear zone as seen under a
scanning microscope

Wear occurs in the form of a ring at the entire circumference of
the shaft axle seat. The width of the area affected by wear is approx.
2-3 mm on either side and that area is located approx. 2 mm from the
axle seat edge.
The tests of the topography of the top layer at the place of fretting
wear indicated a considerable increase of roughness parameters. The
Ra parameter at the place of fretting wear is 3.23 µm. The sample

Fig. 9. Results of x-ray examinations of the chemical composition conducted
by means of the EDS method at the shaft surface in the fretting wear
zone

Fig. 7. Results of the testing of top layer topography at the place of fretting
wear

results of the testing of top shaft layer topography at the place of fretting wear, achieved with the use a TOPO 01P contact profilometer
equipped with an induction measuring head with the radius of 2 µm
and cone angle of 90o, are presented in fig. 7.
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Fig. 9. (continued) Results of x-ray examinations of the chemical composition
conducted by means of the EDS method at the shaft surface in the fretting wear zone

The increase of roughness parameters is mainly related to material build-up. That build-up is the wear products which came into
being during the process of forcing the sleeve onto the shaft, when
the microprojections of the top layer of the elements with a smaller
hardness gradient were being torn off and moved continuously until
the completion of the forcing process. The source of wear products
and formation of the build-up is adhesion.
In fig. 8, the sample image of the shaft surface at the place of
fretting wear is shown as seen under a scanning microscope. In that
image, widespread damage in the form of material build-up as well as
micropits and microcracks of the top layer can be observed.
During operation, as a result of oscillatory tangential displacement
of the mating surfaces, the build-up undergoes plastic deformation
and then oxidation thus creating an image which is typical of iron corrosion. In fig. 6, that is visible in the form of a brown ring at the place
of fretting wear. The oxidation of the deformed build-up takes place
as a result of oxygen penetration into worn-out places through fissures which came into being as a result of shaft deflection. To confirm
the above statement, the analysis of oxygen and iron concentration in
the area affected by wear was conducted. X-ray examinations of the
chemical composition were carried out by means of the EDS method,
and the results of those examinations are presented in figure 9.

Fig. 11. Fretting wear traces at the surface of the shaft with a TiN coating

at the left side and that area starts approx. 4 mm from the axle seat
edge. On the right side, the width of the wear area is approx. 2-3 mm
and that area starts approx. 5-6 mm from the joint edge.
In the case of the sleeve hub, the start of fretting wear is observed
as early as next to the edges and the wear area is considerable. The
width of the „strip” varies from 3 to 4 mm on either side.
As was the case with a clamped joint with an uncoated shaft, here
the main kind of wear also comprised by fretting is, too, material
build-up which originates from the shearing of the microprojections

4.2. The shaft with a TiN coating
The macrographic observations of the coated shaft surface demonstrated the occurrence of fretting wear in the form of a ring comprising the entire circumference of the axle seat on either side. Wear
intensity is considerably smaller in relation to the shaft without a coating. Fretting wear is also observed at the surface of the sleeve hub on
its both edges, and wear intensity is definitely greater in relation to the
shaft with a TiN coating (fig. 10).
Fretting wear is distinguished by different intensity at each side of
the axle seat. The width of the area affected by wear is approx. 1 mm

Fig. 10. Fretting wear at the surface of the shaft with a TiN coating and at the
sleeve hub

6

Fig. 12. Results of the testing of top layer topography at the place of fretting
wear
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of the sleeve hub surface (fig. 11). That build-up undergoes plastic
deformation and oxidation during operation. A big difference in the
shaft surface hardness gradient in relation to the sleeve surface causes
mainly the sleeve to become damaged.
The testing of roughness parameters at a place distinguished by a
greater intensity of fretting wear did not show significant differences
in relation to the state before wear tests. This follows from the small
height of damage which mainly coincides with the microirregularities
at the axle seat surface. A sample result of the measurement of roughness parameters at the place of fretting wear is presented in fig. 12.

4.3. The shaft with a CrN+a-C:H:W coating
The macrographic examinations of the top layer of the shafts
demonstrated the occurrence of fretting wear to a small extent. In the
case of the sleeve hub top surface, fretting wear is also observed in
places. As in previous cases, damage occurs close to joint edges (fig.
13). Damaged areas are distributed randomly at the circumference of
the shaft axle seat.

Fig. 13. Fretting wear at the surface of the shaft with a CrN+a-C:H:W coating and at the sleeve hub

The area of the biggest noted traces of fretting wear is approx.
2-2.5 mm2. Fretting wear zones are distinguished by their brown
colour.
Wear occurs mainly in the form of wear product build-up, a
fact confirmed by the images from the scanning microscope. A
sample image of the shaft top layer in the fretting wear zone is
shown in fig. 14.

Fig. 14. Fretting wear traces at the surface of the shaft with a CrN+a-C:H:W
coating

The access of oxygen to the damaged zones causes wear products
to oxidise. This is confirmed by chemical element distribution maps
for the shaft surface in the fretting wear zone as shown in fig. 15.

Fig. 15. Chemical element distribution maps for the shaft surface in the fretting wear zone

Oxygen occurs in 90% of the surface being tested thus forming oxides
with other chemical elements.

5. Conclusion
The aim of this article was to present the results of research on
the mitigation of the development of fretting wear in clamped joints.
It follows from the review of literature that the mitigation of wear in
that kind of joints is connected with the elimination of adhesion. This
is possible in the case of matching the elements distinguished by the
appropriate geometry and hardness of the top layer.
Shafts without PVD coatings and shafts with TiN and CrN+aC:H:W coatings were subjected to wear tests. Coatings were applied
to shaft surfaces because in a real joint between the wheel and axle of
a rail vehicle wheel set it is the axle which is the element determining
the life of the entire wheel set.
The results of the tests of the uncoated shaft surfaces demonstrate
the intensive image of fretting wear, which confirms the susceptibility
of the joint to the creation of adhesive bonds. Fretting wear occurs at
the entire shaft circumference in the form of a ring 2-3 mm wide on
either side of the axle seat. The area affected by wear starts approx. 3
mm from the joint edge.
In the case of shafts with a TiN coating, the smaller wear intensity
is observed, however, also in the form of a ring, 1 mm wide for the
left side and 2-3 mm on the right side of the axle seat. The different
geometry and hardness of the shaft and sleeve causes the occurrence
of fewer places prone to the creation of adhesive bonds.
Out of the proposed coatings, CrN+a-C:H:W ones have the greatest influence on the mitigation of the development of fretting wear.
Despite smaller hardness and roughness in relation to TiN coatings,
wear on shafts covered with the former coating is less intensive. In
that case, wear occurs in places and each time occupies the area of
2-2.5 mm2. This may be due to the chemical composition of the coating. Good anti-wear properties of hydrogenated amorphous carbon
are completed by tungsten. Hence, that coating is distinguished by
the small coefficient of friction of the steel surfaces thus reducing
damage to those.
Microscopic examinations demonstrated that fretting comprises
mainly material build-up from the shearing of microprojections of
the sleeve top surface, which build-up sticks to the shaft surfaces. In
relation to the top layers of shafts with coatings, the sleeve top layer
has the smallest hardness, therefore that layer will be more susceptible to damage. Research also demonstrated that, during operation,
the build-up undergoes plastic deformation as a result of the occurrence of oscillatory tangential displacement of the mating surfaces
and oxidation as a result of contact with atmospheric air. The quantitative examinations of the chemical composition of the wear products
demonstrated 40% concentration of oxygen and 50% concentration of
iron. The remaining 10% of the chemical composition is constituted
by the elements comprised by the top layer of the shafts. Moreover,
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micropits and microcracks, particularly visible at uncoated shafts, are
observed in wear zones.
In this article, the results of research on fretting wear based on
the example of rail vehicle wheel sets have been presented, but those
results may also be referred to other examples of clamped joints operating in rotational bending conditions.
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Layered composite increasing the resistance of patrol
and intervention vehicles to the impact
of improvised explosive devices (IED) from below
Kompozyt warstwowy zwiększający odporność samochodów
patrolowych i interwencyjnych na atak improwizowanych
ładunków wybuchowych (IED) od dołu*
Model layered composites were made of polyester resin reinforced with layers of glass fibre and aramid fibre fabrics. The fabrics
for the study were selected in a manner enabling the comparison of their ballistic resistance depending on the material type and
density. Additionally, aluminium plates were used to produce the composites.The study examined the resistance of the model
composites to 1.1 g fragment simulating projectile (FSP) penetration, their susceptibility to deformation caused by shock waves
produced by pure TNT charges, and their resistance to the effects of detonation of model improvised explosive devices (IED)
containing fragments in the form of bearing balls. The analysis and optimisation of the test results enabled the selection of a layer
configuration combining the materials studied that has the lowest area density and that protects car bottom structures against
perforation in the case of a detonation of a small improvised explosive device.
Keywords: polymer composites, terminal ballistics, ballistic resistance, 1.1 g FSP, improvised explosive
devices.
Wykonano modelowe kompozyty warstwowe do budowy których wybrane zostały: żywica poliestrowa zbrojona warstwami tkanin
z włókien szklanych i aramidowych. Tkaniny do badań dobrano w sposób umożliwiający porównanie odporności balistycznej w
zależności od rodzaju materiału i gęstości. Dodatkowo do konstrukcji kompozytów użyto blachy aluminiowej. Zbadano odporność
wykonanych modeli kompozytów na przebicie pociskami symulującymi odłamek (FSP) o masie 1,1 g, ich podatność na deformację
w wyniku oddziaływania fali uderzeniowej czystych ładunków trotylu, odporność na detonację modelowych improwizowanych
urządzeń wybuchowych IED, zawierające odłamki w postaci kulek łożyskowych. Analiza i optymalizacja wyników badań eksperymentalnych pozwoliła dobrać układ warstwowy, będący kombinacją badanych materiałów, o najmniejszej gęstości powierzchniowej chroniący dno samochodów przed przebiciem w przypadku detonacji małego improwizowanego ładunku wybuchowego.
Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, balistyka końcowa, odporność balistyczna, odłamek FSP 1,1 g,
improwizowane ładunki wybuchowe.

1. Introduction
Patrol and intervention cars are used in regions threatened by terrorism for purposes such as:
• patrolling areas where there is a risk of fire attacks and explosions of explosive charges;
• intervention activities, in particular combating terrorist groups;
• peace-keeping operations, separating belligerents, and restoring
and maintaining public order;
• transporting officers and other persons and cargoes requiring
special protection;
• transporting and ensuring the functioning of devices and apparatus used for reconnaissance, identification, and recording.
As for the detonation of small fragmentation explosive charges,
i.e.: anti-personnel mines, hand grenades, and improvised charges,
two major types of impact that endanger the lives and health of personnel can be distinguished. These are: the impact of fragments and
the impact of the shock wave. The most unfavourable situation is an
under-vehicle explosion. Due to the small distance from the target (at
the moment, the clearance in passenger off-road vehicles is approx.

0.3÷0.5 m), fragments hit the floor material, which is pre-loaded with
the shock wave. Very frequently, in such types of cars, the personnel
keep their legs directly on the floor and the seats are made of thin
textiles.
Requirements for the ballistic protection of cars should be considered in parallel with requirements concerning their mobility [15]. This
necessitates the use of light materials for ballistic protection covers.
On the other hand, such protections are usually required to perform
the function of structural components, e.g. due to the manner of their
installation, which is why the materials should be characterised by
appropriate strength and rigidity. Modern materials for automotive
applications, including ballistic covers for special cars, need to satisfy
the requirements of multifunctionality and cost-effectiveness in the
areas of production, operation, and disposal [9,10,11,25,29].
The purpose of the study was to develop an additional, self-supporting ballistic cover for car bottoms, mounted on the outside to prevent the perforation of the base floor. In currently-used cars, the floor is
usually made of ordinary steel sheets having a thickness of 1÷1.5 mm.
New models have floors made of thicker plates (approx. 3 mm). A self-

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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supporting cover should have a weight and thickness enabling its use in
non-armoured vehicles such as: Land Rover, Toyota, and Mercedes.
These assumptions were based on an analysis of damage to steel
plates (used for the production of car floors — Fig. 1), performed after
preliminary tests of resistance to detonation of small IEDs. Information about the existence of such damage and its structure was obtained
from officers of Independent Anti-Terrorist Subunits (SPAT). An analysis of the mass distribution of fragments generated during detonation of F1 grenades, POMZ anti-personnel mines (Противопехотная
Осколочная Мина Заграждения), and pipe bomb IEDs showed that
statistically most fragments have a mass of approx. 1 g and heavier
fragments are only generated singularly.
An additional cover installed under the floor will protect it
against:
• deformation caused by the shock wave,
• perforation by fragments, as the cover, even if perforated, will
reduce the kinetic energy of fragments sufficiently to prevent the
perforation of the base floor material.
It was also assumed that raw minerals used for the production of
said covers should be available and produced domestically.
Light-weight materials that can be used in ballistic covers of this
type include: strong steel, aluminium-based alloys, magnesium- and
titanium-based alloys, and metal and polymer matrix composites [6,
7, 13, 17, 18, 23, 26].

Fig. 1. Failure of a steel plate caused by the simultaneous impact of a shock
wave and fragments Source: WITPiS, author’s own work.

As fibre-reinforced polymer composites combine light weight
with very good mechanical properties, they are used in demanding
structural applications. Composites combine the strength and rigidity
of the reinforcing fibres with the protective properties of the polymer
matrix, which transfers loads among fibres [14, 27].
The materials that are currently used most commonly in composite ballistic covers are mainly glass-, aramid-, and carbon-fibre fabrics combined with a polymer matrix. Individually, these materials
are not good structural materials, however, combined together, they
offer properties that often surpass the properties of traditional metallic
materials [8,33,36,38].
Layered composites have been studied under various load conditions, including shock wave loads. It was shown that for composites
and monolithic materials having the same area density, composites are
stronger [4, 31, 39, 40, 41].
There are several types of glass fibres. The most popular are Etype fibres. The advantages of this type of glass fibres include: high
strength, good chemical and thermal resistance, easy processing, and
low prices. Carbon fibres are reinforcements used in advanced structural composites due to their good mechanical properties and light
weight. They are available in a number of varieties offering different properties and they are classified mainly according to their elastic
modulus (fibres having a low, medium, and high elastic modulus). Ar-
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amid fibres are light-weight and very strong. They have a high energy
absorption capacity, which is why they are widely used in applications
such as impact-resistant products, including ballistic applications.
Their additional advantage in applications such as ballistic protections
is their good fire resistance — they are a self-extinguishing material.
Due to their relatively low shear strength, it is recommended that hybrid fabrics (e.g. with glass fibres) be used in special applications.
The recommended matrix for composites are epoxy or polyester resins [19, 21, 37].
Polymer composites are sensitive to loads that are perpendicular
to the surface (to which ballistic protections are exposed), as their
mechanical properties in this direction are much worse than in the
layer plane [12, 28, 30]. Damage to such composites depends on:
• the properties of the reinforcement and matrix materials,
• the proportion, form, and orientation of the reinforcement,
• the adhesive forces between the matrix and the reinforcement,
• the impact energy.
In general, a material’s capacity for effective counteracting of ballistic impacts depends on the material hardness, which is critical for
the phenomenon of projectile deformation, and the strain at which
damage is inflicted, due to the material’s capacity for absorbing energy through brittle fracture, in the case of ceramics and composites,
and plastic deformation, in the case of some metals [35].
In the case of composites in which fibres are bound by a polymer matrix, the composite damage process can be divided into two
phases (Fig. 3). Initially, the projectile, as it penetrates the material,
causes damage due to the compression and shear on the upper layers.
In the second phase, when the velocity of the penetrating projectile
has decreased, the material is damaged due to delamination and due
to fibres being pulled out from the matrix as a result of stretching [1,
22, 24, 32].
A composite, being an anisotropic material, undergoes complex
states of stress and strain when subjected to impact. Due to the existing diversity of composites, the unlimited freedom in the selection of
configurations of components and the complex damage mechanism,
depending on the impact energy, it is very difficult to estimate the
damage resistance based on existing fragmentary hypotheses [5, 20].
Study [16] examined the effect of type of reinforcement and
stacking sequence in a composite on low velocity impact damage tolerance. The impact strength was determined using the compression
after impact strength criterion. The criterion can also be referred to as
low velocity impact damage tolerance. No major differences concerning the examined strength properties and impact damage tolerance
were observed between the tested carbon-glass composites. Thus,
the decisive factor in the selection of one of those materials may be
the price. Taking into account the properties examined and the price,
aramid-glass fabric composites behave in a similar manner to glass
and carbon fabric-reinforced composites.
The main reason for using composites is the ability to reduce the
weight of structural elements. However, high strength properties entail high production costs. Thus, reducing the production costs is currently one of the most important challenges in the area of polymer
composite production.
A major advantage of using a unidirectional fibre arrangement
is the ability to produce composites having precisely the required
number of appropriately oriented layers. In comparison with woven
fabrics, unidirectional layers have better mechanical properties due
to the fact that individual fibres are not bound (tied up). Unidirectional fibres for use in composites are available in two forms. The first
form are fibres arranged unidirectionally in a layer, pre-impregnated
with resin enabling the preservation of the geometry and layout of a
plate (prepregs) and the other form are adhesive-bonded (e.g. using
elastomers) fabrics. Elements made of arranged prepregs are cured
in autoclaves. This technology enables obtaining composites having
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very good mechanical properties, especially in the composite plane.
An alternative to the use of prepregs in the production of composites
is adhesive bonding of individual layers in order to obtain an integrated fibre structure [2, 3, 34].
Table 1. Test materials
Material name
glass composite (flammable resin)
glass composite (resin with flame-retardant additives)

Material designation
A
B

aramid composite (elastomer bonding)

C

aramid composite (prepregs)

D

Aluminium-based alloy

E

Steel plate (armoured)

F

Steel plate

G

A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

D1

Plates of various thickness made of an aluminium-based alloy that
is produced domestically and has parameters similar to the parameters
of foreign alloys that are referred to as ballistic alloys were selected
for the tests. The density was 2.8 g/cm3, tensile strength – 380 MPa,
and elongation – 14%.
The armour steel plate selected for the tests
was characterised by a density of 7.8 g/cm3,
Specimen area density
tensile strength of 1550 MPa, and elongation
[103 g/m2]
of 8%.
10.4
Additionally, low-alloy steel plates of several different thicknesses were prepared for the
16.2
tests as reference material. The density was 7.8
21.0
g/cm3, tensile strength – 395 MPa, and elonga20.0
tion – 25%.
26.0
32.0
5.0

10.0
15.0
4.4

D2

10.4

E1

8.4

D3
E2
E3
F1
F2
F3

G1
G2
G3

Materials characterised by fragment penetration resistance and
shock wave-inflicted damage resistance were selected from among
products offered by domestic companies. The materials include glass
fabric and aramid fabric composites, aluminium alloy plates, and armour steel plates (Table 1).
Rowings used in the production of glass fabrics by domestic companies are covered with a chemically-active substance that makes it
possible to use those fabrics directly in the production of composites
(without any additional application of the necessary surface finishes),
at the same time ensuring good polymer-glass adhesion. The range
of products offered comprises balanced and oriented fabrics. Unidirectional glass fabrics having a grammage of 500 g and fibre orientation [0,45] were used to produce the composites. The selection of the
resin was made with a view to ensuring the price competitiveness of
the product and thus the Polimal polyester resin, with and without
flame-retardant additives, was selected for use in the tests. Due to the
high viscosity of resins with additives, the polyester-glass composite
production technology was manual lamination. Their density was 1.8
g/cm3, tensile strength – 210 MPa, and elongation – 10%.
No aramid fabrics are produced domestically. Two companies produce aramid composites based on imported unidirectional fabrics and
used in the production of ballistic protections (vest inserts, helmets,
composite armours). Each of the companies produces the composites
using a different technology, i.e. prepreg pressing and adhesive bonding of individual fabric layers using elastomers. Their density was 1.1
g/cm3, tensile strength – 460 MPa, and elongation – 40%.

16.3
14.0
22.4

2. Test stand testing

The following tests were performed at test
stands:
–– resistance to penetration by explosive weapons: hand grenades, anti-personnel mines,
small IEDs (selected from among actual
threats according to SPAT’s information),
–– resistance to penetration by 1.1 g fragment
simulating projectiles (FSP),
–– susceptibility to deformation caused by
shock waves,
resistance to penetration by model IEDs.

As for fragment resistance, a recognised
test allowing the comparison of different ma23.4
terials, primarily in terms of their area density,
31.2
is the determination of the V50 ballistic limit
using a 1.1 g fragment simulating projectile,
7.8
referred to as the standard fragment in Polish
15.6
standards (Fig. 2). The test is described in the
23.4
Polish standard PN-V-87000: “Light ballistic
protections. Bullet- and fragment-proof vests.
General requirements and testing.” The basic NATO document setting out requirements concerning this test is
STANAG 2920: “Ballistic test method for personal armour.”
19.5

Fig. 2. 1.1 g fragment simulating projectile. Source: STANAG 2920.

The V50 ballistic limit is determined as the average of six perpendicular impact velocities (three lowest velocities with complete
penetrations and three highest velocities with partial penetrations). In
the determination of ballistic limits, the maximum permissible difference between the lowest and highest FSP impact velocities is 20 m/s.
Only in cases where the lowest velocity with a complete penetration
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is more than 20 m/s lower than the highest velocity with a partial penetration, the ballistic limit is calculated as the average of 10 velocities
(five lowest velocities with complete penetrations and five highest
velocities with partial penetrations). In this case, the velocity range
is limited to the lowest possible level (as close to 20 m/s as possible).
V50 tests with the use of 1.1 g fragment simulating projectiles
will mainly be used to compare the fragment resistance of individual
layers comprising the composite, made of different materials.
Fragment resistance tests were performed with the use of 1.1 g
FSPs and the characteristics of the prepared materials were established. A diagram of the test stand is shown in Figure 3.

used as the model improvised explosive device. The content of the C4
explosive material was 300 g. STANAG 4569 states that fragments
generated from a model charge should have a velocity of approx. 1200
m/s (Fig. 4).

3. Results and discussion
When a fragmentation charge explodes within a short distance,
the material is subjected to the combined action of a shock wave and
fragments.
In order to develop a layered composite that is resistant to such
action, preliminary tests were performed in separate experiments:
fragment resistance tests with the use of 1.1 g FSPs and pure 75 g
TNT charge explosion resistance tests. The tests were followed by
verification tests with the use of a model IED charge complying with
STANAG 4569 Annex B Level 1.
In the preliminary fragment resistance tests with the use of 1.1
g FSPs, the V50 ballistic limit was determined for three different
area densities of the prepared materials. The relation between the
ballistic limit and the area density was plotted for each of those
materials (Fig. 5).

Fig. 3. Test stand diagram

Another test performed for the purpose of selecting materials was
a self-developed test of material resistance to deformation during the
explosion of a pure 75 g TNT charge placed 250 mm under the material tested, with the specimen measuring 500x500 mm.
The extent of material deformation was measured using witness
plates: 0.5 mm aluminium alloy plates placed directly behind the material tested.
The next test involved the use of model IED charges and enabled
evaluating particular materials under reproducible conditions combining the impact of the shock wave and fragments.
A separate issue addressed in relation to that method was the
development of a model charge. The need to develop such a charge
stemmed from the fact that assessment of a material’s fragment resistance only on the basis of tests with the use of FSPs does not reflect
the actual conditions of fragments hitting the material multiple times
with the simultaneous action of the shock wave. Moreover, there is a
great number and diversity of currently produced grenades and antipersonnel mines. The objective was to obtain a model charge enabling
testing materials’ resistance to penetration under the same repeatable
conditions.
The charge proposed in the NATO Standardization Agreement
STANAG 4569 “Protection Levels for Occupants of Logistic and
Light Armored Vehicles” (Fig. 4), in which the casing is made of an
aluminium-based alloy and the fragments are minimum 750 steel
bearing balls having a diameter of 4.762 mm and a mass of 0.4 g, was

Fig. 4. a) diagram of an improvised explosive device presented in STANAG
4569; b) diagram of the ball arrangement in an IED model; c) IED
model.
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Fig. 5. Results of the fragment resistance tests with the use of 1.1 g FSPs, relation between the ballistic limits of the materials tested and their area
densities, with the trend lines drawn. Source: WITPiS, author’s own
work

Fig. 6. Relation between the ballistic limits of the materials tested and their
area densities. Source: WITPiS, author’s own work.
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Based on the graphs, area density values corresponding to the ballistic limits at 1300 m/s were evaluated (Fig. 6). This velocity is the
maximum velocity of IED model fragments recorded during military
field tests and was adopted as the criterion for comparative tests of the
materials’ fragment resistance.
The results obtained indicate that for the glass composite, the V50
ballistic limit for 1.1 g FSPs is 1300 m/s when the area density is
55·103 g/m2. As for the other materials, the following values were
obtained: aramid composite — 47·103 g/m2, aluminium-based alloy
— 72·103 g/m2, armour steel plate — 52·103 g/m2, and steel plate —
102·103 g/m2.
The fragment resistance results obtained were analysed for the
purpose of optimising two-layer and three-layer material configurations. Two conditions were imposed with regard to the optimisation:
the sum of the area densities of individual layers should be minimum
and at the same time, the sum of the ballistic limit values of those layers should not be smaller than 1300 m/s. Tables 2 and 3 show examples of the optimisation for selected layer configurations. The minimum area density values of particular layer configurations for which
the ballistic limit is 1300 m/s are marked in yellow.
The optimisation performed showed that the lightest layer configuration that meets the conditions is the three-layer configuration. The
area density of the configuration is 31.5·103 g/m2. The information
presented in the tables can also be used to determine the thickness of
the configuration, as the area densities of the individual layers in the
configuration are known, and to evaluate the costs of the materials.
The fragment resistance tests with the use of 1.1 g FSPs made
it possible to select the individual layers making up the composite.
However, they did not indicate the layer stacking sequence in the
composite. For this purpose, the pure 75 g TNT charge explosion resistance tests were performed.
As the area density of materials increases, their deformation
caused by a TNT explosion decreases. The witness plate, made of an
aluminium-based alloy, placed behind the material tested, becomes
deformed together with the material. After each test, the extent of witness plate deformation was measured in two perpendicular directions.
Figure 7 shows examples of witness plate deformation after tests on 1
mm, 2 mm, and 3 mm thick steel plates.

Fig. 8. Relation between the deformation of selected materials and their area
densities.
Source: WITPiS, author’s own work. Source: WITPiS, author’s own
work.

composite. It is characterised by a lower deformation resistance than
the glass composite, however, it has the best fragment resistance.
IED models were used in the verification tests. The tests were
military field tests. The IED models were placed on a concrete slab,
300 mm below the specimen tested.
The reference material for the test was a 480 HB steel plate, i.e.
the so-called “armoured” steel plate. In the case of 4 mm thick plates
(32·103 g/m2), up to 5 penetrations were obtained. Under these test
conditions, effective protection was provided by the 6 mm thick plate
(48·103 g/m2).
The resistance of selected two- and three-layer models was tested.
1 mm thick auto-body sheet metal that simulated the car floor was
placed behind the material tested as a witness panel. Figure 9 shows
the influence of the IED model on the developed three-layer composite (31.5·103 g/m2). The composite was not perforated.

Fig. 9. Front sides of particular materials from the three-layer configuration:
a) glass composite, b) aluminium plate, c) aramid composite.
Source: WITPiS, author’s own work.

Summary

Fig. 7. Witness plate deformation after tests on steel plates of various thickness.
Source: WITPiS, author’s own work.

Figure 8 presents the characteristics of the materials tested with
the use of pure 75 g TNT charges. The tests conducted enabled arranging the materials based on their resistance to deformation caused by
a pure TNT charge explosion. The material that was deformed to the
smallest degree was the glass composite.
The results of the preliminary tests made it possible to determine
the sequence in which the materials were to be stacked in the layered
composite. It was decided that due to its highest resistance to deformation caused by TNT explosions and its high fragment resistance,
expressed by the value of the V50 ballistic limit, the first material
would be the glass composite. The last material would be the aramid

A material configuration for an additional bottom cover for nonarmoured and light-armoured patrol and intervention cars was developed. The cover is a layered composite (the first layer being a 6 mm
thick glass composite, due to the lowest degree of deformation during
the tests with the use of TNT charges, and the second and third layers
being a 2.5 mm thick aluminium plate and a 12.5 mm thick aramid
composite) mounted on the bottom of the car, protecting occupants of
the car against injury or death and the car floor structure against damage caused by detonation of small fragmentation charges.
Bearing in mind the type of application, it is recommended that
the cover be produced by screwing together the particular layers. The
rationale behind this recommendation is that:
• it is possible that in the case of detonation of lower-impact
charges or as a result of mechanical damage related to moving
over a difficult terrain, only the first layer of the cover, i.e. the
glass composite, will be damaged. If this is the case, the other
layers, in particular the expensive aramid composite, can continue to be used in the cover structure after the glass composite
is replaced. This approach necessitates developing non-invasive
methods of inspecting composite integrity,
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• screwing particular layers together enables arranging the cover
layers in any sequence depending on the anticipated dangers
(and their anticipated impact),
• particular layers of the cover can be worked mechanically more
easily than a three-layer configuration. There is no need to order
ready custom-made cover templates. The user can cut out any
shapes from large sheets of particular materials, according to the
current needs, e.g. in field conditions.

The three-layer cover provides protection against perforation by
fragments of F1 grenades, POMZ anti-personnel mines, and small
IEDs at STANAG 4569 Level 1. The area density of the protection
cover is 31.5·103 g/m2.
The technology has been partially introduced (production of the
glass composite). Additional protection covers for the bottoms of patrol and intervention cars used by the Armed Forces of the Republic
of Poland were produced.
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Operation of electric hybrid drive systems
in varied driving conditions
Eksploatacja elektrycznych układów napędowych pojazdów
hybrydowych w zróżnicowanych warunkach ruchu*
Hybrid vehicles allow an increase in the powertrain efficiency thanks to their design. One such factor is the use of increased voltage supplying electric motors to the voltage supplying the high voltage battery. The battery voltage is increased several times in
the inverter (boost) system to increase the final electric power supplied to the electric motor. The article presents the possibilities
of using such a voltage boost in urban and non-urban driving conditions. The tests were performed on the latest generations of
parallel hybrid drive systems in Lexus NX 300h and Toyota RAV4 hybrid vehicles. It has been shown that the boost system is used
in about 30–40% of the urban drive distance (up to 20% of the driving time). The power supply voltage boost of the electric motors
of both vehicles is used throughout the entire engine speed range of these machines at high torque values. Research has shown that
the maximum voltage gain – approximately three times (up to 650 V) – is within the maximum torque range of the electric motors
and allows for doubling the torque generated by the drive.
Keywords: electric motor, current generator, hybrid drive, voltage boost, energy flow, high voltage battery.
Pojazdy z napędem hybrydowym dzięki swojej konstrukcji, pozwalają na zwiększenie sprawności układu napędowego. Jednym
z takich czynników jest stosowanie zwiększonego napięcia zasilającego silniki elektryczne w stosunku do napięcia zasilającego
akumulator wysokonapięciowy. Napięcie akumulatora zostaje zwiększone kilkukrotnie w układzie inwertera (boost) w celu zwiększenia końcowej mocy elektrycznej doprowadzonej do silnika elektrycznego. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania
takiego wzmocnienia napięcia w warunkach jazdy miejskiej i pozamiejskiej. W badaniach wykorzystano najnowsze generacje
układów napędu hybrydowego równoległego w pojazdach Lexus NX 300h oraz Toyota RAV4 hybrid. Wykazano, że układ wzmocnienia napięcia w warunkach miejskich wykorzystany jest w około 30–40% dystansu (do 20% czasu jazdy). Wzmocnienie napięcia
zasilającego maszyny elektryczne obu pojazdów wykorzystane jest w całym zakresie prędkości obrotowej tych maszyn przy dużych
wartościach momentu obrotowego. Badania wykazały, że maksymalne wzmocnienie napięcia – około trzykrotne (do wartości
650 V) – występuje w zakresie maksymalnego momentu obrotowego silników elektrycznych i pozwala na ponad 2-krotne zwiększenie generowanego momentu obrotowego układu napędowego.
Słowa kluczowe: silnik elektryczny, generator prądu, napęd hybrydowy, wzmocnienie napięcia, przepływ energii,
akumulator wysokonapięciowy.

1. Introduction
The variety of hybrid drives available from most passenger vehicles manufacturers means that the interest in the energy flow in such
vehicles is very high. Vehicle hybrid drives have been dominated by
parallel drives with independent internal combustion engine or electric
motor propulsion. Parallel systems with the electric motor supporting
the internal combustion engine – despite their simpler construction –
are much less common. This is due to the less universal nature of such
a hybrid drive solution in everyday urban and non-urban traffic [5].
Tests of vehicles powered with alternative fuels or with alternative propulsion systems are carried out with respect to their respective harmful components emissions [6, 8, 9]. Increasingly more often,
these studies refer to conditions of energy flow in hybrid [12] or electrical systems [3]. The theoretical and road analysis of the increased
energy recovery potential through the use of different gearing reduction strategies is described in [4]. There are currently many models of
hybrid drive systems [1, 2, 11, 13], but road tests of such systems are
the basis for the verification of simulation test results.

Current hybrid drive solutions, despite the use of batteries with
rated voltages between 200 V and 250 V, allow the electric motors
to operate on up to 650 volts. This input voltage gain allows for a
2.5 to 3 times increase in the nominal voltage. Voltage converters are
described in [7, 10], among others.
Previous studies have not dealt with the issue of the effect of
changes in the electric motor supply voltage to its operating conditions. Taking this into account, the authors have divided the voltage
boost value into several compartments:
a) U < 300 V,
b) 300 V ≤ U < 400 V,
c) 400 V ≤ U < 500 V,
d) 500 V ≤ U < 600 V,
e) U ≥ 600 V.
2. Motivation
Varied solutions used in passenger vehicles with hybrid drive systems make the comparison of their mechanical or electrical characteristics ineffective. The use of identical hybrid drive systems allows

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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for increased comparability, especially when mounted on two similar
vehicles. The mechanical and electrical similarities of powertrain systems do not allow for the unambiguous affirmation of the similarity
of their characteristics in terms of differentiated vehicle driving conditions. Thus, the motivation for the study was to analyze the driving characteristics of vehicles with hybrid drive systems. In addition,
considering the increase in the supply voltage, the use of this voltage
increase and its effect on the flow of energy in the hybrid drive systems of vehicles has been analyzed.

a)

3. Methodology
The purpose of the research was to analyze the energy flow in
vehicles equipped with the same hybrid powertrain system, taking the
following aspects into account:
1. Analysis of electric vehicles working conditions during driving and regenerative braking.
2. Determining the conditions for using the increased voltage
supply value for the electric motors.
3. Determining the flow of electric power in a hybrid vehicle including consumption and energy recovery in different driving
conditions.

b)

Analysis of these specific objectives was conducted using vehicles
with a full hybrid (parallel) drive system. These vehicles also used an
additional rear axle drive system with an electric motor. The only difference between the test vehicles was their curb mass (Table 1).
The research objectives, in addition to the research objects in the
form of two hybrid vehicles, required the use of an instrument that
would allow making measurements of the main electric parameters of
their drive systems. Acquisition of the measured data at 16–38 Hz has
been made, which allows for accurate estimation of the changes in the
drive systems operation. The study was conducted using a dedicated
TechStream diagnostic system for acquisition of measurement data
from Toyota and Lexus vehicles (Figure 1).
Fig. 1. Vehicle test conditions using on-board diagnostic system reader designed for analysis of vehicles with hybrid drive systems

Table 1. Technical parameters of the test vehicles

Combustion engine

Unit

Lexus NX
300h

Toyota RAV4
hybrid

Displacement

dm3

2.494

←
←

Parameter

Torque
Power

Nm at rpm

206 at
4400–4800

←

Electric drive system – front

kW at rpm

114 at 5700

Torque

Nm at rpm
kW at rpm

270 at
0–1800

105 at 4500

←

Nm

139

←

–

NiMH

←

V

244.8

←

Vehicle

V

Curb weight

kg

1860

Power

Electric drive system – back
Torque
Power

Electric energy storage system
Battery

Capacity

Battery voltage

Maximum inverter voltage

kW

kW·h

50

1.59
650

4. Research conditions
Analyzes of the vehicle propulsion systems were made using road
tests in urban and non-urban areas in and around Warsaw. Using the
technique of driving one after another (so-called following the leader)
– Figure 2, it was found that both drives have similar parameters. The
travel distance was 14.8 km (about 2450 s) in urban driving condia)

←
←
←
←
1735

Fig. 2. Tested vehicles speed comparison: a) in urban driving conditions
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30% in all test drives. Driving time at a steady speed was short and
reached about 10% – slightly longer in urban driving. The drive time
share of the vehicle being stationary was 22–25% in urban traffic, and
27–32% in non-urban traffic.
The analysis of these measured parameters allows determining the
similarity of the two drives. This is a prerequisite for further analysis
and the comparison of the operating conditions of two hybrid drives
in urban and non-urban driving conditions. This analysis was carried
out in the next chapter.

b)

5. Operation of electric motors at variable voltage conditions

Fig. 2. Tested vehicles speed comparison: b) in non-urban driving conditions

a)

5.1. Comparison of the electric motors operating conditions
during vehicle operation
The hybrid vehicles operation analysis was conducted mainly in
relation to the electric systems of the vehicle drive. The analysis of the
electric motors operation was carried out in the aspect of motor voltage supply intervals. According to the above-mentioned data, higher
supply voltage values should be used at high torque values. An analysis of the electric motors performance characteristics of tested vehicles
indicates the use of high voltages in the high torque range at medium
engine speed (Figure 4 above 600 V). As the engine speed increases,
the value of its supply voltage increases. Note that in non-urban driving conditions (higher driving speeds), a wider field of operating point
values is used with higher voltages. In urban driving conditions (Figure 4a and 4b), the high density of operating points is visible for tora)

b)

b)

Fig. 3. Characteristic measured values of the test drives: a) in urban driving
conditions, b) in non-urban driving conditions

tions and 14.6 km (about 1770 s) in non-urban driving conditions. In
the first one the average speed was 24 km/h, while for the second case
the speed was 33 km/h.
The similarity of the drives was further confirmed in the analysis
of the maximum speed values as well as the time shares of accelerating and driving at constant speed. In urban traffic the maximum speed
difference was 7% (Figure 3a). The same difference value was obtained in non-urban traffic (Figure 3b). Relative acceleration time in
urban traffic was about 35%, while in non-urban traffic – about 30%.
There was about a 5% difference. Relative braking time was about
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Fig. 4. Electric motors characteristics of the tested vehicles: a–b) in urban
driving conditions relative to the supply voltage
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c)

a)

d)

b)

Fig. 4. Electric motors characteristics of the tested vehicles: c–d) in nonurban driving conditions relative to the supply voltage

c)

ques up to 150 Nm and engine speed up to 6000 rpm. Higher values of
maximum torque were observed when driving a Lexus car than for the
Toyota vehicle. The analysis of this speed characteristic of the electric
motor shows that at the given speed it is possible to supply the motor
with different voltage values. This voltage increases proportionally to
the required torque value. Increasing the supply voltage increases the
electric motor power.
The characteristics of the power system means that the vehicle
driving speed is proportional to the speed of the motor. It follows that
with the driving speed increase in non-urban areas the engine speeds
increase as well (Figure 4c and 4d). In non-urban driving conditions
the differences in the areas used for the electric motors characteristics
show smaller variations than in urban driving. The high torque values
in the mean electric motor speed range values lead to the maximum
electric motor output power in this range of motor speed. These maximum power values are generated at high voltages. Otherwise, according to the equation Ne = U × I, the powers would be limited (at the
same current and a smaller voltage value).

5.2. Electric motors operating conditions comparison during
regenerative braking
Recovering energy during braking allows observing the typical
conditions of electric voltage change that lead to changes in the energy stored in the high-voltage battery.
The previous section has shown that the maximum values of the
electric motor supply voltage occur at their maximum power. The
conditions of voltage change during energy recovery are different
(Figure 5). During braking, the voltage change from the current gen-

Fig. 5. Electric motor characteristics of the tested vehicles during regenerative
braking: a–b) in urban driving conditions, c–d) in non-urban driving
conditions relative to the supply voltage

erator is proportional to its rotational speed. High speed values result
in the higher voltage values. From the energy recovery characteristic
it follows that the generated voltage values depend only on the rotational speed and not on the torque. Such a rule applies when changing
the voltage from the battery supply voltage (about 240 volts) to 600
volts. Above this value (600–650 volts) the voltage is only obtained
for maximum power range generated during braking. These conditions apply to all test route variants used in the study.
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d)

a)

b)
Fig. 5. Electric motor characteristics of the tested vehicles during regenerative braking: d) in non-urban driving conditions relative to the supply
voltage

When analyzing the torque value during braking, supplemented
by engine rotational speed, it is possible to determine the flow of energy using the equation:
E = 2π

t =tm

∫

Tndt

(1)

t =0

where: T – braking torque of the electric motor, n – engine speed.
With this equation the energy during regenerative braking was
determined along with the voltage generator divisions into intervals.
According to Figure 5 and after application of equation (4) it was
found that the largest share of regenerative braking in urban areas is
at voltage of up to 300 volts. This represents over 40% of the driving
time for the Lexus and over 50% of the Toyota test drives (Figure
6a). It is characteristic that the increased voltage in the Lexus vehicle
while recovering energy increases further for greater voltages. This is
true for both urban and non-urban driving (Figure 6b).
In urban driving conditions the contribution of higher voltages in
the overall operating time decreases. The largest share of voltage in
non-urban conditions (around 30% of regenerative braking time) is
between 500 and 600 V, which can be explained by increased driving
speeds and the ability to process higher kinetic energy values into
electricity. As shown in Figure 5, this range applies to the highest
electric motor speed during regenerative braking.

5.3. Analysis of the energy flow through the battery in vehicle operation
An important aspect of conducting road tests is the initial charge
level of high voltage batteries called SOC (state of charge). It indicates the amount of energy stored in the battery at the start of the
test – at the same time it gives information on the possibility of using
electric motors without having to start the combustion engine.
The SOC value in both urban and non-urban drives in the study
was similar, at approximately 45% (Figure 7). Both drives were characterized by a similar energy flow, as the final battery charge in both
cases was comparable. In urban driving conditions, it was about 57%
for both vehicles (∆SOC = 12%). While in non-urban driving conditions the value was higher, at 60% (∆SOC = 15%). This is another
confirmation of the comparability of the test drives made by the two
vehicles.
The energy flow conditions were also analyzed, these confirm the
similarity of energy flow management in both tested vehicles. The
value of energy changes is similar, but the final energy stored in the
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Fig. 6. Analysis of relative energy recovery time shares taking into account the
electric generator voltage of the tested vehicles: a) in urban driving
conditions, b) in non-urban driving conditions

a)

b)

Fig. 7. Analysis of energy flow and battery charge of the vehicles during the
drives: a) in urban driving conditions, b) in non-urban driving conditions
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a)

b)

c)

d)

Fig. 8. Charging and discharging voltage characteristics of high-voltage batteries: a–b) in urban driving conditions, c–d) in non-urban driving conditions relative
to the supply voltage of the electric motors

battery is greater for the Lexus than for the Toyota. These changes
in favor of the Lexus vehicle may result from greater vehicle weight
(which is visible in early stages of the drives from the battery discharge rate), but also results in greater braking energy recovery as
described by:
E=m

t =tm

∫

vdt

(2)

t =0

where the weight of the vehicle affects the value of kinetic energy
converted to electricity.
Analysis of SOC changes in urban drive conditions indicates no
continuous recharging of the battery to maximum values. At the beginning of the route, after obtaining a SOC of 60%, it is then discharged
down to about 50%. Therefore, it has been asserted that the typical
SOC values in urban environments oscillates in the range of 50–60%.
In non-urban driving conditions, the use of the electric motor’s boost
mode for the combustion engine is more frequent, indicating a lower
battery charge rate. In this case, the battery SOC of 60% was achieved
only in the final section of the test drive route, which is typically an
urban stretch allowing for increased energy recovery.

4.

Analysis of high-voltage battery operation in different
driving conditions

Battery performance analysis indicates that higher battery currents
and lower voltages relate to battery discharging (Figure 8). Analysis
of voltage changes in electric motors during charging and discharging
of the battery indicates a certain pattern. The lowest voltage value
(less than 300 V) is used at low current flow through the battery. As
the current increases, the voltage boost is increased. This is a characteristic feature of these systems, regardless of the direction of current
flow (charging or discharging the battery).

5. Energy flow analysis during vehicle operation
The previously analyzed aspects of the eclectic motors and accumulators operating conditions allow making a comparison of the
energy flow in hybrid drive systems in road conditions.
The collected measurement data allowed to specify the following
phases of energy flow:
–– discharge of high-voltage batteries (power drained from the
high-voltage battery – IB > 0),
–– charging in typical conditions (current flow into the battery IB
< 0 and no regenerative braking Th < 0),
–– charging with regenerative braking (current flow into the battery IB < 0 and negative torque on motor Th < 0).
These conditions made it possible to determine the energy values
of the three vehicle driving modes. The sum of all energy values al-
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a)

b)

c)

d)

Fig. 9. The energy flow and total change of battery charge analysis during driving: a–b) in urban driving conditions, c–d) in non-urban driving conditions, including charging, high-voltage discharge and regenerative braking

lows to determine the energy changes to the final energy value stored
in the battery. In urban driving conditions, the Lexus vehicle (1.68
kWh) had a higher battery discharge rate (15.6%) than in the case
of the Toyota (1.43 kWh) battery (Figures 9a and 9b). Similarly, an
increased value of recovered energy – 14% higher, was recorded for
the same vehicle. Taking into account the battery charging from the
internal combustion engine, the battery charge change in the Lexus
NX 300h was 0.42 kWh (additional battery charge). In the same urban
driving conditions, the change in battery power in Toyota was 0.32
kWh. The 24% greater value of the energy accumulated in the battery
is the result of all analyzed values presented above (discharge, charge,
regeneration) being higher for the Lexus vehicle.
Non-urban driving analysis shows similar differences in battery
discharge – in the Lexus NX 300h this value is 19% higher than for
the Toyota RAV4 hybrid (Figure 9c and 9d). Taking into account the
fact that the Lexus NX 300h has acquired more energy from battery
charging (11%) and energy recovery (5%), the total amount of energy
change in batteries was exactly the same (0.47 kWh).
It can thus be stated that in non-urban driving conditions, the
amount of extra energy in the battery did not depend on the vehicle
type (that is, the weight of the vehicle, since the other parameters are
equivalent).

6. Conclusions
An analysis of hybrid vehicles operating conditions leads to the
conclusion that their characteristics in urban and non-urban environments are different. This results in different energy flows and the
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charging and discharging rates of the high-voltage batteries. Detailed
conclusions are given below:
–– Using this electric motor speed characteristic analysis it can be
seen that it is possible to supply the motor with different voltage values at any given rotational speed. This voltage increases
with the required torque value. Increasing the supply voltage
increases the power of the motor.
–– During braking the generator voltage changes in proportion to
the rotational speed. High rotational speed results in the highest voltage values. The energy recovery characteristic indicates
that the voltage values depend only on the rotational speed and
not on the torque.
–– Changes in battery charge range vary between 50–60% in the
urban driving conditions. In non-urban driving conditions, the
electric motor’s boost mode is used more, indicating a lower
battery charge rate. Battery charge of up to 60% was reached
only at the end of the route.
–– The battery charge value changes during the test drives are
similar, but the final energy accumulated in the battery at the
end of the route is greater in the Lexus NX 300h than in the
Toyota RAV4 hybrid. These differences in favor of the Lexus
vehicle could be caused by different vehicle weights (higher for
the Lexus) that affect the amount of kinetic energy converted
into electricity.
–– The smallest voltage value (less than 300 V) is used at low
battery current. As the current increases, the voltage boost is
increased. This is a characteristic feature of these systems, re-

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol. 20, No. 1, 2018

S cience and Technology
gardless of the current flow direction (charging or discharging
the battery).
The above studies were carried out with the same level of battery
charge in both urban and non-urban drive conditions. The next stage

of this research is the operational analysis of such drives with respect
to the different initial conditions of stored energy in the batteries of
these vehicles. This way the characteristics of these drives should be
significantly different.
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Research on metal fatigue of rail vehicle wheel considering the
wear intensity of rolling surface
Badanie zmęczenia metalu koła pojazdu szynowego
z uwzględnieniem intensywności zużycia powierzchni tocznej
The article overviews scientific research studies that examine the interaction between railway vehicle wheel and rail, and the
phenomena of wear on wheel rolling surface. Unique experimental research has been conducted, in which regularity of weariness
on rolling surface of exploitable locomotive wheel and phenomena of metal fatigue on wheel were researched. A hypothesis is
made, that according to the differences in weariness intensity of wheel rolling surface it is possible to determine the start of metal
fatigue. The inequality of wear intensity of different locomotive wheels is assessed by the Sharpe ratio, adapting it to describe the
wheel wear intensity criteria. Based on the results of research, the authors propose a simplified and reliable methodology for determining metal fatigue on locomotive wheels at initial stages. The uneven wear on rolling surface of different wheels of wheelset
inevitably changes the values of Sharpe ratio, which can accurately describe the conditions in which the critical metal fatigue on
wheels begins to emerge.
Keywords: rail vehicle, wheel-set, wheel rolling surface, wear intensity, metal fatigue, Sharpe ratio.
W artykule omówiono badania naukowe dotyczące wzajemnych oddziaływań między kołem pojazdu szynowego a szyną oraz
zjawiska zużycia powierzchni tocznej kół. Przeprowadzono nowatorskie badania eksperymentalne, w których zbadano prawidłowości dotyczące zużywania się powierzchni tocznej eksploatowanego koła lokomotywy oraz zjawisko zmęczenia metalu koła.
Założono hipotezę, że na podstawie różnic w intensywności zużycia powierzchni tocznej kół można określić początek procesu
zmęczenia metalu. Różnice w intensywności zużycia różnych kół lokomotywy oceniano na podstawie współczynnika Sharpe'a, dostosowując go do opisu kryteriów intensywności zużycia kół. Na podstawie wyników badań autorzy zaproponowali uproszczoną,
rzetelną metodologię określania zmęczenia metalu kół lokomotywy na początkowym etapie tego procesu. Nierównomierne zużycie
powierzchni tocznej różnych kół zestawu kołowego zmienia wartości współczynnika Sharpe'a, które można wykorzystać do precyzyjnego opisu warunków, w jakich dochodzi do krytycznego zmęczenia metalu kół.
Słowa kluczowe: pojazd szynowy, zestaw kołowy, powierzchnia toczna koła, intensywność zużycia, zmęczenie
metalu, współczynnik Sharpe'a

1. Introduction
One of the most commonly analysed technical issue related to
the safety usage of railway vehicle is the interaction between wheel
and rail. Rolling stability, train traffic safety and continuity of wagons
depend on technical condition of wheelset. During the exploitation
of railway vehicles, one of the rolling stability and safety ensuring
parameter, which must be constantly monitored and controlled, is
the weariness of wheel rolling surface. Two parts in the interaction
between railway vehicle wheel and rail wear the most: the rolling
surface and the flange. Weariness gets particularly intensive when vehicle is rolling on track curves or railroad switches, when wheel and
rail is in contact with both rolling surface and flange. The regularity
of weariness on these contacting surfaces are constantly researched
by scientists Nielsen [8], Shackleton and Iwnicki [16], Polách [10]. It
should be noted that evaluations of scientists are different from the approach carried in practice, which states that the contact between wheel
and rail is only in one or two points. Researchers Ren, Iwnicki and Xie
[11]examine the regularity of linear and “stepped” load distribution
on different wheel/rail contact areas. The same assumption, that the
load in the wheel-rail contact is evenly distributed on rail-wheel surface area, is made by scientists Sichani [17] and Nielsen [8]. It should
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be noted, that scientists in these articles are analysing only vertical
forces occurring in wheel-rail interaction. The variation of roughness/
unevenness of the rail must be evaluated in order to assess the interaction between wheel and rail more accurately [22].
Exploitation of railway vehicle and intense weariness of wheel
rolling surface lead to radical changes in geometrical parameters
of the wheel. When the lowest critical values of these parameters
are reached, the wheelset rolling imbalance increases due to worse
wheel/rail contact conditions and the derailment threat increases [15].
It should be noted that, wheel dimensions are regularly and carefully
monitored and registered during the vehicle exploitation [20-21]. A
very significant technological dimension is the thickness of wheel
flange. When it decreases to a critical value, the threat of wheel derailment increases, so it is important to turn new wheel rolling surface. Another important parameter for locomotives is the thickness
of rim. The rim that is too thin heats up and expands considerably,
during locomotive’s traction or braking, when wheels are towing or
sliding on rails. The loose rim skids on wheel disc and the locomotive no longer generates the required traction or braking force. Other
critical damages of wheelset wheel are the rolling surface damages,
such as cracks, scaling and splits, which are caused by metal fatigue.
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The detection of metal fatigue is a particularly challenging task at the
initial stage [6].
The condition of vehicle wheel rolling surface (whether there are
no rolling surface damages) is controlled by trackside automated control equipment (hereinafter TACE), which determines the values of
vertical wheel impact on rail [1, 23]. The devices show the critical
values that exceed vertical impact forces, when there are wheel damages. The size of wheel impact force is completely stochastic, so the
specialists of railway vehicle exploitation are faced with problems of
repeatability and reliability of measuring equipment readings [3, 19].
The problem is that dynamic measuring equipment (TACE) shows
different vertical impact forces, after passing with the same damaged
wheel through the same rail point.
Another important aspect of interaction between wheel and rail
is the provision of wheel’s adhesion with rail during the traction for
locomotives [7] and braking for the train [2]. The quality adhesion
between wheel and rail is significantly dependant on the accuracy of
geometrical wheel/rail rolling surface, level of weariness and the contamination of interacting surfaces.
A vertical static load of more than 180 kN is present on one of its
wheels while the locomotive is still, and it can grow up to 2-3 times
when rolling on rails. In addition, horizontally (longitudinal and transverse) dynamic forces appear on wheel/rail contact, when the vehicle
is rolling, due to the wheelset oscillation process and the geometric
inequalities of the railway track [14]. Due to these dynamic creepage
loads, both the rolling surface of the wheel and the rail surface are
heavily worn. It is noteworthy, that wheel metal fatigue appears due
the cyclicality of these relative slip loads. The study of Shackleton &
Iwnicki [16] is valuable because the authors describe multiple methodologies used for examination of interaction between wheel and rail
surfaces, and provide examples of their implementation in different
software packages. One of the results of this study is the regularity
of the displacement of the wheel / rail contact surface. Wheel - rail
interaction is explored similarly in the article by researchers Ferrara,
Leonardi & Jourdan [4]. The authors analyse the regularity of the variation of the rail oscillation acceleration. During the exploitation, the
major factor, which determines wear in railway vehicle wheel, is the
elastic and plastic deformation of the rolling surface. It causes metal
fatigue and changes in physical properties. The phenomenon of wheel
and rail surface deformation has been thoroughly examined by scientists Sebès, Chevalier, Ayasse & Chollet [12]. This article presents examples of modelling of wheel and rail contact. It should be noted that
most of the consequences of the primary metal fatigue (cracks, scaling
and splits) is rubbed with pads, when the locomotives are braked by
pressing the brake pads against the rolling surface of the wheel. Thus,
the effects of fatigue during the exploitation of the vehicle are eliminated or significantly reduced.
In the last century, scientific researches on the development of
railway vehicle wear reduction measures and evaluation of their effectiveness have been intensively carried out, which laid the foundations
for the breakthrough of modern scientific and technological achievements in this area. From the scientific point of view, researches on
individual cases of wheel and rail interaction, for example, in railway
switches, are innovative. The interaction between wheel and rail is
highly influenced by design of railway switches. The results of such
studies are presented in the Pålsson’s article [9]. The author proposed
a methodology for modelling profile of railway switch cross in order
to minimize the dynamic load on the wheel.
The variety and complexity of the factors that cause the fatigue
to the vehicle wheel rolling surface listed above, reduce the chances
of vehicle exploitation specialist success on determining wheel metal
fatigue in the early stages. In solving this problem, the regularity of
the wear of the wheel surface was studied in detail, considering metal
fatigue phenomena. Different wear in wheels of the same bogie are
found between the wheel casts, with the increase in the mileage (pe-

riodicity) of the vehicles. This different wheel wear appears not only
due to the wear of the rolling surface, but also due to metal fatigue.
In this article, the authors analyse the possibilities of applying more
abstract interdisciplinary research methods, by using knowledge and
methods of related fields of science.
New methods must be applied in order to forecast intensity of
wheelset wheel wear and metal fatigue, due to increasingly sophisticated trouble-shooting equipment. During vehicle exploitation, it
would be rational to evaluate both the average intensity of wheel wear
and the discretion of this wear depending on the location of wheelset in bogie. Such evaluation may be a criterion for the design of a
running gear in the future, to ensure the even wear of wheels during
exploitation. The problem gets an aspect of comparison of changes in
element value (quality). In this article, the authors assume that, it is
possible to use methods for comparing change of value (quality) that
are used in other fields of science, in order to examine and forecast
vehicle wheel wear. The following article describes the adaptation of
the Sharpe ratio in order evaluate intensity of rolling surface weariness distribution on different wheels [13]. In this research, the Sharpe
ratio is considered as a complex indicator of the technical condition
(quality) of wheelsets, adapting it to describe the wear intensity parameters.

2. Methodology for the assessment of wheelset wheel
weariness and metal fatigue
One of the most researched and methodically applied qualitative methods in the financial sciences is the evaluation of changes in
the investment value (for example, stock portfolio). This qualitative
change in value is perceived as the return on investment. Mathematically, both of the processes mentioned above can be examined as identical, just in opposite directions. One of the best-performing indicators
that evaluates (compares) the return on investment is Sharpe ratio [5].
The higher the Sharpe ratio is; the sooner the fund compensates for
the risks involved [18]. The Sharpe ratio is calculated from the investment return rate minus the risk-free rate of return and dividing the
result by the average standard deviation of the investment risk:
SR =

R f − Rn

σ

(1)

;

where: Rf – the average annual rate of return on the investment fund;
Rn – rate of return on risk-free investment; σ – average standard deviation of the average annual rate of return fund.
The risk-free return rate on investment Rf is defined as the average return on investment over a long period (about 10 years). Typically, all of these values are measured in monetary terms, and their
ratio in the formula (1) is dimensionless. This is one of the essential
features of similarity criteria. Thus, this attribute of the Sharpe ratio allows it to be adapted to control the change of value (quality)
in other areas of activity. When solving engineering problems, it is
often necessary to compare the changes in technical condition of
wearing parts and value (residual resources or other qualitative indicators). When examining the wear of wheelset wheels, it is assumed
that weariness of wheel rolling surface reduces the qualitative value
of the wheels.

3. Analysis of vehicle wheel weariness and metal fatigue
processes
Vehicle wheel weariness can be distinguished in two main directions: wear of rolling surfaces and metal fatigue. Wheel wear researches can be divided in wheel rolling surface weariness and wheel
flange weariness.
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Fig. 1. Visual attributes of metal fatigue on rolling surface of wheel

The visual attributes of metal fatigue on rolling surface of wheel
are shown in Figure 1.
The defective wheel rolling surface is covered with a special highpenetration pigment. If the surface of the wheel is intact, the pigment
cleanses away from it, and if it contains cracks, the pigment penetrates
into them and does not come off. This can be used to detect cracks
that usually occur due to metal fatigue. These defects appear, when
the wheel has minor wear and after the wheel surface turning the vehicle has driven through a mileage of 150 – 200 thousand kilometres.
Defects are usually overlooked, when wheel surface wears more intensively and after the wheel surface turning the vehicle has driven
through a mileage of 100 – 150 thousand kilometres. Metal fatigue
layer is cut off from the wheel rolling surface. Therefore, if the wheel
reaches such a mileage that metal fatigue appears, this is considered to
be a result of proper operating conditions in the aspect of wheel wear.
Such defects in locomotive wheels were observed on Lithuanian railways, when the new generation of German locomotives SIEMENS
ER20CF were put into operation in 2008 instead of Russian freight
locomotives, and travelled a respective mileage. Lithuanian scientists
Jastremskas et al describe this more thoroughly in the article (2010).
These new generation reliable locomotives do not always reach more
than 150,000 kilometres without casting wheels. The wear intensity of
wheel surface is determined not only by the quality of the locomotive
(wheel slip control system, accuracy of parts, wheel flange lubrication
system), but also by other conditions during exploitation (locomotive
control quality, railroad curves and switches, working culture). Traction and braking forces determine the wear of wheel rolling surface.
These forces depend on the train’s acceleration and mass. The wear
of the flange forms on the railroad curves and switches. Sometimes
the wheel is in contact with the rail by both the rolling surface and the
flange. These two surfaces rotate at the same angular speed when the
wheel rolls, but the linear speed differs. As a result, inevitably one of
them slips (skids) and, of course, gets damage. This process is illustrated in Figure 2.
Rail contact with wheel rolling surface is marked by symbol B
and contact with flange is marked by symbol A. β is the angle be-

tween wheel-rail rolling surface, a – the distance between points of
rail contact with rolling surface and rail contact with flange. In proper
vehicle operating conditions, wheel flange does not lean on rail at
point A and due to that it does not wear. Two wheels are fastened on
the axle, both of which rotate at the same angular speed with the axle.
The linear velocity (along the train’s direction) of each wheel centre is
proportional to the diameter of rolling wheel surface. Wheel usually
does not climb on the rail if one of the wheelset wheel is getting closer
to the rail and the other one is moving away from it. It starts to roll
at a larger diameter of the surface cone and other wheelset wheel – at
a smaller diameter. The linear speed of its centre begins to increase
as compared to the linear speed of another wheel. The wheelset then
turns in the direction of the decelerating wheel. If another wheelset
wheel is approaching to the rail, the same happens in the opposite
direction. This way the direction of the rolling wheelset on rails is
continuously adjusted and the wheelset tilts in the track gauge. This
adjustment is called wheelset oscillation.
Due to the oscillation phenomena, longitudinal and transverse
forces of relative slip arise between wheel and rail. These cyclic nature
forces cause metal fatigue in contacting surfaces. In straight railway
track, oscillation is approximately symmetrical, in the curved track
– the required ratio of rolling wheel diameters is adjusted. Due to
this phenomenon, the wheel does not lean on the rail with the flange.
However, if the wheel systematically leans on the rail with the flange
(and therefore flange wears), this is considered that the exploitation is
not completely normal. It is true that this happens in some of the more
primitive structures or lower production culture vehicles. The wheel
flange on modern and properly operated locomotives is only a fuse
for special occasions for example, when curve radii are smaller than
foreseen or when traveling through railroad switches. For such cases,
a flange lubrication system is also provided. As a result, the wear is
systematically found in the rolling surface of the wheel, but not in
the wheel flange. During exploitation, it is noticeable that the weariness on rolling surfaces of the wheels on the same locomotive varies.
The difference in intensity of rolling surface wear in different wheelset wheels was researched in Lithuanian railways. Four SIEMENS
“ER20CF” freight locomotives were used for the research. The main
technical data of the mentioned locomotives is given in Table 1.
Table 1. The main technical data of the SIEMENS “ER20CF” diesel locomotive (http://www.siemens.fi/pool/lithuania)
Parameter
Wheel arrangement
Track gauge, mm
Weight, kN (tf)

Axle load, kN (tf)

Length over couples, mm

Wheel diameter (new / worn), mm
Maximum speed, km/h

1520

1354 (138)
225 (23)
22850

1100 / 1020
120

2000

Starting tractive effort, kN

450

Power at the wheel rim., kW

Ambient temperature range, ° C

26

Co‘Co‘

Diesel engine power, kW

Electric braking power, kW

Fig. 2. Rail in contact with wheel rolling surface and flange

Parameter value

1600
1600 kW / with self-loading
capability
from –34 up to +40

Locomotive SIEMENS “ER20CF” has two bogies, each of which
has three driven wheelsets. The numeration of wheelsets starts from
the beginning of the locomotive. During this study, weariness of the
vehicle wheelset wheel’s rolling surface has been periodically meas-
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ured. Changes of wheelset wheel wear measured are different mileages are shown in Figure 3.

Fig. 3. Wheel rolling surface wear of different wheelset wheels
The wear of each locomotive wheel is measured three times (in
different locations, every 120°) and the average for both wheelset
wheels is calculated. From Figure 3 it can be seen that 1st, 3rd, 4th , 6th
wheelset wheel rolling surfaces are getting the most weariness and
the middle wheelsets of the bogie 2nd, 5th - wear the least. This happens, because the wheelsets of triaxle bogies, which are located on the
edges (1st, 3rd, 4th and 6th wheelsets) get the most load, when rolling
into track curves, railway switches and when braking.

(the wheelsets are numbered from the front of locomotive). The diagram is shown in Figure 4.
Results of analysis, obtained by using different methods, but using the same data, are provided in Figure 3 and Figure 4. Results of
regression analysis presented in Figure 3 reflect the general tendencies of weariness of locomotive wheel rolling surface. The differences
in the intensity of wear on the locomotive wheels are shown in Figure 4, in 165 thousand kilometres within the mileage range, which
means that Sharpe ratio highlights the level of wear on the wheel rolling surface. Sharpe ratio value that is greater than 1.0 or less than -1.0
indicates that the difference between the average wear Wi on wheel
rolling surface of i-th wheelset and average wear W on locomotive
wheels, exceeds the standard deviation σw. The diagrams in Figure
3 show that the wear on the surface of the locomotive wheels is not
equal throughout the mileage interval. It is noteworthy that when the
mileage is 140 thousand kilometres this intensity lowers. This means
that the intensity of the wear of the different axle wheels should be
compared in different mileage intervals. Based on data in Figure 3,
it is convenient to distinguish these mileage intervals: 0–130, 130140, 140-150 and 150-160 thousand kilometres. Sharpe ratio for these
mileage intervals is shown in Figure 5. The end of interval is shown

4. Applying the sharpe ratio to forecast metal fatigue
To use the Sharpe ratio for assessment of wear unevenness on
locomotive wheel rolling surface, the following measures for evaluation of wear are taken into account instead of normal structure of the
formula (1):
SRiw =

Wi − W
;
σw

(2)

where: SRiw – Sharpe ratio, used to evaluate the intensity of wear on
wheel of i-th wheelset; Wi –average of wear on wheel of i-th wheelset,
mm; W – average wear of locomotive wheels, mm; σw – average
standard deviation of wear on locomotive wheel rolling surface.
After evaluation of wheel wear intensity data of four Siemens
”ER20CF“ locomotives obtained over mileage of 165 thousand kilometres and by using the same data, which has been used in Figure 3,
the Sharpe ratio distribution on wheelset diagram has been created

Fig. 4. Evaluation of weariness on the wheel rolling surface using the Sharpe
ratio

Fig. 5. Assessment of difference in wear of wheel rolling surface in mileage
interval, by using Sharpe ratio

on abscissa axis for example: 130 means mileage interval from 0 to
130 thousand kilometres.
After looking at data in Figure 3, it was expected that the indicators of wheel wear may change after a mileage of 130 thousand kilometres. From the data of Figure 5, it is necessary to realize that the
changes of distribution of wear intensity between different wheelset
wheels is as important as changes in average wear intensity. Differences in wear, which are significantly (up to 2 times) greater than the
average deviation of wear intensity at the mileage interval, emerge
after 130 thousand kilometres of mileage. This is indicated by the
value of the Sharpe ratio in Figure 5. The increased values of Sharpe
ratio determine the mileage in which metal fatigue in rolling surface
begins to appear.
From the described facts, it is reasonable to raise the hypothesis
that by the values of Sharpe ratio it is possible to determine the possible start of metal fatigue in wheel rolling surface. The intensity
on wheel wear, the size of the wear and the regularity of the wear
dependence on the mileage may vary, depending on the exploitation conditions of vehicle. The wear of wheels (the size of wheel
wear per unit of mileage) is determined by the railway track curves,
pulled train weight, the vibrations and accelerations of the vehicle
elements, the braking intensity and the climatic conditions. The authors of the study suggest that regardless of the impact of exploitation on locomotive wheel parameters, it is possible to determine the
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start of metal fatigue on the rolling surface of a locomotive based on
the Sharpe ratio values.

5. Conclusions
1. A large number of scientific publications that examine the interaction between the railway vehicle wheel and rail do not
eliminate the large gap between theoretical research and the
objectives of practical research. It is necessary to more effectively apply results of theoretical research in order to solve
relevant exploitation problems of railway vehicle, such as
forecasting the metal fatigue on railway vehicle wheels by using the simplified method.
2. Problem of vehicle wheel flange wear is significantly reduced
by using vehicle wheel flange lubrication systems, compared
to the problem of wheel rolling surface wear and metal fatigue. Currently, one of the most pressing problems is the
metal fatigue on the rolling surface of the wheel and its timely
detection.

3. It is easy to calculate the uneven wheel wear on different
wheels by using the dimensions (wear data) of railway vehicle wheel rolling surface during exploitation. According to the
critical values of this dimension, the initial formation of metal
fatigue on rolling surface of the wheel can be determined.
Thus, by the values of Sharpe ratio it is possible to determine
the possible start of metal fatigue in locomotive wheel rolling
surface.
4. The probability of fatigue on wheel rolling surface appears
when deviations in wear intensity of wheel rolling surface are
significantly larger or smaller than average deviation of wear
intensity of bogie wheelset wheels.
5. The results of experimental research carried out by the authors
show that the signs of primary metal fatigue on the rolling
wheel surface appear when the values of the Sharpe ratio calculated for the bogie wheelset wheels are greater than 1.0 or
less than minus 1.0.
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Corrosion resistance of Ti6Al4V alloy coated with
caprolactone-based biodegradable polymeric coatings
Odporność korozyjna stopu Ti6Al4V pokrytego biodegradowalnymi
powłokami polimerowymi na bazie kaprolaktonu*
The aim of this study was to determine the influence of long-term exposure of Ringer’s solution on degradation of the anodically
oxidated Ti6Al4V alloy coated with a biodegradable polymer coating. Polymeric coatings made of poly(glycolide-ε-caprolactone)
– G-Cap and poly(glycolide- ε-caprolactone-lactide) – G-Cap-L were applied by a dip-coating method. Degradation was assessed
on the basis of the results of pitting corrosion resistance and density of metal ions infiltrating to the solution. Studies were conducted for samples after 3, 6, 8, 10 and 12 weeks of exposure to the corrosive environment. In addition, topography of the surface
of the polymer coating was assessed. As a result of potentiodynamic studies, the value of the polarization resistance and corrosion
potential for the G-Cap and G-Cap-L coated samples were significantly decreased while simultaneous reduction of the density
of metal ions infiltrating to the solution throughout the whole study period. There was also observed a faster degradation of the
G-Cap coating compared to G-Cap-L, which showed local discontinuity after 12 weeks of exposure. The obtained results provide
the basis for the development of polymeric coatings on surface of metal implants with predictable time / kinetics of degradation by
selecting the composition of polymers while simultaneous limitation of metal ions infiltration into surrounding tissues.
Keywords: corrosion resistance, metal biomaterials, Ti6Al4V alloy, biodegradable polymeric coatings.
Celem pracy było określenie wpływu długotrwałego oddziaływania rozworu Ringera na proces degradacji utlenianego anodowo
stopu Ti6Al4V pokrytego powłoką biodegradowalnego polimeru. Powłoki polimerowe wykonane z poli(glikolido- ε-kaprolaktonu)
– G-Cap oraz poli(glikolido ε-kaprolaktono- laktydu) – G-Cap-L naniesiono metodą zanurzeniową (dip-coating). Proces degradacji w funkcji czasu oceniano na podstawie wyników badań odporności na korozję wżerową oraz gęstości masy jonów metalowych
przenikających do roztworu. Badania przeprowadzono dla próbek po 3, 6, 8, 10 i 12 tygodniach ekspozycji na środowisko korozyjne. Ponadto oceniano topografię powierzchni powłoki polimerowej. W wyniku przeprowadzonych badań potencjodynamicznych
stwierdzono wyraźne obniżenie wartości oporu polaryzacyjnego i potencjału korozyjnego dla próbek z naniesionymi powłokami
G-Cap i G-Cap-L przy jednoczesnym wyraźnym ograniczeniu gęstości jonów metalowych przenikających do roztworu w całym
okresie badawczym. Stwierdzono również szybszą degradację powłoki typu G-Cap w porównaniu do G-Cap-L, dla której po 12
tygodniu ekspozycji stwierdzono lokalnie występujące przerwania ciągłości. Uzyskane wyniki dają podstawę do opracowywania
na powierzchni implantów metalowych powłok polimerowych o przewidywalnym czasie/określonej kinetyce degradacji, poprzez
dobór składu polimerów z jednoczesnym ograniczeniem możliwości przenikania jonów metalowych do otaczających tkanek.
Słowa kluczowe: odporność korozyjna, biomateriały metalowe, stop Ti6Al4V, biodegradowalne powłoki polimerowe.

1. Introduction
The use of polymeric biomaterials, which are the subject of continuous, intensive research, is still widening. This is because of their
good functionality and biocompatibility in the tissue environment.
In particular, the large interest of researchers is focused on a group
of synthetic bioresorbable polymers such as polylactide (PLA), poly

(ε-caprolactone) (PCL), polyglycolide (PGA), etc. [6, 9, 10, 17]. The
wide range of applications of bioresorbable polymers in medicine is
primarily concerned with the possibility of shaping their mechanical
and physicochemical properties. Controlled degradation of polymers
allows them to be used as carriers of drug substances to provide drug
dosing with the desired kinetics until the desired therapeutic effect is

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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reached [14]. These polymers have a confirmed biocompatibility [17]
and their final degradation products in the form of lactic, glycolic and
hydroxyhexanoic acids are inert to the body and metabolized in the
Krebs cycle [16].
The main limitation associated with the use of biodegradable
polymers in medicine is related to the changing mechanical properties. This feature in some applications, for example, orthopedic implants for traumatic surgery may be unfavorable. In the absence of
positive effects of treatment, the impaired implant ceases to function
as a stabilizer. This may lead to a renewal of the injury. This will result
in the need for a revision operation involving the removal of a fully
degraded, mechanically impaired implant and replacing it with a new
one. Revision check due to the progressive degradation of polymeric
material may involve severe complications leading to much more traumatisation of the surrounding tissue compared to the original implantation procedure. Therefore, despite continuous development of material
engineering, resulting in the development of a variety of biomaterials,
metal materials in many applications are still the dominant group.
Their universality is the result of many years of clinical experience and low cost of use. Because of its good and long-lasting mechanical properties, they allow long-term support and stabilization
of implantation areas. However, metal biomaterials are characterized
by limited biocompatibility in the human body. When subjected to
synergistic influence of corrosive environments and mechanical factors they degrade [8, 13]. Among the wide range of metal biomaterials, titanium alloys are becoming increasingly popular. In particular
Ti6Al4V ELI alloy is widely used for manufacturing of orthopedic
prostheses. It exhibits good mechanical properties adapted to carry
static and dynamic loads, high biocompatibility and corrosion resistance in the tissue environment. However, as a base material for endoprostheses and medical implants, it often causes allergic reactions due
to the presence of vanadium, aluminum, and, less frequently, titanium
[15, 20]. Therefore, in order to improve the biocompatibility of Ti
alloys, a Ti6Al7Nb alloy was developed. By replacing the toxic vanadium with the inert niobium, the corrosion resistance and biocompatibility of the degradation products have been increased. However, the
toxic / allergic effects of aluminium and titanium remain unresolved.
Hence, the basic direction of research currently being developed is to
modify the surface layer of Ti6Al4V alloy or apply coatings so that it
is characterized by greater biocompatibility [20]. A common method
of modifying the surface of titanium alloys is anodic oxidation. Interesting results were obtained by applying sol-gel and ALD coatings on
titanium alloys [1, 2, 12, 15, 19]. However, despite numerous studies,
the problem of harmful effects of metal biomaterial degradation products is still not fully resolved.
Therefore, the use of biodegradable polymeric coatings is an interesting way to modify the surface of metal implants to ensure the
correct course of treatment. The metal substrate will ensure the mechanical stability of the treated tissue structures throughout the treatment period. The polymer coating, on the other hand, will be a barrier
to the degradation of the metal biomaterial. In addition, it can support
the process of treatment through local, controlled release of active
substances. Local delivery of therapeutic substances will contribute
to its effectiveness, while limiting the amount of while limiting the
amount of used active substances compared to conventional pharmacotherapies [14, 19].
In the previous studies the influence of polymeric coatings on the
corrosion resistance of metal substrates was mainly analyzed on coatings made of non-biodegradable polymers [3, 4, 5]. There are few
reports on the influence of biodegradable coatings on the corrosion
resistance of metal substrates [11, 18, 19].
Therefore, the principal aim of the work was to determine the influence of polymer coatings on the corrosion resistance of Ti6Al4V
ELI alloy. Long-lasting exposure of titanium alloy with the polymer
coatings made of poly(glycolide-ε-caprolactone) and poly (glycolide-

ε-caprolactone-lactide) in Ringer’s solution was analyzed. In addition,
the barrier properties of polymer coatings were evaluated based on the
corrosion resistance of the metal substrate and the density of metal
ions infiltrating to the solution. Based on microscopic observations,
the polymer coating degradation process was evaluated as a function
of time of exposure to the corrosive solution.

2. Material and methods
2.1. Material
Ti6Al4V ELI alloy samples were taken from a rod of 6 mm in
diameter with chemical composition, structure and mechanical properties in accordance with ISO5832-3 [7]. The surface of the samples
was subjected to modifications. They included grinding on 120 grit
sandpaper and anodic oxidation. The anodic oxidation was performed
in a bath containing phosphoric and sulfuric acid (Titan Color by
Poligrat) at room temperature for 2 minutes at 97 V. The surfaces
of the modified samples were characterized by a surface roughness
Ra = 0.65±0.05 μm. Alloy samples were coated with biodegradable
poly(glycolide-ε-caprolactone) (G-Cap) copolymer with comonomer
ratio of 10:90 or poly (glycolide-ε-caprolactone-lactide) (G-Cap-L)
10:15:75. In both cases a bactericidal substance, ciprofloxacin, was
placed in the polymer matrix. Biodegradable G-Cap and G-Cap-L
polymers releasing ciprofloxacin were synthesized in the Center of
Polymer and Carbon Materials of the Polish Academy of Sciences in
Zabrze. Polymers were obtained by ring opening polymerization using
non-toxic coordination initiator zirconium acetylacetonate Zr(acac)4
[6, 23]. Biodegradable polymeric coatings of G-Cap and G-Cap-L
type were applied to metal implants by dip coating. In the first stage,
the copolymers were dissolved in methylene chloride (1% by weight
of polymer). Ciprofloxacin (10% by weight relative to the polymer)
was added to the solution and thoroughly mixed. In such prepared solution, the sample was immersed using Dip Coater PTL-OV6P, MTI
CORPORATION (immersion rate: 1500 mm / min, immersion time:
30 s, 1 dipping cycle). The implants with biodegradable coatings were
dried in air for 48 h and then 72 h under vacuum.

2.2. Potentiodynamic studies
Pitting corrosion resistance studies were performed by potentiodynamic method in the Ringer’s solution at T = 37°C. The tests were
performed using the VoltaLab PGP201 potentiometer, the reference
electrode was a saturated calomel electrode (SCE), an auxiliary electrode was the platinum wire. Corrosion studies were started with the
determination of the EOCP open circuit potential in currentless conditions for 2h. Polarization curves were recorded from Estart = EOCP −
100 mV. The potential rate was equal to 3 mV/s. After reaching the
anode current density of 1 mA/cm2 or the potential of 4000 mV, the
direction of polarization was changed. Based on the obtained curves
using the Stern method, the values of the corrosion potential Ecorr and
the polarisation resistance Rp were determined.

2.3. Study of metal ions release
Concentrations of metal ions releasing into the solution were
tested using a Yobin-Yvon JY 2000 spectrometer using the Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES)
method.
Corrosion resistance and metal ion release tests were carried out
on the samples at the initial state, and with the polymer coatings, both
non-exposed and exposed to the Ringer’s solution (pH = 7,0±0,2) for
3, 6, 8, 10 and 12 weeks. During the exposure, the samples were kept
in the heating chamber Binder FD 115 at T = 37°C. The mass concentration of metal ions releasing into the solution was converted to
mass density.
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a)

b)

c)

Fig. 1. Exemplary images of the samples’ surface in the initial state (stereoscopic microscope – left; SEM – right): a) Ti6Al4V 97V, b) Ti6Al4V 97V + G-Cap,
c) Ti6Al4V 97V + G-Cap-L

2.4. Surface observations
Observations of samples surface before and after corrosion tests
and the exposure to the Ringer’s solution were performed using the
scanning electron microscope (SEM, Quanta 250 FEG, FEI Company, Oregon, USA) and the stereoscopic Zeiss Stereo Discovery V8
microscope with MC5s camera.

3. Results and discussion
3.1. Results of macro and microscopic observations of the
samples in the initial state
After anodization, the prepared samples were characterized by
uneven coloration – Fig. 1. Macro and microscopic observations of
the samples in the initial state showed the occurrence of scratches
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resulting from the mechanical treatment (grinding on sandpaper 120).
Furthermore, it was found that the applied biodegradable coatings, GCap (Fig. 1b) and G-Cap-L (Fig. 1c), are homogeneous and continuous. The coatings are characterized by transparency, absence of air
bubbles and dirt. Moreover, no detachment of the polymeric coating
from the metal substrate was observed.

3.2. Results of pitting corrosion studies
Results of pitting corrosion tests of Ti6Al4V alloys and with the
coatings made of the poly(glycolide-ε-caprolactone) – G-Cap) and
poly(glycolide-ε-caprolactone-lactide) – G-Cap-L in the initial state
and after the long-time exposure to Ringer's solution are summarized
in Table 1 and Fig. 2.
For all the analyzed samples, polarization curves were recorded
for which no breakdown potential was observed. This testifies the
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resistance to pitting corrosion, which was confirmed during microscopic observation of the surface of the tested samples, in which no
corrosion damage was observed. For all tested variants, the recorded
potentiodynamic curves are characterized by a flat course showing the
ideal passivity throughout the measuring range (+ 4000mV) – Fig. 2.
Detailed analysis of the obtained results of potentiodynamic
studies showed diverse values of parameters describing corrosion resistance of the tested samples depending on time of exposure to the
Ringer‘s solution. The anodicaly oxidized samples and the samples
with biodegradable polymers in the initial state (not exposed to the
Ringer’s solution) were characterized by the highest values of corrosion potential Ecorr and polarization resistance Rp (Table 1). The exposure to the Ringer’s solution resulted in the decrease of both corrosion
potentials as well as polarization resistances. In the case of corrosion
potential, no clear tendency of the obtained potential values in the
function of exposure time was observed. Regardless of the time of
exposure (3, 6, 8, 10 and 12 weeks), the polarization resistance Rp was
more than 5 times lower than recorded for the samples in the initial
state. For all study periods, the recorded values of the polarization
resistance Rp were close to each other – Table 1.
a)

b)

c)

Fig. 2. Exemplary polarization curves for samples after different
times of exposure to Ringer’s solution: a) Ti6Al4V 97V, b) Ti6Al4V 97V
+ G-Cap, c) Ti6Al4V 97V + G-Cap-L
Table 1. Results of pitting corrosion studies
No.
1

2

3

4

5

Sample

4V 120 97V

6
9

10

11

4V 120 97V + GCAP

13

15

16

17
18

SD

Polarization resistance
Rp, MΩcm2

3

156

68

0,400

0,030

51

0,308

0,070

83

0,360

0,080

0

6

8

10
0

12
14

Corrosion potential
Ecorr, mV

12

7

8

Time of exposure,
weeks

177

147
204
191

350

3

-328

8

13

6

10

12

42

323

207

163

289
173

2,11

0,42

0,360
3,08

0,25

0,14

0,080
0,36

86

0,169

0,060

129

0,210

0,090

98

0,22

0,11

66

0,250

0,040

73

0,303

0,080

83

105

10

17

200

3

8

99

145

-128

6

51

85

12
0

4V 120 97V +
GCAP-L

311

SD

35

97

93
33

0,35

0,52

2,03

0,210
0,42

0,210
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0,20

0,15

0,29

0,020
0,10

0,080
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Fig. 3. Exemplary images (stereoscopic and SEM) of the surface of a Ti6Al4V-97V sample subjected to a 12-week exposure to Ringer‘s solution after pitting corrosion study

a)

b)

c)

Fig. 4. Exemplary images (stereoscopic and SEM) of the sample surface of Ti6Al4V-97V + G-Cap after pitting corrosion study: a) after 3 weeks of exposure, b) after
8 weeks of exposure, c) after 12 weeks of exposure to the Ringer’s solution
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a)

b)

c)

Fig. 5. Exemplary images (stereoscopic and SEM) of the sample surface of Ti6Al4V-97V + G-Cap-L after pitting corrosion study: a) after 6 weeks of exposure, b)
after 10 weeks of exposure, c) after 12 weeks of exposure to the Ringer’s solution

3.3. Macro and microscopic observations after long-term
exposure to Ringer‘s solution and potentiodynamic
studies
Both stereoscopic and scanning electron microscope observations
have shown the presence of salt crystals on the surface dervied form
the Ringer’s solution – Fig. 3. Moreover, observations did not show the
presence of corrosion pits on the surface of the samples, thus confirming the results of the potentiodynamic tests. In the case of Ti6Al4V97V + G-Cap samples, the polymer coating was discontinued at 12
weeks of exposure (Figure 4c). Macro and microscopic observations
of the G-Cap-L coated samples showed no damage throughout the
study period - up to 12 weeks – Fig. 5.

3.4. Results of metal ions release
The density of metal ions mass in the Ringer’s solution after 3,
6, 8, 10 and 12 weeks of exposure is shown in Fig. 7. Analysis of
the results showed that the highest density of metal ions (Ti, Al, V)
permeating into the Ringer’s was obtained for Ti6Al4V-97V alloy not
coated with polymer coating - Fig. 4a, b, c. Deposiotion of the GCap oraz G-Cap-L coatings resulted in a decrease of the density of
metal ions mass. This shows that application of the polymer coatings
is a protective barrier to the penetration of metal degradation products
into the Ringer’s solution.
However, in the case of the G-Cap coating, the presence of metal
substrate degradation products correlates with the observed discontinuity of the polymer coating. A similar relationship was observed
in our earlier work on Ti6Al4V and Ti6Al7Nb alloys coated with
Poly(Lactide-co-Glycolide) - PLGA, which contributed to a signifi-
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a)

4. Summary

b)

c)

Fig. 6. Density of metal ion mass penetrating to the Ringer‘s solution: a) Ti
ions, b) Al ions, c) V ions

cant decrease in the density of metal ions mass at a similar time, after
90-day exposure to the Ringer’s solution [12].
From all the analyzed polymer coatings, the G-Cap-L was characterized by the best barrier properties. Furthermore, for both the G-Cap
and G-Cap-L coatings a significant increase in the density of metal
ions was observed in the last study periods (12 weeks) in comparison
to the previous study periods (Fig. 6). This was caused by the local
surface disintegration of the coating that exposed the metal substrate.
The obtained results were confirmed by the microscopic observations, where polymer coatings were locally discontinued after 12
weeks of exposure – Fig 3d.
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The proposed surface treatment with the use of the biodegradable
polymers poly(glycolide-ε-caprolactone) – G-Cap and poly(glycolideε-caprolactone-lactide) – G-Cap-L reduces the release of degradation
products from the metal substrate, which in vivo conditions may result
in the increase of biocompatibility. The polymer coatings on Ti6Al4V
alloys are characterized by continuity, translucency, homogeneity, lack
of air bubbles or contaminations. The potentiodynamic curves for all
variants of surface modification in the initial state were characterized
by a lack of hysteresis loops showing the resistance of the examined
samples to pitting corrosion. Furthermore, it was found that deposition of the polymer coating did not contribute to a significant increase
of the polarization resistance Rp (Table 1). As a result of exposure to
the Ringer’s solution, regardless of the applied surface modification
method (anode oxidized samples and polymeric coatings), the course
of the potentiodynamic curves has not changed. However, a significant decrease in the value of the polarisation resistance Rp was found.
Over time, this value remained constant. Observations of the surface
of the metal substrate after the potentiometric tests for both the samples in the initial state and the samples with the polymeric coatings
showed no corrosion damage, which, together with the course of the
potentiometric curves, clearly demonstrates the corrosion resistance
of the anodized oxidized samples and the G-Cap and G-Cap-L coatings. Scratches visible on the surface are the effect of the performed
surface modification.
The results of potentiodynamic studies do not show the unambiguously advantageous influence of the polymer coating on the corrosion
resistance of the titanium alloy. The obtained results for both the GCap and G-Cap-L coatings are comparable to those of the anodized
oxidized samples. This was observed regardless of the exposure time.
Observations of the polymer coating showed a diverse in the
function of time course of coating disintegration. The course is
also dependent on the type of polymer. It was found that the G-Cap
[poly(glycolide-caprolactone)] coating was visibly disintegrating
compared to the G-Cap-L [poly(glycolide-caprolactone-lactide)]. After 12 weeks of exposure to the Ringer’s solution, discontinuity of the
G-Cap coating (Fig. 4) was observed while the G-Cap-L coating was
continuous.
The study of the release of metal substrate ions into the Ringer’s
solution carried out for different periods of exposure showed a diverse
course of substrate degradation. The highest values of density of ions
mass (Ti, Al, V) were recorded for the samples not coated with the
polymer coatings. Deposition of the polymeric coatings has contributed to lowering the density of ions mass. The G-Cap-L coatings (Fig.
6) were characterized by better barrier properties (Fig. 6).
Analysis of the obtained results shows the beneficial influence of
the polymer coatings deposited on Ti6Al4V alloy on biocompatibility
of the substrate, characterized by the amount of metal ions released
to the solution. As a result of the exposure of the G-Cap and G-Cap-L
coatings, no deterioration of the corrosion resistance was observed
compared to the corrosion resistance of the anodically oxidized samples. It has been found, however, that the polymer coatings reduce
the kinetics of ion release. Good barrier properties of the G-Cap and
G-Cap-L coatings with ciprofloxacin, and lack of negative influence
on corrosion resistance of the metal substrate indicate their potential
applications in medicine.
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Przemysław Poszwa
Marek Szostak

Influence of scale deposition on maintenance of injection molds
Wpływ odkładania się kamienia na eksploatację form wtryskowych*
The cooling system of an injection mold serves a substantial role in the process of plastic injection. It is responsible for efficient
dissipation of heat from the injection mold, generated by the plasticized material which during the injection phase is introduced
into the mold. Apart from rapid heat dissipation, it is important to achieve uniform distribution of temperatures on the surface of
the molding cavity. This study focuses on the phenomenon of lime scale deposition in injection mold cooling systems. Lime scale
deposition results in reduction of the cooling canal’s section diameter, as well as a clear reduction in cooling efficiency due to its
lowered thermal conductivity. The study specifies the influence of many factors (geometry of the cooling system and molded piece,
coolant temperature, type of plastic material) on the utilization of the injection mold as a result of the occurrence of lime scale in
the cooling system. The conducted numerical simulations have allowed to account for the impact of the deposit layer’s thickness
on the distribution of temperatures on the molding cavity’s surface, the average injection mold temperature, as well as the time
required to solidify the plastic material products.
Keywords: injection mold, cooling phase, lime scale, fouling.
Układ chłodzenia formy wtryskowej odgrywa niebagatelną rolę w procesie wtryskiwania tworzyw sztucznych. Odpowiada on
za sprawny odbiór ciepła z formy wtryskowej dostarczonego przez uplastycznione tworzywo, które w fazie wtrysku jest wprowadzone do formy. Oprócz szybkiego odbioru ciepła istotne jest, aby rozkład temperatury na powierzchni gniazda formującego był
równomierny. W niniejszej pracy skupiono się na zjawisku osadzania się kamienia w układach chłodzących form wtryskowych.
Kamień powoduje zarówno zwężenie przekroju kanału chłodzącego, jak i wyraźny spadek wydajności chłodzenia ze względu na
jego niską przewodność cieplną. W pracy określono wpływ wielu czynników (geometria układu chłodzenia oraz wypraski, temperatura cieczy chłodzącej, rodzaj tworzywa) na eksploatację formy wtryskowej w wyniku pojawienia się kamienia w układzie
chłodzącym. Przeprowadzone symulacje numeryczne pozwoliły uwzględnić wpływ grubości warstwy osadu na rozkład temperatury na powierzchni gniazda formującego, średnią temperaturę formy wtryskowej, a także czas potrzebny do zestalenia wyrobów
produkowanych z tworzyw sztucznych.
Słowa kluczowe: forma wtryskowa, faza chłodzenia, kamień osadowy, zanieczyszczenia.

1. Introduction
Injection molding is one of the most popular methods of plastic
processing. It involves cyclical plasticizing of the material, injecting
it under pressure into a mold, filling out defects associated with its
solidification, cooling and removal of the finished product from the
mold. The longest part of the injection molding cycle is the cooling
phase, whose duration is a result of the insulating properties of plastic materials. An optimally designed cooling system enables efficient
heat dissipation from the plastic material [9, 12].
Apart from the cooling system’s geometry, the efficiency of heat
dissipation is affected by the type of material used to manufacture the
injection mold and its elements. The parameter responsible for heat
dissipation is heat conductivity of mold material, coolant type and its
flow rate. In order to increase the rate of heat dissipation, inserts are
used which are made out of copper alloys, e.g. beryl bronze, Ampco
940, Ampco 944, MoldMax XL. These allow to increase the speed of
heat dissipation, resulting in the ability to achieve the same mold temperature within up to 29% less time through the use of an appropriate
insert material [6].
During utilization of an injection mold water flows through the
cooling system, where the precipitation of scale and its deposition on
the surface of cooling canals occurs. Lime scale is characterized by
very low heat conductivity, comparable or slightly higher compared

to the heat conductivity of plastic materials. Scale deposition results
in the generation of additional resistance on the heat flow path from
the plasticized plastic to the surface of cooling canals, from where it
is further removed on the heat flow path [13].
Depending on the chemical composition of water used for cooling, different types of scale with varying thermal properties may be
deposited. Regardless of the type, their heat conductivity is 5-600x
lower than the conductivity of steel (approx. 30 W/m/K), which is
presented in Table 1. This means that a layer of scale deposit with a
thickness of 1 mm is equal respectively to 5-600 mm of steel. This
illustrates how important it is to ensure high heat conductivity of the
injection mold.
There are multiple models which describe the deposition of scale
over time. In the case of canals with a circular section, the deposit
thickness may reach very high values [7, 10] – which in the case of
molds utilized over long periods of time may cause significant issues
with cooling efficiency. This is especially important in the case of
injection molds which do not have temperature sensors installed, and
the only factor measured during the cooling process is the liquid temperature in the thermostat.
No studies have been found regarding the issue of scale layer deposition in the cooling canals of injection molds and the impact of such
a layer on the cooling process. On the other hand, it is a notion very

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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Table 1. Heat conductivity of different types of scale deposits [1]
Scale Type

Thermal Conductivity [W/mK]

Calcium Carbonate
Scale

Calcium Sulphate
Scale

0,6 – 6

2,3

widely discussed in process engineering, as it has a key effect on the
efficiency of heat removal [3, 5, 11]. An example may be petroleum
distillation equipment, where the impact of scale deposits on cooling efficiency has been determined. After a year of system operation
without the use of compounds halting the deposition of scale, the efficiency of such equipment was reduced by over 40% [3].
For correct performance of injection mold cooling, the liquid flow
rate should be high enough in order for the difference between its temperature at the input and output should be lower than 3oC [2]. Unfortunately, the measurement method does not provide diagnostic information regarding the utilization of the injection mold, as the scale will
cause minor coolant liquid temperature reductions at the output due
to a reduction of the cooling efficiency (provided a properly selected
volume flow intensity). The lack of a mold temperature monitoring
tool (especially in the case of less expensive solutions) may lead to
the occurrence of an issue with the manufacture of molded piece with
the desired dimension tolerances.

3. Discussion of the Issue
This study involved the performance of a range of numerical
analyses with the objective of indicating the impact of clogged injection mold cooling canals on cooling efficiency. For the purpose of
comparison, an analysis of heat transmission averaged over time was
incorporated, using the Autodesk Moldflow® software. The software
enables 2 types of analysis – with a defined cooling time and with
its automatic determination. Analysis with a defined cooling time
involves specification of a temperature field with the assumption of

Calcium Silicate
Scale
0,3

Organic
Sediment
0,1

Dimensions of the injection mold base [mm]

156 x 156

Dimensions of the molded piece in the shape of the edge [mm]

51,5 x 51,5 x 100

Dimensions of the molded piece base in the shape of the base [mm]

100 x 100

Molded piece thickness in the shape of the edge [mm]

3

Set Parameters

Volume based flow intensity [l/min]

3,387 (for a cooling canal diameter of 8mm)
2,54 (for a cooling canal diameter of 6mm)

Analyzed cycle time (without the mold opening time) [s]

20

Exit temperature of the molded piece from the mold [oC]

103 (Moplen HP500N)
148 (Tarnamid T27 natural)

Cooling time selection criteria

Percentage of solidified plastic material during removal of the
molded piece from the mold

Scale deposit material properties

Density [g/cm3]

Density [g/cm3]

Specific heat [J/kgC]

Heat conductivity [W/mC]

40

1

100%
1,4

Specific heat [J/kgC]

Heat conductivity [W/mC]

0,2

a given temperature of the injected plastic material and initial mold
temperature (40oC by default). With the above data, the software determines the average temperature distribution, which is substituted in
the subsequent equation instead of the default mold temperature. The
process is iteratively repeatable for as long, as the difference between
subsequent cycles (which are the de facto injection cycles) is below
0,1oC. In the case of seeking to establish the cooling time, the software commences the search from the initially assumed cooling time
(30 s) and conducts an iterative analysis verifying the fraction of the
solidified plastic material, its temperature and temperature distribution on the mold’s surface. After achieving the assumed convergence
(difference of temperatures between cycles below 0,1oC) the software
evaluates, whether the criteria presented above have been fulfilled. If
not, the software modifies the cooling time and conducts an iterative
analysis in order to arrive at the expected values. After receiving the
expected values, the analysis is stopped.
The simulation assumes that the entire molding cavity is filled
with plastic material (this simplification arises from the fact that the
time of cavity filling by the material compared to the cooling time is
relatively short).
In order to acquire the fullest extent of information, analyses were
conducted by introducing modifications to the base model. Changes
were made to:
• the geometry of the cooling system, the molded piece and mold
(diameter of cooling canals, distance between cooling canals,
distance from the cooling canals to the molded piece surface,
molded piece thickness and shape, injection mold thickness),

Table 2. Compilation of constant parameters

Mold opening time [s]

Soot

500
Tool steel material properties

0,5

7,8

460
29
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• the type of plastic material and set parameters (plastic material temperature, coolant liquid temperature, assumed injection
mold temperature).

Fig. 1. Geometry of analyzed molded pieces, injection molds and cooling systems with scale deposit layers.

Within the scope of the analyses one modification was performed
at a time to make it possible to illustrate the influence of a given factor
on the studied aspects. An exception was found in the change of the
plastic material type, where the impact of the coolant liquid temperature was investigated. It is assumed that the coolant liquid temperature
should be 10–20°C lower than the expected mold temperature. In order to gain a full perspective of the situation, in the case of the second
plastic material liquids with a temperature 10 and 20°C lower than
the mold temperature were used, as well as with a temperature assumed for the base plastic material. All constant values are presented
in Tab. 2, while all variable values are presented in Tab. 3 (base values
emphasized with a bold font). Fig. 1 illustrates a view of the geometry which was subject to modification. The molded pieces have been
placed in such a way, that they are located in the exact middle of the
mold (taking into consideration their dimensions).
The analyses assumed the introduction of a layer of lime scale
of varying thickness injection mold cooling channels in order to illustrate the impact of the lime scale layer size on the cooling system’s
efficiency. The averaged material data of the lime scale deposit have
been established on the basis of Tab. 1 and scientific studies [3, 4, 8]
and also presented in Tab. 2.
The initial cooling time was determined for the base model, so that
the entire molded piece is subject to solidification (rounded up to full
seconds). In order to compare the influence of a layer of lime scale,
the following results have been compared: the minimum, maximum
and average temperature of the molding cavity, average temperature

of the injection mold, percentage of the solidified plastic material, as
well as the time to which the cooling process should be extended in
order to achieve complete solidification of the molded piece and the
assumed mold temperature.
The above results are significant to the utilization of the mold
as a tool used for manufacturing of a product which meets assumed
quality criteria. The average molding cavity temperature impacts the
size of distortions associated with plastic material contraction – this
is directly associated with the time required to cool the molded piece.
The longer the cooling time, the more significant the contraction
inside the molded piece, which leads to problems with maintaining
the assumed dimensional tolerances. On the other hand, the difference between the minimum and maximum mold temperature results
in non-uniform contraction, which further intensifies molded piece
deformations. The average mold temperature, on the other hand, has
a very significant effect on the utilization of the mold itself and its
reliability. As the mold’s temperature rises, its dimensions increase
due to the material’s thermal expansion. This has a very significant
effect on its utilization and reliability. On the one hand, the increase
of the mold’s linear dimensions causes a change in the linear dimensions of the molding cavity, which leads to manufactured products
with dimensions different from the ones assumed in case of a properly
cooled mold. On the other hand, an increase in tool temperature leads
to problems with fitting the individual moving elements of the mold
(e.g. slides, ejectors), which may result in decreased longevity of such
elements. The percentage of solidified plastic material tells indicates
what scale layer thickness can lead to large distortions of the molded
piece, which without support in the form of the molding cavity will be
able to freely deform during solidification outside the mold. The time
to which the cooling process should be extended is a measure of the
cooling system’s degree of degradation in the event of its utility with
a given layer of scale deposit.

3.1. Numerical calculation results
In this study results were analyzed in 3 areas divided by the type
of modification to the base model (change to the cooling system’s
geometry, molded piece and mold, as well as change of the plastic
material and set parameters).
The first analyzed aspect was the average temperature on the surface of the molding cavity. Within the studied scope for each modification implemented to the base model it is possible to approximately
assume (R>0,95) a linear correlation between the scale deposit thickness and the increase of the mold’s average temperature (Fig. 2). In
the case of no scale deposit, depending on changes to the geometry, it
ranged from 38 to 42°C. The differences became clearer only with a
scale deposit thickness equal to 1 mm, to then reach larger variations
with a scale deposit thickness of 2 mm. The smallest change to the
average cavity surface temperature was observed for the removal of
cooling canals away from the molded piece surface and thickening of
the injection mold. A significant rise of the average cavity temperature

Table 3. Compilation of variable parameters
Diameter of the cooling canal
c [mm]

Distance between cooling canals cs
[mm]
16,24

Distance from the cooling canal to
the molded piece surface cd[mm]

Molded piece thickness gt [mm]

Molded piece geometry g

Injection mold height mh [mm]

Plastic material type p

Plastic material injection temperature pt [oC]

Tarnamid T27 natural

270

6, 8

base, edge

88 (126 in the case of the edge), 126
o

Coolant temperature mct [ C]
15, 25

25, 60,70

12, 18

3, 5

235, 250

Moplen HP500N,

Assumed cavity surface temperature mt [oC]
35, 50
80
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Fig. 2. Graph of the average temperature on the molding cavity surface

respectively 10°C (change of
the distance between canals)
and 20°C (change of the canal
diameter). Maintaining the
base number of cooling canals
would result in the abovementioned temperature rise to be
non-existent. In the case of
other geometry changes the
scale deposit thickness increase results in approximate
linear temperature changes
with the same straight line
slope ratio value.
Changing the plastic material or set parameters result-

was observed in the case of modifying the molded piece geometry
from a base to an edge, which resulted from the fact of hindered
heat dissipation from the edge
area. An even greater rise was observed in the case of molded piece
thickening (the increase arises
from a greater degree of heat
needed to be dissipated during the
cycle). The greatest changes were
observed in the case of increasing
the distance between canals (approx. 10°C) and reduction of the
canal’s diameter (approx. 15°C).
Fig. 3. Graph of the minimum temperature on the molding cavity surface
In both cases the number of heat
dissipation sources was reduced
ed only in the upward shift of temperature values, while maintaining
measurably (smaller area of the cooling canal in the case of diameter
the separations between individual graphs, such as in the case of the
reduction and smaller number of cooling canals in the case of larger
average molding cavity surface temperature.
distances between canals). Were the number of cooling canals mainIn the case of the maximum molding cavity surface temperature
tained, the average temperature increase on the cavity’s surface would
a significant deviation was observed for the molded piece geometry
be less than 5°C.
change to the edge (even in the case of no scale deposit). This arises
In case of modifications to the set parameters and the plastic mafrom the fact that within the boundaries of the edge heat dissipation
terial it was possible to observe more significant differences in the
is significantly hindered. For that reason the highest maximum temaverage mold temperature. Increasing the temperature of the plastic
perature is observed for the edge within the full scope of scale dematerial had the smallest impact. Lowering the coolant liquid temposit thickness. Similarly to the two prior parameters, increasing the
perature for Moplen by 10°C resulted in a balanced reduction of the
mold thickness and distance of cooling canals from the mold surface
molding cavity minimum temperature. Changing the plastic material
does not result in changes in relation to the base model. Increasing
to Tarnamid did not cause any significant change to the minimum
the molded piece thickness, increasing the distance between cooling
cavity temperature in the case of no scale deposit, however with a
canals and reducing the cooling canal diameter also provides the same
deposit thickness of 2 mm, the difference was approx. 15°C (maintainresult as in the case of remaining parameters. Non-removal of cooling
ing the same coolant liquid temperature). In the case of incorporating
canals in the case of spreading them out results in a decrease of the
a coolant liquid temperature 10-20°C lower than the assumed cavity
maximum temperature by 6°C in relation to the value presented on the
temperature, a very distinct rise of the minimum cavity temperature
graph for the scale deposit layer thickness.
was observed, however the change was proportionate to the change of
In order to compare the changes in temperature distribution, Fig. 5
the coolant liquid temperature.
was prepared which marks the minimum and maximum temperature
Another analyzed criterion was the minimum temperature on the
range for a given model. In the analyzed case it can clearly be seen
surface of the molding cavity. In the case of modifying the geomthat the application of a smaller cooling canal diameter and a larger
etry for the zero scale deposit thickness, the average temperature was
distance between canals leads to an increase in difference between the
equal to approx. 26-30°C. After increasing the thickness to 0,25 mm
minimum and maximum temperature on the molding cavity surface.
the average temperature was raised by approx. 5-7°C to 32-37°C (on
Increasing the mold’s thickness resulted in a slight reduction of the
a case by case basis). Larger discrepancies occurred with further intemperature difference, while increasing the molded piece thickness
creases of scale deposit thickness. For a 1 mm layer a significantly
and raising the temperature of the injected plastic material resulted in
larger increase was observed in the average temperature of the cooling
a slight increase in the degree of difference. Changing the geometry to
canal with a smaller diameter and a cooling system with larger disa more complex one (edge) resulted in a significant increase in differtances between canals. This difference would further increase when
ences between the minimum and maximum temperature, similarly to
raising the scale layer thickness to 2 mm. Reducing the heat dissipachanging the plastic material type without changing the coolant liquid
tion area resulted in an increase of the average mold temperature by
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the scale deposit thickness. This
has a significant impact on the
utility of the injection mold, in
which an increase of individual
linear dimensions occurs due to
the rise in temperature.
For other changes in the
mold’s geometry changes were
observed only in the case of
narrowing the canal and increasing the distance between
canals – in terms of the average
mold temperature the highest
value was reached in the case
of spreading out the cooling
canals
(and not reducing the
Fig. 4. Graph of the maximum temperature on the molding cavity surface
cooling canal diameter). In the
case of non-removal of cooling
temperature. This shows that the use of an excessively cold coolant
canals
located
further
away
from
the
mold’s surface the temperature
liquid results in large temperature differences between individual lowould
have
been
5°C
lower.
cations in the injection mold, which will further result in additional
In case of changing the set parameters the largest temperature
deformations associated with non-uniform contraction. Changing the
changes
were observed when using Tarnamid T27 and maintaining
coolant liquid temperature resulted only in a shift of the minimum and
the
original
coolant liquid temperature (a slightly smaller change was
maximum temperature ranges.
observed in the case of spreading out the cooling canals) and was
equal to approx. 27°C. Assuming a linear expandability ratio for P20
tool steel (40CrMnMo9) equal to 0,000012, an increase of the mold’s
linear dimension was determined for the largest temperature rise. The
linear dimension change was equal to approx. 0,04 mm for the 156
mm side o the mold. Knowing that standard injection molds are significantly larger, it was concluded that raising the mold temperature
by merely 20°C may result in significant changes to the injection
mold cavity size, which would in turn have a significant impact on
the dimensional accuracy of manufactured plastic elements. Further,
the mold temperature increase has an impact on the injection mold’s
operational reliability, as issues may occur with the fitting of the injection mold’s moving elements, resulting in their excessive wear.
The deposition of scale in cooling systems affects not only temperature distribution of the injection mold, but also the solidification
of the plastic material during the cooling phase. In the event of geometry changes for all cases with the exception of molded piece thickFig. 5. Graph of the minimum and maximum temperature on the molding cavity surface for a scale deposit layer of 2 mm
ness increases, it was concluded that a scale deposit layer of 0,25 mm
does not extend the time needed to solidify the molded piece (in all
cases the scale deposit did not cause a reduction of the solidified plasAnother important parameter is also the average mold temperatic fraction below 100%). A significant reduction was observed for
ture. Its value versus the scale deposit thickness is presented in Fig. 6.
a scale deposit layer of 1 mm. Depending on the system, from 70 to
Similar changes (as in the case of previously analyzed parameters)
80% of the molded piece was subject to solidification. Similarly to the
were observed for increasing the distance between cooling canals and
previous parameters, minor differences were observed when increasthe surface and increasing the mold’s thickness. The result for an ining the mold thickness and increasing the distance of cooling canals to
creased mold volume provides very significant information – regardthe mold surface. For a scale layer thickness of 2 mm the lowest perless of the mold’s size, its average temperature remains constant versus
centage of solidified plastic material was observed for smaller
canals (slightly greater in case
of spreading out the cooling canals). In this case non-removal
of excess cooling canals would
cause an increase of solidified
plastic to 55% (despite the fact
that these canals are significantly far removed from the molded
piece surface).
In the case of set parameters, it was possible to observe
significantly larger differences
in the amount of solidified
plastic. Increasing the plastic
Fig. 6. Graph of the average injection mold temperature
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liquid to 15°C allowed to cool
the injection mold down to the
assumed temperature much
faster (a nearly 50% cooling
time reduction). When using
Tarnamid, setting the coolant
liquid temperature to 70°C resulted in a correlation between
the cooling time and lime scale
deposit layer thickness more
similar to the correlation for
Moplen at 25°C. The use of
liquid with a temperature 10°C
lower resulted in a correlation
Fig. 7. Graph of the frozen plastic fraction at the end of the cooling phase
similar to using Moplen with
a temperature of 15°C. This
means that it is not the coolant
material temperature to 250°C resulted in that for even a thin layer
liquid temperature, but relative difference between the assumed mold
of scale equal to 0,25 mm the molded piece is not subject to comtemperature and liquid temperature which has a significant impact on
plete solidification before removal from the mold. The use of a lower
the required cooling time. The use of a cooling liquid of 25°C for Tarcoolant liquid temperature resulted in complete solidification of the
namid resulted in the cooling time of slightly over 13 seconds (with
entire molded piece prior to removal from the injection mold even
approx. 19,5 s for Moplen), which is connected with the solidification
with a 1 mm layer of scale. In the case of changing the plastic matetemperature of Tarnamid. Even with a 2 mm layer of lime scale, the
rial to Tarnamid, regardless of the scale deposit layer, it was possible
require cooling time was slightly over 20 s (while the molded piece
to solidify the molded piece within the assumed cooling time (withsolidification time was approx. 19,2 s).
out increasing the coolant liquid temperature). In the case of raising
the coolant liquid temperature to 60°C complete solidification of the
molded piece was observed with a scale deposit thickness of 1 mm
4. Conclusion
(for a coolant liquid temperature of 70°C 99,71% of the molded piece
The conducted analyses have shown a significant impact of lime
was solidified).
scale
deposited in the cooling system on the injection mold’s utilizaThe final analyzed aspect was the theoretical cooling time needed
tion.
Due
to its low conductivity, the deposited scale causes issues
to solidify the entire molded piece and cool down the mold to the aswith proper heat dissipation from the injection mold.
sumed temperature. In the case of geometry changes it was observed
In the case of a thicker layer of lime scale (1 mm), its very signifithat in certain instances the increase in scale deposit thickness over
cant
impact on all studied aspects was observed. From the perspective
1 mm does not significantly extend the cooling time. This result ocof utility and reliability of the injection mold, the most important faccurred in the case of a change in the injection mold thickness, distance
tor is the temperature of the mold, which is subject to expansion as a
from the cooling canals to the molded piece surface and changes to
result of temperature increases. This may lead to issues with the fitting
the molded piece geometry. In other cases further scale deposit thickof moving elements, leading to reduction of the mold’s longevity as a
ness increases caused significant cooling time extensions.
tool. On the other hand, the distribution of temperatures on the cavity
It should be taken into consideration that such a long cooling time
surface and cooling efficiency had a very significant impact on the
was not a result of issues with plastic material solidification, but with
reliability of the injection mold as a tool, which is intended to mold
issues connected with cooling the mold to the assumed temperature.
the product within a specified time and with specified parameters. A
The longest time required for molded piece solidification did not exnon-uniform temperature distribution on the mold’s surface may lead
ceed 30 seconds, however it assumed appropriate cooling of the injecto increased molded piece deformations and resulting problems with
tion mold.
maintaining tolerances. An inefficient cooling system extends the
process duration and results in
the molded piece not solidifying
correctly after removal from the
mold, which also causes further
deformations. Changes to the
mold’s dimensions as a result of
increasing its average temperature will impact individual dimensions, which ma cause failure to maintain the previously
assumed tolerances.
Calculations have shown
that the plastic material temperaFig. 8. Graph of the equivalent cooling time, in which the entire plastic material becomes solidified and the mold achieves ture, distance of the canals to the
the assumed cavity temperature.
mold surface, as well as size of
the mold have a minor impact
on the course of the cooling proChanging the plastic material temperature to 250°C gave results
cess. This means that the use of an excessively large injection mold
similar to the base model. Reducing the temperature of the coolant
will result in additional issues with dimensional tolerance. A larger
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impact was recorded for the molded piece thickness due to the fact
of a larger amount of heat needing to be dissipated from the plastic
material, which has insulating properties. A very large impact, on the
other hand, was shown for the diameter of cooling canals, especially
in conditions of hindered heat dissipation, similarly as for the number
of cooling canals. In the conducted analysis spreading out the cooling
canals resulted in some of them being located in a large distance from
the molded piece, therefore, in term of industrial practice, they would
not be drilled. Their absence together with the increase of the lime
scale deposit thickness, caused a much larger increase in the average
injection mold temperature, in comparison to instances in which such
cooling canals had been drilled. This shows that the introduction of
additional cooling canals in areas which would normally not take part
in heat dissipation, in the case of the appearance of lime scale may
reduce its negative impact on the injection mold’s utilization.
The analysis takes into consideration two types of plastic materials in order to compare their influence in connection with different
coolant liquid temperatures. For a material requiring a high mold temperature there is a theoretical possibility of applying a much colder
cooling liquid compared to the assumed mold temperature, which re-

sults in significant reduction of the cooling time, reduction of the average mold temperature, but would introduce non-uniformity in temperature distribution in the molding cavity, which in the case of more
complex molded pieces would result in deformations. In the case of a
plastic material requiring lower mold temperatures, reduction of the
coolant liquid temperature is problematic due to the increased cost of
the cooling process of the medium itself.
It is necessary to be aware that analyses have been conducted for
a very simple molded piece geometry, which is a base and edge. Currently elements manufactured using the injection mold method are
very complex, often featuring thick walls (especially in the automotive industry), due to which in an actual situation of average mold
temperature increases may reach even several dozen degrees. In certain circumstances a complex system of ejectors makes it impossible
to use an efficient cooling system, due to the fact that cooling canals
would intersect with the ejector locations. This means that the magnitude of linear dimension changes may reach up to 0,5 mm, which
would have a significant negative impact on the utility of the injection
mold, which is characterized by very narrow dimensional tolerances.
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Maciej Romaniuk

Optimization of maintenance costs of a pipeline for a V-shaped
hazard rate of malfunction intensities
Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych rurociągu dla
V-kształtnej funkcji intensywności uszkodzeń*
In this paper I focus on an evaluation of maintenance costs of a water distribution system (WDS), if a concept of a value of money
in time is taken into account. Contrary to more classical approaches, instead of a constant yield, a strictly stochastic process (i.e.,
the one-factor Vasicek model) of an interest rate is assumed. Such an assumption presents uncertain, future behaviour of the yield
in a more correct, realistic way. Moments of failures of connections in a WDS are generated using the Monte Carlo simulations via
a new kind of a convex hazard rate function (HRF), which is proposed in this paper. Moreover, quality of a pipeline and a number
of previous failures have direct influence on statistical properties of this introduced HRF. Apart from an analysis of the simulated
output (like the maintenance costs), the Kiefer-Wolfowitz method is used for a better adjustment of one of parameters of a WDS –
deterministic and unconditional replacement (i.e., planned replacement) time of each pipe. Algorithms, for both the simulations of
the failure moments for the introduced HRF and the optimization step, are also provided. Additionally, some examples of a WDS
for a crisp and a fuzzified settings are statistically analysed.
Keywords: water distribution system, maintenance costs, convex hazard rate function, Monte Carlo
simulations, present value of money, Kiefer-Wolfowitz method, one-factor Vasicek model.
W niniejszej publikacji skupiam się na obliczeniu kosztów eksploatacji wodociągu (water distribution system – WDS), jeśli pod
uwagę zostanie wzięta wartość pieniądza w czasie. W przeciwieństwie do klasycznego podejścia, zamiast stałej wartości stopy
procentowej, zakładam stochastyczny proces stopy procentowej (w postaci jednoczynnikowego modelu Vasicka). Założenie to
przedstawia niepewne, przyszłe zachowanie stopy procentowej w bardziej dokładny i realistyczny sposób. Momenty awarii połączeń w WDS generowane są z wykorzystaniem metody Monte Carlo poprzez zastosowanie nowego typu funkcji intensywności
uszkodzeń (hazard rate function – HRF), który zaproponowany został w niniejszej publikacji. Ponadto, jakość połączenia oraz
ilość wcześniejszych uszkodzeń ma bezpośredni wpływ na statystyczne właściwości wprowadzonej HRF. Oprócz analizy wygenerowanych za pomocą symulacji wyników (takich jak koszty eksploatacji), użyta została metoda Kiefera-Wolfowitza w celu lepszego
dopasowania jednego z parametrów WDS – deterministycznego i bezwarunkowego momentu wymiany każdego z połączeń (czyli
wymiany planowanej). Zaprezentowane zostały również algorytmy zarówno dla symulowania momentów uszkodzeń przy użyciu
zaproponowanej HRF, jak i dla kroku optymalizacyjnego. Ponadto, wykonana została analiza statystyczna kilku przykładów WDS
dla dokładnych („crisp”) i rozmytych („fuzzy”) wartości parametrów.
Słowa kluczowe: system dystrybucji wody, koszty eksploatacji, wypukła funkcja intensywności uszkodzeń,
wartość obecna pieniądza, metoda Kiefera-Wolfowitza, model jednoczynnikowy Vasicka.

1. Introduction
From the customers’ point of view, the main aim of a water distribution system (which is further abbreviated as WDS) is to deliver water, moreover – water of desirable quality and in necessary quantity.
Therefore, different maintenance services have to be performed, e.g.,
broken or simply malfunctioned pipes or other parts of a WDS should
be repaired or replaced. Because water is an indispensable good for
humans, therefore also scientific literature devoted to reliability of
water distribution systems is abundant. Firstly, let us mention reviews
of various methods, approaches and literature, which can be found
in, e.g., [15,28,29]. The papers themselves are very varied – some
of them concern hydraulic and physical characteristics of parts of a
WDS (see, e.g., [4,17]), other discuss rather a “macro-management”
of a WDS rehabilitation problem (see, e.g., [12,22]) or only a ”micromanagement” scale (e.g., for a single building, see [1]). Even some
monitoring systems for failures detection in a WDS are proposed (see,
e.g., [23]).

Usually, if maintenance costs for a WDS are considered, planning
for a relatively long-time horizon should be taken into account. Such
a time interval covers 20, 50 or even 60 years (see, e.g., [12]). Of
course, one unit of money, which is paid now, and the same unit in
50-60 years, are not equal. Therefore, an influence of a future / present
value of the money onto a calculation of the maintenance costs should
be taken into account. However, most of the authors apply only a constant interest rate, as a discount factor, to calculate a present value of
future cash flows. Such an assumption is, of course, too strong and
unrealistic in practical situations. Therefore, in this paper I adopt a
more realistic and complex model – a variable interest rate, which is
described by the widely known one-factor Vasicek model.
Moreover, some model for intensities of malfunctions of parts of a
WDS has to be assumed. As it is proposed in literature, it can be based
on selected physical aspects of a pipe and numerical equations (like the
Hazen-Williams equation, see, e.g., [12]), it can be described with some
type of Markov or semi-Markov process (see, e.g., [13, 16, 26]) or malfunctions are randomly generated using a hazard rate function (HRF). A

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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multilateral review of various HRFs can be found in [29]. In this paper
I propose a new kind of a HRF, which can be easily adapted to real-life
data and which is very efficient during the Monte Carlo simulations.
Very often in literature, some optimization procedure for minimization of the maintenance costs of a WDS is proposed. For example,
the total costs of a renewal, risk and an unavailability of a WDS is
given as one function of time and then minimised (see, e.g., [24]), different scenarios with and without replacement of pipes for the installation and repair costs with a damage and inconvenience cost multiplier
are considered (see, e.g., [18]) etc. In the following, I also propose an
optimization approach. During this procedure, the Kiefer-Wolfowitz
algorithm is applied to find a minimum of the maintenance costs, if an
unconditional replacement age of a pipe is our variable parameter.
Also some model of the previously mentioned maintenance
costs has to be adopted. In literature, these costs are related to various sources and models, like a rehabilitation of a pipe and breakage
repair costs (see, e.g., [12]), an extra energy, water losses and a loss
of revenues (see, e.g., [11]) etc. In this paper the costs are modelled
using their constant and variable part. This second element is related
to time, which is necessary to conduct a repair or a replacement of a
malfunctioned pipe. However, in some papers such a concept (i.e.,
time of a service) is completely neglected. Such a simplification is
possible (see, e.g., [29] for a more detailed discussion), but usually
the relevant period is modelled by some random variable (like the exponential distribution, see, e.g., [11]). In the following, I also assume,
that a time, which is necessary for a repair or a replacement, is given
by some random distribution.
This paper can be seen as a further development of some ideas,
which were previously discussed in [25,26], but it is also a proposition
of completely new ones. Hence, my current contribution is fourfold.
Firstly, I propose a new kind of a hazard rate function, which describes the intensities of malfunctions of pipes in a WDS. Many different HRFs were discussed in literature, however, each of them has
some significant disadvantages (see, e.g., [29] for a comprehensive
review). The HRF, which is introduced in this paper, has some appealing features. It is V-shaped, so it models two different states of a
connection: a starting burn-in period (immediately after a repair or an
installation of a pipe) and a later wear-out period (when an intensity of
malfunctions for a connection is higher than during its starting phase).
This HRF also depends on a number of previous repairs of the given
pipeline, so an increasing deterioration of a material, which is caused
by recurring stresses of repairs, can be taken into account. Moreover,
a relevant algorithm for a random generation of intervals of times between malfunctions is numerically very efficient and straightforward.
Therefore, the Monte Carlo simulations, which are then based on this
HRF, can be directly applied to simulate behaviour of a whole WDS.
Furthermore, the parameters of this HRF can be easily fuzzified,
which enables us to introduce an additional source of an imprecision
and an uncertainty, other than a strictly probabilistic one. These features should be highlighted, as important ones, when the introduced
hazard rate function is compared to other HRFs.
Secondly, I adapt the Kiefer-Wolfowitz algorithm to find a minimum of the total maintenance costs. This method allows me to decide
about an optimal value of a deterministic and unconditional replacement age, i.e., when it is better to replace a connection instead of
its next, future repair. Because the mentioned algorithm directly utilizes stochastic nature of simulations, the Monte Carlo method can
be directly used to calculate necessary estimators in this approach. In
this paper, I focus on the unconditional replacement age as a variable,
which is considered in the optimization problem, but the presented approach can be extended to other parameters, which are important for
decision makers. Because an output, which is simulated in the analysis, behaves in a very varied and unpredictable way, I propose some
practical alternation of the standard Kiefer-Wolfowitz algorithm. As

it is pointed out in presented numerical examples, this optimization
procedure can significantly lower the maintenance costs.
Thirdly, apart from a crisp case, I discuss a possible fuzzifaction
of the parameters of the introduced HRF and of a model of the costs.
As it is known (see, e.g., [3,6]), data can be imprecise and uncertain in
real life situations. Moreover, sometimes it can not be appropriately
modelled, if only a probabilistic approach is used. Therefore, I further
develop an idea, which was discussed in [26], and some parameters
of the assumed models are described by fuzzy numbers. It means, that
they are not completely precise (i.e., “crisp”) but they are, in some
way, imprecise (“near to / about”) and can be given as experts’ opinions (even in a form of linguistic variables). For example, a cost of a
repair is rather stated as “about 50 thousand (some unit of money)”,
than as a total and accurate value before this repair will take place.
And a fuzzy setting is widely used in an analysis of possible financial
decisions (see, e.g., [20,21]).
Fourthly, in contrary to [25,26], a more sophisticated model of
time intervals of transitions between the states of a pipeline is proposed now. The intervals between the malfunctions are generated using the introduced HRF, and the times of repairs and replacements
can be drawn from various probabilistic distributions. For a simplicity of the analysis, I focus on the exponential distribution, but other
densities can be easily applied in the proposed simulation approach.
Moreover, this model of the states is directly related to a model of
costs of maintenance services. I distinguish two types of these costs
(separately for a repair and a replacement) with two parts for each
of them – a constant part (which is independent of length of time of
a service) and a variable part (which depends on a random value of
time of a repair or a replacement). Therefore, the considered model is
closer to practical situations.
It should be pointed out, that the stochastic model of the interest
rate (i.e., the one factor-Vasicek model, which is assumed in this paper) is directly embedded into the Monte Carlo simulations, as in [26].
To the best knowledge of the author, such an approach is still a new
idea, which is not even considered in other papers. Whereas, there are
significant differences in estimated values of costs and in other important results between models with a constant yield and with a variable discount factor, which is, of course, a more realistic assumption.
Some of these discrepancies were already highlighted in [26]. Now I
continue this analysis and show, that a simplified approach (i.e., with
a constant yield) leads to different solutions and statistical results for
the calculated maintenance costs. Therefore, future decisions can be
also invalid, if such a too simplified model is assumed.
This paper is organized as follows. In Section 2, a new type of a
hazard rate function, which describes times of the failures of a connection, is presented. A random generation procedure for a relevant
density, which is based on this HRF, is also discussed. In Section 3,
a model of possible states of an each connection with an additional
parameter – deterministic and unconditional replacement age – is introduced. Section 4 is devoted to a description of maintenance costs,
which are divided into constant and variable parts. Section 5 presents
the Kiefer-Wolfowitz algorithm, which is then applied to optimize
the discounted value of the maintenance costs in examples in Section
6. Apart from a numerical analysis of an example in a crisp case, a
proposition of fuzzification of some parameters of the model is also
examined using the Monte Carlo simulations. Results, which are obtained in these examples, are statistically summarized then. The paper
is concluded in Section 7 with some final remarks.

2. Model of failure intensities
Let us suppose, that a WDS is modelled by a graph of connections
G. In this graph, each connection (i.e. a pipeline which is a part of
the whole WDS) is represented as an edge, and possible sources or
outflows are denoted by nodes. In the following, I focus only on the
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edges of the graph G, i.e. the connections of the considered WDS. Let
us assume, that these connections behave in a statistically independent
way, i.e. there is no “information flow” between the connections and
time of a malfunction of one pipe does not influence on quality and
possible malfunctions of other connections.
Firstly, I assume that times of the failures for an each connection
are described by a hazard rate function (HRF or simply a hazard function) λ(x | nr), given by the formula:

tions, taking into account two completely different quality states and
progress of connection fatigue, which is also related to the number
of previous repairs nr . Therefore, this HRF can be better adjusted
to real-life data.
From now on, for a simplicity of formulas, I use abbreviations:
b0 = a0 x* + y* +α r nr , b1 = y* − a1 x* +α r nr .
For a HRF, we have a general formula:

)

*
*

 *
− a0 x + a0 x + y +α r nr if x ∈ 0, x
λ (x |nr ) = 
,

a1 x + y* − a1 x* +α r nr if x ≥ x*

where a0 > 0, a1 > 0, x* > 0 , y* > 0,α r > 0 are parameters, which are related to the given type of a connection. Strictly speaking, such a HRF
has a V-curve, linear shape (see Figure 1), for which:
•

λ (x ) =

(1)

− a0 is a directional component of a descending, linear part
of the HRF (i.e., a left hand side of the function, for which
x ∈ 0, x* ),

a1 is a directional component of an ascending, linear part of the

•

and F (x ) is a cdf (cumulative density function), then in the case of
(1), we get:

)


1

2
*
(−a0 x +b0 )exp  2 a0 x − b0 x  if x ∈ 0, x



,
f (x ) = 
 (a x +b )exp  − 1 a x 2 − b x − c  if x ≥ x*
1
1
1
1

 1
 2


HRF (i.e., a right hand side of the function, for which x ≥ x* ),

(x*, y* ) is a point, where the HRF becomes an ascending linear

function, instead of being a descending one,

α is a parameter of deterioration of the connection related to a
• r
single, previous malfunction,
nr is a number of previous malfunctions of the connection, if
there were repairs afterwards.
It is assumed that, when some connection is replaced with a completely new component, then nr = 0 is set for such a part. Hence, the
parameter α r reflects a level of fatigue, which is caused by previous
malfunctions and repairs, without a replacement of such a connection. It directly increases a value of the hazard function λ(x|nr). The

•

(

)

point x* , y* , and especially the value x* , depends on time, when

the HRF (1) changes its behaviour. In this point, instead of a burn-in
period after some repair (or an installation of a new pipe), the connection reaches its wear-out period (see also, e.g., [5] for a more
detailed descriptions of such states). It means, that for the first part
of (1) an intensity of the malfunctions decreases, and for the second
part this value increases with passing time, which approximates reallife situations in better way. Hence, the proposed function (1) can be
used in straightforward manner to describe the intensity of malfunc-

,

where f (x ) is a pdf (probability density function), R (x )=1 − F (x )

)

•

f (x )

R (x )

(2)

where:

( ) − b1 x* − 12 a0 (x* ) + b0 x* .

1
c1 = − a1 x*
2

2

2

An exemplary plot of this density can be found in Figure 2. As it is
seen, f (x ) is a continuous function with a visible point of a change
of its behaviour (which is given by the parameters x* = 0.5, y* =1 in
this case).
Fig. 2. Exemplary plot of the introduced density

In Section 6, an analysis of a simulated output for times of malfunctions given by the density (2) is presented. Therefore, it is necessary to provide an efficient algorithm for a generation of random variables for such a pdf. It can be done using the composition method and
the inversion method (see, e.g., [27] for an introduction and a review).
In the composition method, a pdf f (x ) is decomposed as:

Fig. 1. Exemplary plot of the introduced HRF
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where, for an each i = 1, 2,… , fi (x ) ≥ 0 is some density and pi ≥ 0
is a discrete probability. In the case of (2), we have:

(

p1 = P X ∈ 0, x*


)) = 1 − exp  12 a0 ( x* )
(

2


− b0 x*  ,


)

p2 = P X ≥ x* = 1 − p1 ,

Because of a few parameters, which describe the formula (1), the
introduced model of time of a failure can be applied in many various
cases. Exemplary plots of the expected values for the relevant density
(2) can be found in Figure 3, Figure 4 and Figure 5. As it is seen, the
expected value of time of a failure is both a linear and non-linear function, which simplifies an adjustment to complex real-life data.

(3)

)

and the pdfs f1 (x ) (for x ∈ 0, x* ), f 2 (x ) (for x ≥ x* ) lead to rel
evant inversions of their cdfs, which are equal to:

F1−1 ( y )=

F2−1 ( y )=

b0 − b02 + 2a0 ln (1 − p1 y )

−b1 +

a0

,

(a1 x* +b1 ) − 2 a1 ln (1 − y ) .
2

a1

(4)

Therefore, a simulation of random times of the failures is straightforward (see Algorithm 1). Moreover, because the inversion method
is applied, the whole algorithm is numerically very efficient. None of
the randomly generated points are rejected, as it is commonly seen in,
e.g., the ROU (ratio-of-uniforms) method.

Fig. 4. Plot of the expected value (EX) for the introduced density as a function
of α r and nr .

Algorithm 1 (Generation procedure for the HRF)
Input: A set of the parameters of the HRF (1).
Output: A random time of a failure X.
Calculate p1, p2 , which are given by (3);
Generate independent random values U ,Y from the uniform
standard distribution U [0;1] ;
if U ≤ p1
X = F1−1 (Y ) (see (4));
else
X = F2−1 (Y ) (see (4));
end
return X

Fig. 5. Plot of the expected value (EX) for the introduced density as a function
*

of x and y* .

3. States of a connection
An each connection in time t can be in one of the following states:
working, under repair, under replacement. It means, that immediately
after some failure, a connection is repaired or replaced by a new one.
A random length of working time WTi , after a repair or a replacement of the pipe and before a next malfunction, is given by (2). A
length of repairing time RTi (after a malfunction, when a connection
is being repaired) can be modelled by various random distributions,
e.g. the exponential distribution or the lognormal one. Of course, this
distribution and its parameters should be fitted to real-life data, e.g.
using statistical methods. The same applies for a length of replacement time PTi (i.e., after a malfunction, when a connection is being
replaced with a new one).
As in [26], I introduce a deterministic and unconditional replace-

Fig. 3. Plot of the expected value (EX) for the introduced density as a function
of a0 and a1 .

ment age P* . This value is used to decide, if instead of one more
repair, the connection in question should be rather replaced. It means
that, when:
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j

∑ WTi + RTi > P* ,

i =1

(5)

j)
cR( ,Var
( .) denotes a variable cost of a repair (or a replacement for

where WT1,…,WT j and RT1,…, RT j are working and repairing times
after the last replacement of a connection, then this connection is replaced with a new one. Afterwards, nr = 0 is set in (1), so such a
replacement “restarts” a deterioration process.

4. Maintenance costs
As it was noted in Section 2, it is possible to directly simulate the
periods of the working times WTi of the considered connection for
the pdf given by (2). Also, if numerically feasible distributions for the
repairing times RTi and the replacement times PTi are selected (like,
e.g., the lognormal distribution), then the Monte Carlo approach can
be applied. Furthermore, the replacement condition (5) can be easily
embedded in such a setup, without a necessity of conducting of complex theoretical probabilistic calculations.
Hence, the MC approach can be applied to generate the subsequent states of each connection j, and then, in a similar way, to simulate behaviour of the whole WDS. From now on, I assume, that these
connections behave in a statistically independent way. However, if
there is some kind of dependency, the MC procedure can be also
used. Easily seen, apart from WTi , RTi and PTi , exact times of the
malfunctions can be found, when the necessary maintenance services
(i.e., replacements or repairs) begin. In the following, these times are
denoted by t1, t2 ,… .
In this paper I focus only on the maintenance costs related to the
replacements and the repairs. Of course, other types of costs (like
costs of water losses, loss of revenues etc. – see, e.g., [5,11,12,18]) are
commonly considered in the literature. Among others, I should also
mention restoration and diagnostic costs. They are very important, especially for long time horizon of an analysis. Some of the mentioned
costs can be easily taken into consideration using the MC approach. It
seems, that this is also possible for the restoration and the diagnostic
costs. However, due to nature of further assumptions in this paper,
these costs can be rather related to the HRF itself, instead of time of a
service (like a repair or a replacement). For example, after a restoration of a connection, a value of nr can be lowered or values of a0
and a1 can be respectively changed for this connection. And an aim
of such a change would be to increase length of a period to a next malfunction given by (1). But still the simulation approach is appropriate
in this case. Of course, incorporation of other types of the costs (like
restoration costs) can have some influence on the obtained results.
I assume, that the mentioned costs depend on a type of a service
(i.e., if it is a replacement or a repair), length of such a service and a
type of the considered connection. Therefore we have:
j)
j)
j
c( ) (ti ) = cR( ,const
+ cR( ,Var
( RTi )

or
j)
j)
j
c( ) (ti ) = cP( ,const
+ cP( ,Va
r ( PTi ) ,

where c( j ) (ti ) denotes a total sum of costs for the given j-th connec)
is a contion and time ti , when a necessary service begins, cR( j,const
stant value independent of length of a period for a repair (or for a
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j)
replacement in the case of cP( ,const
), i.e. it is a fixed cost, and

)
cP( ,Var
( .) ), i.e. some function of length of this service. If the MC
approach is applied, then the variable costs can be modelled in various ways, e.g., an additional random distribution, which is related to
RTi or PTi , can be used.
As it was mentioned, I assume that the value of money depends
on time in the considered setting. Therefore, the concept of a present
value (or a future value), which is widely known in financial mathematics, is applied (see, e.g., [7,27]). It is especially useful, if we are
interested in a long time horizon T (like 20 or even 50 years) for
which the estimated costs of the maintenance services should be calculated. And these costs, for different management decisions and possible scenarios, can be easily compared for the same, present time,
j

i.e. t = 0 . It leads to a straightforward way to select the best decision,
taking into account a financial risk.
To calculate the present value of the total sum of the costs of repairs and replacements:

)

(

j
PV (c )= ∑PV c( ) (ti ) ,
i, j

(6)

some model of an interest rate should be used, in order to find a disj
counting factor PV (.) for each c( ) t . In the following, the one-

(i)

factor Vasicek model (see, e.g., [7]):
drt = a (b − rt ) + σ dWt ,

(7)

is used, where rt is a value of the interest rate at time t, Wt is the
standard Brownian motion, and a, b,σ are parameters of this model.
Moreover, b characterizes a long term mean level (i.e. the trajectory
of rt is directed to this value during its long run), a reflects speed of
reversion towards b, and σ is an instantaneous volatility (variability)
of the trajectory introduced by the random component Wt .
In the MC setting, a relevant iterative scheme for a generation of
increments 
Δ rt of the process (7) should be used (see, e.g., [7]). The
values of rt for the fixed moments 0 = t0 < t1 < … < tn are given by:

(

)

rti +1 = exp (−a (ti +1 − ti ))rti + b 1 − exp (−a (ti +1 − ti )) + σ

1 − exp (−2a (ti +1 − ti ))
Zi ,
2a

where Z1, Z 2 ,…, Z n are iid samples from N(0,1). Also a cumulative
factor:
fv(t ,t ) =
i i +1

ti +1

∫ rs ds ,

ti

which is necessary to evaluate the present value, can be easily approximated (see, e.g., [7,26,27] for a more detailed discussion).
As it is pointed out in [26], if a variable interest rate is assumed
(like the one-factor Vasicek model in this paper), then obtained results
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are different from an output for a model with a constant interest rate. I
will also show these differences in examples in Section 6.

5. Optimization procedure
In numerical examples, which are presented in Section 6, I am
interested in various statistical measures, which are important for an
analysis of the maintenance costs. In practical situations, a decision
maker is also confronted with different scenarios, concerning values
of some parameters. Because of stochastic nature of the introduced
process of the interest rate (7) and behaviour of the WDS itself, a relevant optimization procedure is necessary. There are various methods,
which can be used to solve the mentioned min-max problem with a
stochastic background (see, e.g., [9]). However, in the following, I
apply the Kiefer-Wolfowitz (KW) algorithm (see, e.g., [2]) with some
alternations, which are necessary for the considered setting.
In general, an iteration scheme of the KW algorithm is based on
a formula:

(

)

X n +1 = X n − an fˆ ( X n + cn ) − fˆ ( X n − cn ) / cn ,

(8)

where X1 is an initial value, an and cn are two real-valued, deterministic tuning sequences, and fˆ ( X n + cn ) , fˆ ( X n − cn ) are estimators (which are usually based on the MC approach) of a goal function
f (.) for X n + cn and X n − cn . The aim of the sequence (8), which is
produced by this algorithm, is to minimize the value of f (x ) , taking
into account the decision parameter x. Speed and quality of a convergence to this minimum depend on the tuning sequences an and
cn (see, e.g., [2] for a more detailed discussion of some necessary
requirements for these sequences).

Usually, the estimators fˆ ( X n + cn ) , fˆ ( X n − cn ) are based on
only single Monte Carlo samples, which are drawn from the relevant

functions f ( X n + cn ), f ( X n − cn ) . But in some cases, a more sophisticated approach is necessary. As in the considered setting, a
function f (x ) can behave in a very varied and unpredictable way,
because of its stochastic nature. Therefore, the mentioned estimators,
which are calculated as standard Monte Carlo averages, should be
based on larger samples. Additionally, it can be profitable to store estimated values of f (.) for previous steps of the algorithm, not only
for the last one.
In the following, the numerical experiments are focused on an
optimization of the maintenance costs, if the unconditional replacement age P* is a decision parameter in (8). Strictly speaking, my aim
is to find:
min EPV (c ) ,
P*

(9)

i.e. a minimum of the expected, present value of the total sum (6), if

P* is a decision parameter. From a practical point of view, the unconditional replacement age is very significant for a decision maker, especially if a long time horizon is taken into account. Of course, other
characteristics of the WDS can be also treated as decision parameters,
but the presented approach is applicable in these cases, too.

6. Example of numerical analysis
Now I apply the KW algorithm and the Monte Carlo simulations
to find an optimum value of the unconditional replacement age P* ,
which is a solution of the problem (9). In order to do this, I present a
simplified example, but similar to a real-life case. In this analysis, the
HRF, given by (1), is used to simulate times of the failures.
I will start from a general description of the parameters in Section
6.1. Then, in Section 6.2, I will present assumed numerical values
of these parameters for a strictly crisp case. These values are used
further, in Section 6.3, to find an optimal value of P* in the considered optimization problem. Also some other statistical measures
of the maintenance costs are estimated there. In Section 6.4, I will
discuss possible problems with suboptimality of the obtained solution. A dependency between the assumed model of an interest rate and
the optimal solution for P* is also considered there. Then, in Section
6.5, I will recall basic definitions and notation concerning a fuzzy approach. This fuzzy approach will be used in two analyses afterwards:
firstly, when some parameters of the introduced HRF are fuzzified
(Section 6.6), and secondly, to decide, if the estimated output is more
prone to impreciseness related to the constant or to the variable parts
of the costs (Section 6.7). The results of all of the analyses will be
summarized in Section 6.8. I will conclude this example with some
remarks about a possibility of using the presented approach in practical application (Section 6.9).

6.1. General description of the parameters
Taking into account the previous considerations, the parameters
of the whole model, which are used in simulations, can be divided
into four groups:
1. parameters of the given type of the connection, which are related to the HRF given by (1), i.e. a0 , a1, x* , y* ,α r , nr ,
2. parameters, which depend on the type of the connection, its
location etc., and they are related to the maintenance costs
cR ,const , cP ,const , cR ,var (.), cP ,var (.) or to the lengths of times
of necessary services (i.e. repairs and replacements), like parameters of the random distributions for RTi and PTi ,
3. parameters of the interest rate model, which are related to the
financial setup (7), i.e. r0 , a, b,σ ,

4. other parameters, like P* and time range for the whole simulation T.

6.2. Applied parameters for the crisp case
Firstly, I focus on the strictly crisp case. In a further numerical
analysis, to simplify my considerations, I model a WDS, which consists of 20 connections of one type of a pipe. Let us assume, that one
year is time unit, and x* = 0.5, y* =1 . It means, that after half of a year,
the HRF of the time to a failure changes its behaviour and after a
burn-in period, a connection is in its wear-out period. In general, these
values can be given by some expert. And such a source combines an
insight knowledge with a classical, probabilistic approach.
I also assume, that a0 = a1 =1 . It means, that the linear parts in the
function (1) lean at an angle of 45 degrees and, if there is no previous
repairs, the expected value of time to a next malfunction is equal to
0.715 of a year. This value can be easily found using numerical software, like, e.g., Mathematica. As it is seen from (1), if there are some
previous repairs, the whole HRF shifts upward by a multiplication of
the parameter α r and the number of the previous repairs nr . Let us
assume, that α r = 0.2 . Then, after one repair, the time to a next malfunction is shortened to 0.635 (about 11%).
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The next set of the parameters is related to the maintenance costs.
In the following analysis, I apply one monetary unit assumption and
set cR ,const = 1, cP ,const = 3, cR ,var (t ) = 100t , cP ,var (t ) = 100t . Then,
the constant cost of a replacement is three times greater than the constant cost of a repair, and the variable costs are linear functions of
time, which is necessary for these services. Also, the variable cost of a
replacement is the same as the relevant cost of a repair, which is equal
to about 0.274 per day (plus the constant cost, which is paid once).
Additionally, time of the maintenance service should be also modelled
in some way. In the following, I apply the exponential random variable to describe both the time of a repair (with a parameter λR for its
density) and the time of a replacement (with a parameter λP , respectively). Other random distributions, like, e.g., the lognormal distribution, are also useful and have a significantly practical meaning in this
area. In this case, I set λR = 365 (so, the expected value of the time of
a repair is equal to one day) and λP = 182.5 (then, the expected value
of the time of a replacement is equal to 2 days).
Of course, in practical applications the relevant parameters of the
considered connections should be estimated from real data (or based
on the experts’ opinions).
The last group of the parameters, which is mentioned in Section
6.1, describes the interest rate model. For the one-factor Vasicek model, which is analysed in this paper, it is assumed that

now smaller and the repairs are more rare. In contrary, a value of xP

is greater for P** about 44.44%. Therefore, in this case, the more
often unconditional replacements lead to a decrease of the number
of repairs. Statistics for the cost of a single repair or a replacement
are very similar for the both values of P* , so they do not affect the
obtained conclusions.
Table 1. Comparison of statistical measures of the maintenance services
for the optimal value and the starting point
Measure

P** = 3.58

P0* = 5

xR

1307.52
1929.56

1353.36

260

180

 (c )
PV

xP
min cR

max cR
cR

a = 0.1, b = 0.05, r0 = 0.04,σ = 0.001

sd (cR )

and a very long fifty years horizon of the financial analysis of the

min cP

maintenance costs is considered (i.e., T = 50 ). Therefore, comparing
with [26], even longer time period is taken into account.

max cP
cP

6.3. Results of the optimization procedure in the crisp case
Now, when all of the necessary parameters are set, the KW algorithm for finding the solution of the problem (9) can be started.
In the following analysis, I use P0* = 5 as an initial value. As it was
mentioned in Section 5, because of stochastic nature of the estimators
fˆ P* + c , fˆ P* − c , the KW algorithm has to be slightly modi-

(n

n

) (n

n

)

(

) (

)

fied. Therefore, to calculate the values fˆ Pn* + cn , fˆ Pn* − cn ,
m =100 000 simulations are conducted for each of them and the relevant Monte Carlo averages are found.
After 50 steps of the KW algorithm, an optimal value of
P* , which solves the problem (9) is achieved. In the considered case,
it is equal to 3.58. Now, let us compare various statistical measures

of the maintenance services for this optimal value P** = 3.58 and the

sd (cP )

1

2266.41
1

6.39567

6.22472

0.273725

0.273755

12.3977

12.4351

0.547971

0.548069

1.27371
3

3.54815

1.27373
3

3.54807

6.4. The optimization procedure – additional remarks
Of course, if the KW algorithm is applied, it is possible, that instead of an optimal point, some suboptimal value is found. However,
 (c ) is
it is not a case in the considered example. In Figure 6, PV
plotted as a function of P* and denoted by circles. As it is seen, this
function has a clear U-shape. On the other hand, Figure 7 allows us
to analyse behaviour of the averages xR (a plot denoted by squares)

starting point P0* = 5 . I examine an estimator of the discounted costs
 (c ) ), an average number of repairs ( x ) and unconof services ( PV
R
ditional replacements ( xP ), a minimum cost of a repair ( min cR ) and
an unconditional replacement ( min cP ), an average cost of repairs
(cR ) and replacements (cP ), a maximum cost of a repair ( max cR )

and a replacement ( max cP ), a standard deviation of costs of repairs
( sd (cR ) ) and replacements ( sd (cP ) ).
 (c ) ) is reduced about 3.39%, if
As it is seen from Table 1, ( PV
the optimal value of P* is used and a value of xR is reduced even
more, about 14.21%. It means, that the overall discounted costs are

52

 (c ) for the one-factor Vasicek model (circles) and a nomiFig. 6. Plot of PV

nal value (triangles) as a function of P*
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the α-level set of A for α ∈ (0,1] . Then A [0] is the closure of the
set {x : µ A (x ) > 0}.
A fuzzy number a is a fuzzy subset of R for which µ A is a normal, upper-semicontinuous, fuzzy convex function with a compact
support. Then for each α ∈ [0,1] , the α-level set a [α ] is a closed interval of the form a [α ] =  aL [α ], aU [α ] , where aL [α ], aU [α ]∈ R
and aL [α ] ≤ aU [α ] .
A left-right fuzzy number (which is further abbreviated as a
LRFN) is a fuzzy number with the membership function of the form:
Fig. 7. Plot of xR (squares) and xP (diamonds) as functions of P*

and xP (a plot denoted by diamonds). The average number of repairs
grows rapidly fast, if it is compared to a slow decrease of the average number of replacements. Then, clearly, it is fruitful for a decision maker to choose the calculated optimal value of P* , instead of
greater or lower one.
It was noticed in [26], that if a nominal value of the cash flow or a
model with a constant yield is used, this leads to an incorrect estimation of the costs of the maintenance services. Because now I consider
an optimization approach, a similar problem should be formulated – if
other optimal value of P* will be found, when the model, which describes the cash flows, is changed? I apply the KW approach also for
the model with nominal values of the cash flows (i.e., a value of one
unit of money is constantly the same, there is no discounting). Then,
the optimal value of P* is calculated as 3.34, which is about 6.7%
lower than P** = 3.58 .
Also averages of the costs can be compared. In Figure 6, apart
 (c ) , for the one-factor Vasicek model, a similar average for
from PV
a nominal value of the cash flow as a function of P* is plotted and
denoted by triangles. As it is easily seen, if a value of money is not
taken into account, the nominal average cost of the maintenance services is overestimated and the optimal value of P* is shifted to the left
hand side.

6.5. Fuzzy approach – basic notation and definitions
As it is noticed in many papers (see, e.g, [6,8,10,26]), some sources of impreciseness can be easily modelled by a fuzzy approach, so a
value of such an imprecise parameter can be based on expert’s knowledge. This approach is especially very important, when data is sparse
and various data analysis methods, like statistics, are not usable or
even not possible. Then, taking into account opinions of the experts,
the necessary parameters of the model can be described, e.g., as “the
value of this parameter is about 5”. Because these opinions have not
completely precise forms (like real numbers), fuzzy numbers are an
obvious model to describe such statements.
In [26], an important step in an application of a fuzzy setting for
simulations of the maintenance costs was made. Now, I conduct similar analysis, but for the new model of time of the failures, which was
proposed in Section 2.
I start form basic definitions and notation concerning the fuzzy
approach, which will be used in the further part of the paper. Additional details can be found in, e.g., [14].
For a fuzzy subset A of the set of real numbers R I denote by µ A its
membership function µ A : R → [0,1] and by A [α ] = {x : µ A (x ) ≥ α }

  x−a
 L  b − a  , x ∈ [a, b ]

 
1, x ∈ [b, c ]

µa (x ) = 
,
 R  d − x  , x ∈ [c, d ]
  d − c 

0, otherwise

where L, R : 0,1]→[0,1 are non-decreasing functions, such that
L (0 ) = R (0 ) = 0 and L (1) = R (1) = 1 . A triangular fuzzy number,
denoted further by [a, b, c ] , is a LRFN with the membership function
of the form:
x − a
 b − a , x ∈ [a, b ]

x−c
, x ∈ [b, c ] .
=
µa (x ) 
b − a
 0, otherwise


In my further investigation, behaviour of a function f (x ) plays
a crucial role. In order to approximate a fuzzy output f (x ) for some
fuzzy parameter x , monotonicity of f (x ) should be checked.
If f (x ) is an non-decreasing function, then for the given α , the
left end point f L [α ] is approximated using the crisp value xL [α ] .
The same applies for fU [α ] and xU [α ] . In contrary, if f (x ) is
an non-increasing function, xU [α ], xL [α ] are applied to evaluate
 f L [α ], fU [α ]  (see, e.g., [19,26]).

6.6. Numerical analysis for the fuzzified parameters x* , y*
After the strictly crisp case, its fuzzy counterpart can be discussed. First, I assume that x* , y* are modelled by triangular fuzzy
numbers and all of other parameters are given as crisp values, which
are the same as in Section 6.2. As it was indicated, both x* and
y* can be based on experts’ knowledge, therefore fuzzy numbers
are obvious tool to model these parameters. In the following, I set
x* = [0.25,0.5,0.75] and y * = [0.5,1,1.5]. It means, that a horizontal
coordinate of the point, where the introduced HRF (1), changes its
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behaviour is “about 0.5”, and its vertical coordinate is “about 1”, with
impreciseness equal to “plus / minus 50%”. Using these fuzzy values
x* , y * , the Monte Carlo estimator of the discounted cost of services
 (c ) for the previously estimated optimal point P can be found.
PV
As it is seen in Figure 8, the output is a LRFN, which is slightly right**

skewed. Its support is equal to [979.649,1769.21] , which is -25% and
(c ) (and, at the
+35%, if this interval is compared to a core of PV
 (c ) , which was estimated in Secsame time, the crisp value of PV
tion 6.2). Therefore, the parameters x* , y* have important impact on
the estimated discounted costs.

Table 2. Comparison of statistical measures of the maintenance services
for the left and the right end of P * [0] .
Measure

 (c )
PV

xR
xP
min cR

max cR

cR

sd (cR )
min cP
max cP

cP
sd (cP )

 (c ) as a fuzzy number for x* = [0.25,0.5,0.75] and
Fig. 8. Plot of PV
*
y = [0.5,1,1.5]

Moreover, a fuzzification of the parameters x* , y* has an impact
on the average number of the repairs. As it is seen in Figure 9, for
x* = [0.25,0.5,0.75] and y * = [0.5,1,1.5], the relevant fuzzy average x R is also a LRFN, which is slightly right-skewed. Its support is
equal to [1271.46, 2859.13] , which is -34% and +48%, if this interval is compared to the core of x R . Therefore, a variability of x R is
(c ) . It also means, that an optimal value of P*
higher than for PV
should be found for each single analysed set of x* , y* . For example,
0-cut (i.e., α -cut of a fuzzy number, for which α = 0 ) of P * is equal

PL [0] = 3.15

PU [0] = 4.45

1758.44

968.028

300

220

2720.12
1

1389.72
1

6.32746

6.01543

0.273637

0.273719

12.2116

12.3969

0.547883

0.548142

1.27363
3

3.54795

1.27373
3

3.54803

to [3.15, 4.45] for the previously mentioned values of x* and y * .
Estimators of PV (c ) and statistical measures of the costs of repairs
and replacements for the left and the right end of this 0-cut can be
found in Table 2.

6.7. Numerical analysis for the fuzzified parameters of the
costs
Apart from the parameters of the HRF, an influence of a fuzzification of other values can be analysed. For example, a decision maker
can be interested in finding an answer, if the constant values of repairs and replacements or their variable counterparts are more prone
to an impreciseness in an expert’s opinion. Once again, the Monte
Carlo simulations lead to a straightforward solution of this problem,
which can be seen in Figure 10. In this case, I assume, that the relevant costs are “about plus / minus 10%”, i.e. cR ,const = [0.9,1,1.1] ,
cP ,const = [2.7,3,3.3] (the plot for the fuzzified constant values, which is labelled with squares) and cR ,var = [90,100,110] ,
cP ,var = [90,100,110] , (the plot with circles, for the fuzzified variable parts). As it is easily seen, the constant parts of the maintenance
costs have more important impact on the estimated total costs. In both
cases, the outputs are triangular fuzzy numbers. For the considered
fuzzy constant costs, its support is given by +/− 1.98% (if it is compared to the “crisp” estimator of PV (c ) ) and in the case of the fuzzy
variable costs, its support is more wider (+ / − 8%).
Of course, more than one source of impreciseness, which is modelled by a fuzzy approach, can be analysed. Using the Monte Carlo
simulations, it is possible to observe interactions among many sources, e.g., the parameters of the HRF, the costs etc.

Fig. 9. Plot of x R as a fuzzy number for x* = [0.25,0.5,0.75] and
y * = [0.5,1,1.5]
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 (c ) as a fuzzy number for c
Fig. 10. Plot of PV
R ,const = [0.9,1,1.1] ,

(squares)
cP ,const = [2.7,3,3.3]
cP ,var = [90,100,110] (circles)

and

cR ,var = [90,100,110] ,

6.8. Summary of the results
Taking into account the previous analyses, some remarks about
their results can be highlighted:
• In the considered case, the overall discounted costs of the services are smaller (about 3.39%) and the repairs are even more
rare (about 14.21%) for the optimal solution. The costs of a single repair or a replacement are not affected by the optimization
procedure.
• It is possible, that application of nominal values of the cash flow,
instead of a more realistic model with a variable interest rate,
leads to incorrect results for the optimization procedure just like
other statistics of the costs.
• A fuzzification of various parameters of the introduced models is possible. For example, fuzzy values of x* and y * have
a significant impact on the estimated discounted costs and the
evaluated average number of repairs. Additionally, the optimization procedure should be applied for each single analysed set of
these parameters.
• Using simulations and the fuzzy approach, many practical problems can be solved. In the considered fuzzy case, it turns out, that
the constant parts of the maintenance costs have greater impact
on the estimated total costs than their variable counterparts.

6.9. Towards a practical application

a real life application. For example, instead of only 20 connections
of one type, a few hundreds or even a few thousands of connections
together with many types can be considered. It can be achieved using
the Monte Carlo simulations, because the HRF, which is introduced in
this paper, is a numerically very efficient algorithm. The same applies
for the optimization procedure, which is linearly dependent on the
number of the samples (i.e. connections).
It seems, that a more complex problem is related to an estimation procedure for the applied parameters. If many connections are
considered, then it can be quite laborious to estimate the necessary
parameters of the HRF for each single type of a connection. In practical situations, it is also possible, that other kinds of the costs (see also
the discussion in Section 4) and other effects (like a requirement to
repair a whole group of connections in one time) should be taken into
account. This directly leads to a more complicated model and longer
time of the necessary simulations.

7. Conclusions
In this paper, a new kind of a hazard rate function for time between malfunctions of a pipeline is proposed. This HRF is a V-shape
function, which also depends on number of previous repairs of the
given connection. Moreover, times of malfunctions can be easily generated with the Monte Carlo simulations, if this HRF is applied. Then,
a model of costs, which is related to a type of a performed service and
its length, is also introduced.
These costs are dived into two parts, which facilitates an application of this approach in real-life situations. To calculate a present
values of the maintenance costs, the one-factor Vasicek model is used.
It is noticed during a more detailed analysis, that the obtained results
strictly depend on the assumed type of a discount factor (i.e. if it is
variable interest rate or a constant yield). During this numerical analysis, a behaviour of the whole WDS is simulated using the Monte Carlo
approach. Afterwards, the costs of the maintenance services (i.e. repairs and replacements) are evaluated and statistically summarized.
In this paper, a main aim of the conducted simulations is to minimize
these maintenance costs. Therefore, an optimization procedure, which
is based on the Kiefer-Wolfowitz algorithm, is applied. Apart from the
strictly crisp setup, fuzzification of some parameters of the introduced
models is also considered. Such an application of fuzzy numbers leads
to a better incorporation of the experts’ knowledge and more proper,
closer to real-life situations, modelling of these uncertain parameters.
Some relevant examples of the simulated output for both the crisp and
the fuzzy settings are also provided.

As it was mentioned, the previously presented example is a simplified one. However, some of its aspects can be directly carried to
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Analytical model coefficient of friction (COF) of rail disc brake
on the basis of multi-phase stationary tests
Model analityczny zmienności współczynnika tarcia
kolejowego hamulca tarczowego
na podstawie wielofazowych badań stanowiskowych*
Similarly to road vehicles, a disc brake remains the main friction brake in rail vehicles. Due to the increasing train speeds, a disc
brake has already replaced the traditional clasp brake that is however, still used in cargo trains. In the process of long-term operation of the brake pad-brake disc friction pair, the parameters of the braking process such as the curve of the coefficient of friction
are changed, which extends the braking distance. The paper presents the results of several years of investigations on the railway
disc brake in different wear conditions in the aspect of the requirements set by the UIC (International Union of Railways) related
to the brake pads approval for use.
Keywords: railway disc brake, organic brake pad, coefficient of friction, multiple regression.
W pojazdach szynowych, podobnie jak w samochodowych, podstawowym hamulcem roboczym jest cierny hamulec tarczowy.
Ze względu na coraz większe prędkości jazdy, hamulec tarczowy w wielu pojazdach kolejowych jak i tramwajowych wyparł już
hamulec klockowy, który niezmiennie jeszcze jest stosowany w pociągach towarowych. W procesie dłuższej eksploatacji pary
ciernej tarcza-okładzina główne parametry procesu hamowania jak przebieg współczynnika tarcia obniża się, co w konsekwencji
wydłuża drogę hamowania. W artykule przedstawiono wyniki kilkuletnich badań kolejowego hamulca tarczowego w różnych stanach jego zużycia z uwzględnieniem między innymi wymagań stawianych przez Międzynarodowy Związek Kolei UIC w zakresie
dopuszczenia okładzin hamulcowych do eksploatacji.
Słowa kluczowe: kolejowy hamulec tarczowy, współczynnik tarcia, regresja wieloraka.

1. Introduction
Due to the nature of friction in the disc brake (dry friction), it is
possible to apply this brake to different friction models. In case of
vehicle standstill, it is possible to refer to static friction models such
as Karnopp [21], Quinn, Awrejcewicz [4, 12], Adams [8] or Wojewody [55]. These models are based on the Coulomb model. However,
dynamic braking models (derived from the Dahl model) such as the
LuGre model [34, 40], the Leuven model [30] and the GMS model
[2] are used during the braking process from set speed to stop. The
operating range of the disc brake is very complex in terms of speed
or load as well as the state of the transition between the friction and
the kinetic friction. A large number of variable parameters hinder the
process of friction modeling in the brake system, resulting in significant model development and longer computational time.
The friction pair of a railway disc brake must meet a variety of
regulatory requirements before it is approved for use. TSI (Technical
Inter-operation Specifications) regulations related to the UIC sheets
are applicable for the brake pads and for the brake discs PN-EN standards apply. This is sometimes validated with several days of testing on
test stands. In order to most efficiently reproduce the conditions of a
train braking with a disc brake, the tests are carried out in the 1:1 scale
on actual objects. Due to the size of the test stand and the costs of its
maintenance there are only a few such tests stands in Europe, contrary to the tests stands designed for road vehicles (most often owned
by brake pad manufacturers). The friction pads of the disc brake are
made of an organic material consisting of thermo hardened resins,
synthetic elastomers, friction modifiers and metallic fibers [25, 52].

The second typical friction pad material is metallic sintered composites containing a number of matrix and non-metal metallic components in the form of sliding, friction and filler additives [23, 25]. In
the case of motor vehicles, there are also ceramic friction pads [38, 39,
54] characterized by a more stable friction coefficient compared to the
composite material.
Validation tests on test stands are preceded by laboratory tests
on the friction material samples and simulations in the ANSYS or
ABAQUS environment [6, 22, 36]. Tests provide the possibility of
evaluation of the temperature distribution on the brake disc as presented in [9, 20, 42]. In terms of temperature distribution, many researchers deal with the problems of explanation and modeling of the
phenomenon of hot spots occurring on the surface of the brake discs
or vehicle clutches, as discussed in [23, 29]. A separate problem raised
by many researchers [19, 23, 49, 57] is the process of fatigue cracking
of brake discs by cyclical heating during braking and cooling of the
disc after braking (disc spectrum). As a result of the rapid increase of
the disk temperature and its equally rapid (in the case of ventilated
discs) or slow (for full discs) cooling, there are surface cracks occurring on the surface of friction disc in the form of microcrystalline
grids. Figure 1 shows the typical damage to the brake discs in terms of
single cracks on the friction surface and microcracks on a substantial
portion of the disc surface.
The phenomenon of thermal cracking is identifiable only after a
series of brakings (approx. 300 and more) on the test stand or during
operation (heavy-duty trucks in particular). A separate phenomenon
occurring in the operation of the disc brake is the uneven wear of the

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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Fig. 1. View of friction disc brake discs after several years of use: a) with one
crack, b) with surface cracks

friction pads due to the poor alignment of the pads relative to the disc.
In the paper [19] the results of friction brake discs wear from the operation of double-deck passenger rail cars type Bmnopux. The work
presents examples of uneven wear of friction linings such as higher
wear on the outer radius of the disc relative to the inner radius of the
disc, edge defects and cracking or tearing of the entire lining parts
from the bearing plate. In this respect, works are underway on such
a selection of the friction pair materials as to ensure a compromise
among the costs of manufacturing (additional thermal and chemical
processes when making the casts of the brake discs), the component
wear and the friction mechanical properties of the friction pair, as described in [1, 3, 10, 13, 14, 42]. On the other hand, [7, 11, 37] presents
problems related to friction models and friction wear modeling of
brake system components based on operational tests. A separate issue
raised by many researchers in [24, 31, 52] is the vibration and noise
generated by brakes during braking. In papers [17, 18, 50, 51], vibroacoustic signals in the time domain, amplitudes and frequencies have
been analyzed, allowing for the evaluation of rotary machines, brakes
and identification of faults.
The aim of this article is to present a model for estimating the
mean friction coefficient of the disc brake in terms of braking parameters as well as some parameters of the design and operation of the
friction pair of disc brake discs. Modeling of the coefficient of friction
using multiple regression was carried out on the basis of several years
of examination of the rail brake disk at the brake position in terms
of both momentary and average friction coefficient. It should be emphasized that the current provisions for the admission of such brake
system components as brake disc and friction lining are reduced to a
positive test result at a certified brake position only for new (unused)
brake discs and lining without frictional characteristics for parts or
completely worn out.

2. Requirements set for the disc brake friction pair
In railway vehicles, two types of brake linings are applied made
from either organic or sintered materials, as shown in Fig. 2.
Depending on the applied brake lining, during tests on approved
test stands, appropriate characteristics of the curve of instantaneous
and average coefficient of friction are developed.

Fig. 2. View of the brake pads used in a railway disc brake: a) organic material, b) sintered material
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Fig. 3. Range of tolerance of the coefficients of friction of a friction pair of a
railway disc brake during the tests on the test stand according to [26]

A brake lining made from an organic and sintered material according to [26] must ensure a curve of the coefficient of friction of
a friction pair in a dry condition on the level of 0.37. The tolerance
ranges of the instantaneous and average coefficients of friction have
been shown in Fig. 3. Besides, the main requirement for the railway
brake linings according to UIC 541-3 is an absolute restriction on the
application of blue asbestos. UIC 541-3 does not recommend the use
of lead, zinc and other materials whose dust or gas generated during
braking may have an adverse effect on the passengers and be hazardous to their health.
The brake lining material should be selected to ensure a balance
between:
–– friction properties of the friction pair,
–– wear and durability of the brake pads,
–– negative impact on the brake disc.
–– Besides, the coefficient of friction of the friction pair in a disc
brake should possibly be independent from:
–– braking onset speeds,
–– clamping force of the brake pads on the brake disc,
–– the run-in condition of the brake pads,
–– atmospheric conditions (rain, snow),
–– temperature of the surface of the disc brake.
Under the influence of humidity, snow or ice a slight deviation
of the average coefficient of friction is allowed compared to braking
performed under dry conditions. The average coefficient of friction
under these conditions may vary in relation to the braking performed
under dry conditions in the range of ± 15%. The average coefficient
of friction of a friction pair when braking under dry conditions until a
full halt performed at the temperature of the friction surface of above
140°C may be different than a braking performed on a cold disc (max.
60°C) not more than 15% [26].
During continuous braking (simulation of a coast down) with the
maximum power of up to 43 kW per friction pair, the coefficient of
friction should meet the following requirements [26]:
–– The average coefficient of friction from the entire braking process should fall between 0.25 and 0.50,
–– The amplitude of the course of instantaneous coefficient of friction should not exceed 0.15.
The above requirements should be met by the organic friction material up to 400°C (the disc temperature) and 550°C when the brake
linings are made from metallic sinters [26].
Besides, the TSI regulations and sheets [26, 27, 47, 48], related
to the requirements for brake linings of a discs brake, state that the
friction material must meet requirements related to the tolerance of
instantaneous and average coefficient of friction in the entire range of
admissible brake pad wear level, i.e. 5 mm from the 35 mm thickness
of a new pad.
For brake discs complying to the [43, 45] standards, depending on
the program of research, the requirements pertain to the dissipated en-
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ergy, braking power, braking onset speeds, decelerated mass per single brake disc and brake delay. Depending on the program of research
simulating the braking of a light railcar or, in an extreme scenario, a
locomotive or a traction set from high speeds, the required energy to
be dissipated falls in the range of 4.6÷37 MJ. The braking powers during braking should fall in the range 400÷667 kW at the braking onset
speeds falling in the range of 120÷400 km/h. During the stationary investigations, the decelerated masses are 6÷10 t depending on the type
of braking, while the braking delays during the investigations should
not exceed 0.8÷1.2 m/s2. In the most recent editions of standard [45]
more requirements were introduced related to the energy absorbed
by the ventilated brake discs when disengaged and rotating (simulation of a train drive at a steady speed without braking) and the noise
generated by the disc brake during the tests. Depending on the applied
ventilated brake disc, the power used during its rotation should not
exceed 5kW. Schedule B to standard [45] contains the methodology
of the noise measurement without not-to-exceed boundary values related to the disc brake during braking. In regulation 90 [53] related
to the brake discs (despite the fact that this pertains to road vehicles)
additional requirements are included as to the content of carbon, silicon, manganese, chromium and copper, depending on the disc type
(cast iron, cast steel, carbon or alloy). Besides, the regulation states
the ranges of hardness (for cast iron discs 190÷248 HBW) and geometrical quantities of the discs to be met after mechanical processing
(change of thickness, axial run out, surface perpendicularity, flatness
and roughness). For railway brake discs, the geometrical quantities
are provided only in the Operation and Maintenance Manual of a given vehicle (locomotive, traction set or railcar).

3. Methodology and object of investigations

Fig. 5. View of the brake discs used during the tests: a) disc worn to 104 mm
after tests on the test stand, b) new disc of the thickness of 110 mm

fiers. Three sets of brake pads were used per disc for the tests stand
investigations (the first, new set of brake pads (4 pieces) - G1=35 mm
and the two sets of pads worn to G2=25 mm and G3=15 mm). Masses
of friction pads were mG1=1.75 kg (new pad), mG2=1.45 kg (pad worn
to 25 mm thickness), mG3=1.02 kg (pad worn to 15 mm thickness).
The applied brake pads have been shown in Figure 6.

Investigations related to the determination of selected braking
characteristics depending on the conditions of the disc brake friction
pair were performed based on the assumptions of an active experiment [32, 35]. During the tests, the input parameters (brake condition)
were purposefully modified in a predefined way and their influence
on the change of the output parameters was observed.

Fig. 6. View of the brake pads used during the tests: a) new brake pads, 35
mm, b) pads worn to 25 mm, c) pads worn to 15 mm

Fig. 4. View of the research object on the test stand: a) view of the driving section of the test stand with the rotating masses, b) 610×110 brake disc
fitted on the test stand

Investigations of a tribological nature were performed on an inertia test stand presented in Fig. 4. On the said test stand, clasp brakes
and disc brakes can be tested reproducing the rail vehicle actual braking conditions.
Two ventilated 610×110 gray cast iron brake discs were tested.
The first disc was new and the other was worn to 105 mm from 110
mm (prior to tests). The worn disc was subject to turning. The brake
disc masses were mT1=116.0 kg (new disc) and mT2=111.5 kg (disc
worn). Both discs were prepared for the tests as per standard [44]. Fig.
5 presents the brake discs during the tests. In the tests, organic brake
linings were applied.
The brake pads, according to the manufacturer’s procedure and
requirements contained in [26], were made from thermo bonded resin,
synthetic elastomer, metal and organic fiber as well as friction modi-

The tests stand investigations have been performed according to
the UIC 541-3 sheet. Each research program refers to specific conditions of the brake operation throughout the vehicle life cycle. In order
to reproduce the actual braking conditions with a disc brake of a passenger railcar, research program C has been selected – fast driving.
The modified parameters during the tribological tests were:
–– conditions of the brake disc: new – 110 mm and worn –
105 mm,
–– thickness of the brake pad: G1=35 mm, G2=25 mm and
G3=15 mm,
–– Braking onset speed: v= 50, 80, 120, 160 and 200 km/h,
–– clamping force of the pad on the disc: p= 28 and 44 kN,
–– Decelerated mass per disc: M= 4.4 and 7.5 t.
Prior to the commencement of the main tribological investigations a series of brakings was performed to run in the brake pads. According to [26] initial braking needs to be continued until the surface
is refreshed (exceeding 75% of the surface before running in.)
During the investigations on the inertia test stand, instantaneous coefficient of friction µa was recorded at each moment of braking [52]:
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µa =
where:

Ft
Fb

Ft
Fb

(1)

– instantaneous tangential force related to the braking radius r,
– total instantaneous clamping force on the brake
disc.

Then, the average coefficient of friction µm was calculated determined from the definite integral of the instantaneous coefficient of
friction throughout the braking distance s2 [26]:

µm =

1
s2

s2

∫ µa ds

(2)

0

Prior to the tests stand tribological investigations (upon running in
of the brake pads), a series of 30 brakings were performed for statistical evaluation. The test aimed at determining of the minimum number
of repetitions that would ensure the results on a satisfactory level of
confidence of 95% at the adopted level of significance of α=0.05, at
which the smallest coefficient of variation is observed. The value of
the average slide coefficient of friction μm was subjected to analysis
measured in 30 trials at an unchanged braking onset speed of 120
km/h. The measurement was performed upon running in of the brake
pads according to the requirements contained in the UIC 541-3 sheet.
Each subsequent braking was preceded by chilling of the disc through
its free rotation, which also simulated the train driving at the speed of
100 km/h. Upon reducing of the disc temperature to 60°C, the chilling
was stopped and subsequent braking was performed. In order to determine the minimum number of brakings, relations of the following
statistical formulas were used: average value, standard deviation, half
interval of confidence, bottom and top limit of the confidence interval
and the coefficient of variation W based on [16, 28].
Fig. 7 presents the value of the coefficient of friction obtained
from a given braking and the average value of the coefficient of friction taking into account the top and the bottom limits of the confidence interval with the assumed significance level of α=0.05 for two
tested brake discs.

Fig. 8 presents the percentage curve of coefficient of variation W
determined in the measurement of the coefficient of friction, based on
which the determination of the number of measurements was possible.
Based on Fig. 7, upon performance of 30 brakings, it was observed
that the minimum number of braking repetitions ensuring the obtainment of the average coefficient of friction in the expected confidence
interval at the assumed level of significance of α=0.05, is 5 for the
new disc and 8 for the worn one (turned).
Based on the statistical analysis of the obtained results of the
measurement of the average coefficient of friction, disc temperature,
braking distance and time, it was assumed that for the main investigations on the test stand 8 repetitions must be performed. For this
number of brakings, a satisfactory coefficient of variance was obtained in the expected confidence interval and at the assumed level
of significance. Since the values of the coefficient of variation for the
measurements of the average coefficient of friction according to [16]
did not exceed 10%, a negligible statistical difference of the analyzed
quantities was observed.

Fig. 8. Curve of the coefficient of variation obtained from the statistical calculations for the brake disc: a) new, b) worn (turned)

During tribological research, 780 brake applications were performed, not counting the brakes related to the lining of the friction
lining. In order to validate the multiple regression model described
by the relation (3) and presented in Chapter 5, further 384 inhibition
was performed.

4. Results and analysis

Fig. 7. Curve of the coefficient of friction between the brake pad and the brake
disc and its average value obtained on the 610×110 disc: a) new, b)
worn (turned)
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The aim of the test stand investigations was to determine the
curves of instantaneous and average coefficients of friction as per relations (1) and (2) with reference to the applicable regulations on the
approval of brake pads of a disc brake for use.
The results of the investigations of the instantaneous coefficient of
friction for three brake pads (35, 25 and 15 mm) and two brake discs
have been presented in Figs. 9-12 allowing for the top and the bottom
limits of the instantaneous coefficient of friction for rail vehicles in
compliance with sheet [26]. By using relation (2), upon integrating of
the value of instantaneous coefficient of friction on braking distance
s, the average value of the coefficient of friction was obtained. The
relations of the average coefficient of friction for the same braking
parameters as in the instantaneous coefficient of friction have been
shown in Figs. 13-16 The results have been referred to the top and
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the bottom deviation of the average coefficient of friction, which also
remained in compliance with sheet [26].

Fig. 13. Dependence of average coefficient of friction μm on the braking onset
speed at N=44 kN, M=7.5 t: a) for a new disc, b) for a worn disc
Fig. 9. Dependence of instantaneous coefficient of friction μa on the braking
onset speed at N=44 kN, M=7.5 t: a) for a new disc, b) for a worn
disc

Fig. 14. Dependence of average coefficient of friction μm on the braking onset
speed at N=28 kN, M=7.5 t: a) for a new disc, b) for a worn disc
Fig. 10. Dependence of instantaneous coefficient of friction μa on the braking
onset speed at N=28 kN, M=7.5 t: a) for a new disc, b) for a worn
disc

Fig. 15. Dependence of average coefficient of friction μm on the braking onset
speed at N=44 kN, M=4.4 t: a) for a new disc, b) for a worn disc

Fig. 11. Dependence of instantaneous coefficient of friction μa on the braking
onset speed at N=44 kN, M=4.4 t: a) for a new disc, b) for a worn
disc

Fig. 16. Dependence of average coefficient of friction μm on the braking onset
speed at N=28 kN, M=4.4 t: a) for a new disc, b) for a worn disc

Fig. 12. Dependence of instantaneous coefficient of friction μa on the braking
onset speed at N=28 kN, M=4.4 t: a) for a new disc, b) for a worn
disc

Upon analysis of the curves of the instantaneous coefficient of
friction presented in Figs. 9-12 one can observe that in some combinations of the clamping force and decelerated mass, the obtained
values of the minimum coefficient of friction exceed the minimum
required range μa of instantaneous coefficient of friction according
to sheet [26]. This is particularly the case for a disc worn to 105 mm
cooperating with brake pads worn to 15 mm while braking with high
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clamping force (N=44 kN) and decelerated mass of M=7.5 t simulating the braking process of a railcar with a maximum load at the speed
of v=200 km/h. For the brakings performed on a new disc, only worn
brake pads influence the instantaneous coefficient of friction at the
bottom tolerance limit μa at the braking onset speed of 200 km/h. It
is to be expected though, that at higher braking onset speeds (from
200 to 300 km/h), as provided in sheet UIC 541-3, the bottom limit
of instantaneous coefficient of friction will be exceeded, as provided
in the above sheet.
Upon analysis of the curves of average coefficient of friction obtained during the investigations, it can be observed that for all braking
scenarios the bottom deviation of the average coefficient of friction is
exceeded for both new and worn discs, for all brake pad configurations (new and worn). Only in the case of low clamping force braking
and low decelerated mass (N=28 kN and M=4.4 t) on a new disc and
new brake pads up to the braking onset speed of v=200 km/h was
the non-excess of the average coefficient of friction above its bottom
value observed. For the braking with a high value of the clamping
force and a high decelerated mass (N=44 kN and M=7.5 t), the analyzed case of braking using a new disc and worn brake pads results
in a non-compliance with the bottom limit of the average coefficient
of friction starting from the braking onset speed of v=140 km/h and,
in the case of a worn disc and worn pads, from the speed of v=100
km/h. It is noteworthy that in the investigations no extreme case of
maximum admissible disc and brake pad wear was considered. Based
on the Operation and Maintenance Manual [15, 46], it is allowed to
use a brake disc worn to 102 mm (repetitive turning) and brake pads
worn to 5 mm based on sheet [26]. In the tests the author used a disc
of the thickness of 104 mm and brake pads worn to 15 mm.

5. Modeling of the variation of the coefficient of friction
Based on the results of the investigations of average coefficient
of friction μm, modeling of its variation was attempted based on such
input parameters as disc thickness, brake pad thickness, braking onset
speed, clamping force of the pad on the disc and decelerated mass per
one disc.
Multiple regression (otherwise referred to as multinomial regression) was applied to model the variation of the average coefficient of
friction. This is a method, in which the value of a random variable Y
depends on k-th dependent attributes (X1, X2, ... Xk). Based on a given
sample of the results, according to [16], determination of the invariable parameters α0, α1, ... αk was performed using the method of least
squares. The following relation was proposed to determine the coefficient of friction:

µm = α1GT + α 2GO + α 3v 2 + α 4v + α 5 N + α 6 M + α 0

(3)

where: GT – thickness of the brake disc (new 110 mm, worn to
105 mm),
GO – thickness of the brake pads (new G1=35 mm, worn to
G2=25 mm and G3=15 mm),
v
– braking onset speed (v=50, 80, 120, 160 and 200
km/h),
N
– clamping force of the brake pad on the disc (N=28
and 44 kN),
M
– decelerated mass per one disc (M=4.4 and 7.5 t).
Calculated multiple regression parameters for the model (3) obtained at the determinant R2=0.81 are summarized in Table 1.
Then, the Pearson linear correlation coefficient was validated according to relation (4) for the analyzed variables i.e. disc thickness,
thickness of the brake pads, braking onset speeds, clamping force of
the brake pads on the disc and decelerated mass.

62

Table 1. Coefficient of multiple regression
Coefficient

Value

α1

3.72∙10−3

α3

−3.78∙10−6

α5

−4.92∙10−5

α0

−90.2∙10−3

α2

5.09∙10−4

α4

5.66∙10−4

α6

−8.81∙10−4
n

r=

∑ (xi − x )(yi − y )

i =1
n

∑(

i =1

xi − x

2 n

) ∑(
i =1

yi − y

)

2

(4)

where:
y , x – average values of attribute x and attribute y,
yi , xi – descriptive values.
Table 2 presents the correlation matrix (Pearson) for the analyzed
variables. Upon analysis of the correlation coefficient from table 2 it
was observed that the changes of the average coefficient of friction
are most heavily influenced by the braking onset speeds (r=0.79) and
the clamping force of the brake pads on the disc (r=0.0146) while the
decelerated mass (R=0.0507) has the least influence. The model written with relation (3) may be simplified by eliminating the influence of
two variables i.e. the clamping force and the decelerated mass.
Figs. 17-20 present the validation of the model of regression as
per relation (3) against the results of investigations of the average coefficient of friction obtained on the test stand.

Fig. 17. The relation between the average coefficient of friction obtained in
the tests and that allowing for the model of multiple regression when
braking with N=44 kN, M=7.5 t: a) new disc, b) worn disc

Fig. 18. The relation between the average coefficient of friction obtained in
the tests and that allowing for the model of multiple regression when
braking with N=28 kN, M=7.5 t: a) new disc, b) worn disc
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Table 2. Correlation matrix
Variable

Disc thickness
GT
Brake pad
thickness GO
Speed v2
Speed v

Brake pad
clamping
force N

Decelerated
mass M
Correlation
coefficient

Brake pad
clamping
force N

Decelerated
mass M

Correlation
coefficient

0

0

0

0.1542

1.0

0

0

Disc
sickness GT

Brake pad
thickness
GO

Speed v2

Speed v

0

1.0

0

0

0

0

0

0.9855

0

0

1.0

0

0

0

0

0

0

0.3449

0.1542

0

1.0

0.9855

0

0

1.0

0

0

−0.7998

0

−0.7557

Fig. 19. The relation between the average coefficient of friction obtained in
the tests and that allowing for the model of multiple regression when
braking with N=44 kN, M=4.4 t: a) new disc, b) worn disc

−0.0146

0

0.3449

0

−0.7998

0

−0.0146

1.0

−0.0507

−0.7557

−0.0507
1.0

(6)

k ≤ 5ln n

Upon the application of relation (6) the number of k classes was 10. Based on the relative error data, the maximum
value of variable xmax=9.8 and
the minimum value xmin=0.009
were determined, which allowed the calculation of the
data spread of 9.79. Fig. 21
shows the histogram of the relative percentage error size for
10 classes.
Upon the analysis of the
histogram presented in Fig. 21
it can be observed that the greatest is the relative error resulting

Fig. 21. Histogram of the relative percentage error size of the fitting of the
model of average coefficient of friction to the results of the investigations

from the non-fitting of the model of multiple regression to the results
in the range of up to 2% that occurred in 44 cases out of 120 observations. The error in the range of up to 5% occurred in 88 cases.

6. Model validation

Fig. 20. The relation between the average coefficient of friction obtained in
the tests and that allowing for the model of multiple regression when
braking with N=28 kN, M=4.4 t: a) new disc, b) worn disc

Then, according to relation (5) the relative percentage error was
determined [28] of the fitting of the model of multiple regression of
the average coefficient of friction to the results of the investigations.
δ=
where:

x
xz

x − xz
x

⋅ 100%

(5)

– value μm obtained in the tests on the test stand,
– value μm determined from the model of multiple
regression (relation (3)).

Due to the sample size of n>30, based on inequality (6) a number
of k classes was set in order to determine the distribution of the relative percentage error [16].

In order to check the proposed model of estimation of the average
coefficient of friction, a model validation was performed from equation (3) on subsequent brake discs. The tests were performed on two
brake discs (new and regenerated) obtained from different suppliers
and brake pads made from organic material. During the investigations, three types of brake pads were prepared (FR20H.2), one set of
new brake pads (4 pieces) and two sets of pads worn to 25 and 15 mm.
The number of brake pads tested on two brake discs totaled 24. Fig.
22 presents the brake discs. Additionally, thermal images have been
recorded of the discs revealing microcracks in the case of the regenerated disc (turned from 110 mm to 108 mm).
During the main investigations, two 610 mm brake discs were
tested. In the subsequent tests, a different research program was applied. In the main investigations this was program C with a clamping
force of N=28 and 44 kN and a decelerated mass 4.4 and 7.5 t. During
the validation tests, research program B was applied from the UIC
sheet according to [26]. During the research, for the 590 mm disc, a
clamping force of 25 and 36 kN was applied with a decelerated mass
of 5.7 t while for the 640 mm disc, a clamping force of 16 and 26 kN
and a decelerated mass of 4.7 and 6.7 t was applied.
Figs. 23-25 present the validation of the model of regression according to relation (3) for the results of average coefficient of friction
obtained on the test stand.
Then, according to relation (5) the relative percentage error [28]
was determined of the fitting of the model of multiple regression of
average coefficient of friction to the results of tests on a new 590×110
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Fig. 25. The relation between μm obtained in the tests and that allowing for the
model of multiple regression when braking with a worn 640×110 disc
with: a) N=28 kN and M=6.7 t, b) N=40 kN and M=6.7 t

Fig. 22. Object of the investigations on the test stand: a) 590×110 brake disc
(new), b) 640×110 brake disc (worn to 108 mm), c) thermal image of
a 590×110 brake disc, d) thermal image of the 640×110 brake disc

Fig. 26. The histogram of the size of the relative percentage error of the fitting
of the model of multiple regression of average coefficient of friction
to the results of the tests on a new 590×110 brake disc

Fig. 23. The relation between μm obtained in the tests and that allowing for
the model of multiple regression when braking with a new 590×110
disc with: a) N=25 kN and M=5.7 t, b) N=36 kN and M=5.7 t

Upon the analysis of the histogram presented in Fig. 26, it can
be observed that the greatest is the relative percentage error resulting
from the non-fitting of the model of multiple regression to the test
results in the range of up to 4% that occurred in 60 cases out of 146
observations.
Also, for the regenerated disc, according to relation (5), the relative percentage error [28] was determined of the fitting of the model
of multiple regression of the average coefficient of friction (3) to the
results of the tests on the 640×110 brake disc. For 237 brakings with
different clamping forces and decelerated masses, based on inequality
(6) the number of classes was ascertained (k=11) in order to determine
the distribution of the relative percentage error. Based on the error
data, the maximum value xmax=14.6 and the minimum value xmin=0.05
of the variable were determined, which allowed calculating the data
spread of 14.55. Fig. 27 presents the histogram of the size of the relative percentage error for 11 classes for the regenerated brake disc.
Upon analysis of the histogram presented in Fig. 27 it can be observed that the greatest is the relative percentage error resulting from
the non-fitting of the model of multiple regression to the test results in
the range of up to 7% that occurred in 188 cases out of 237 observations.

Fig. 24. The relation between μm obtained in the tests and that allowing for
the model of multiple regression when braking with a worn 640×110
disc with: a) N=16 kN and M=4.7 t, b) N=26 kN and M=4.7 t

brake disc. Due to the size of the sample n>30 (149 brakings) based
on inequality (6) the number of classes was ascertained (k=10) in order to determine the distribution of the relative percentage error [16].
Based on the relative error data, the maximum xmax=13.4 and the minimum value xmin=0.03 of the variable was determined, which allowed
calculating the data spread of 13.37. Fig 26 presents the percentage
of the size of the relative percentage error for 10 classes for the new
brake disc.
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Fig. 27. The histogram of the size of the relative percentage error of the fitting
of the model of multiple regression of average coefficient of friction
to the results of the tests on a worn 640×110 brake disc
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7. Conclusions
The investigations of the friction pair of a disc brake on an approved test stand at Institute of Rail Vehicles ‘Tabor’ in Poznan have
shown that, aside from the preset braking parameters, the coefficient
of friction decreases upon wear of both the brake pads and the brake
disc below the adopted tolerances according to applicable regulations.
The excess of the bottom tolerance of instantaneous and average coefficient of friction already takes place when testing a friction pair of a
new brake disc and worn brake pads. This is particularly the case in
some braking scenarios i.e. significant clamping forces of the pads
on the disc and great decelerated masses. In the extreme cases of the
tests, i.e. worn discs and worn brake pads, the reduction of the coefficient of friction is even more conspicuous. It is noteworthy, however,
that under actual operation, the wear range is much wider then in the
tests. It is to be expected that the values of the coefficient of friction
will be even lower for extreme wear of the brake pads (5 mm) and
the thickness of the brake disc after regeneration (turning from 110
to 102 mm).
The changes of the coefficient of friction can be modeled to
estimate its value by using a series of variable parameters such as
the braking onset speed or the decelerated mass. Additionally, it
is possible to incorporate the wear of the friction pair components
(brake pads and brake disc) in the model of multiple regression. The
clamping force on the disc, however, and the decelerated mass have
the least significant impact on the changes of the average coefficient
of friction.
The tests performed on the test stand on the applied friction pair
(organic brake lining and cast iron brake disc) have shown that the

requirement of ensuring a constant coefficient of friction in the set
ranges was not met. Even though the brake pads made from organic
material of an alternative manufacturer were not tested (brake pads
currently manufactured and applied in domestic rail vehicles were
used) it is justified to include in the brake pad approval regulations
a stipulation on the necessity of brake pad testing under an extreme
wear scenario in order to validate its variability.
Besides, the results of the tests, based on which the model of
changes of the average coefficient of friction was developed, may
turn out useful in determining the characteristics of the coefficient
of friction depending on the input parameters and wear of the friction pair. Today, when designing vehicle-specific brake calipers, the
average value of the coefficient of friction given in sheet UIC 541-3 is
introduced, based on which, inter alia, the braking distance is calculated. The introduction of a single value μm will result in a significant
error of the calculated braking distance, where, instead of the imposed
value of 0.37, the coefficient of friction assumes values in the range
from 0.247 to 0.380.
During the works, the results of which have been presented in the
paper, 780 brakings were carried out in order to determine the model
of the multiple regression for the average coefficient of friction and
384 brakings to validate the model on subsequent brake discs.
The project has been financed by National Research and Development Centre, project LIDER V, contract number LIDER/022/359/L5/13/NCBR/2014
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A stochastic model for estimation of repair rate for system
operating under performance based logistics
Stochastyczny model do szacowania intensywności napraw
dla systemu działającego w warunkach logistyki wydajnościowej
Performance Based Logistics (PBL) concept has an aim to improve the system availability and it has been extensively researched
in the recent years. These researches showed that inventory level does not impact system availability as much as component reliability and repair time in repairable system operating under PBL contract. Based on that, in this paper, we propose a new stochastic model for determination of annual repair rate for critical aircraft components in such system in order to achieve desired
availability. The result obtained could be used for planning of base stock level and capacity of repair facilities.
Keywords: repair rate, availability, stochastic model, performance based logistic.
Koncepcja Logistyki Opartej na Wydajności (Performance Based Logistics, PBL), której celem jest poprawa gotowości systemów,
została w ostatnich latach szeroko zbadana. Badania te wykazały, że w przypadku systemów działających w warunkach PBL,
poziom zapasów nie wpływa na gotowość systemu w tak dużym stopniu jak niezawodność elementów składowych oraz czasy
napraw. Opierając się na tej obserwacji, w niniejszym artykule proponujemy nowy model stochastyczny do określania rocznej intensywności napraw krytycznych elementów samolotu tworzących system tego typu. Model ten pozwala na osiągnięcie pożądanej
gotowości. Uzyskany model może być wykorzystany do planowania bazowego poziomu zapasów oraz przepustowości zakładów
remontowych.
Słowa kluczowe: intensywność napraw, gotowość, model stochastyczny, logistyka oparta na wydajności.

1. Introduction
The concept of Performance Based Logistics (PBL) originates
from the military aircraft industry. It refers to acquiring cost-effective
weapon system support. PBL is a strategy which has an aim to improve the performance and to lower the total operating cost of the
complex system (especially in aviation and defense industry) during
the post production phase of their life-cycle [21].
This system was succeeded by numerous commercial companies
[20, 5]. In practice, the principle works as follows – e.g. when servicing aircraft engines under the PBL contract, the maintenance and
service are not charged by the number of used spare parts, the number
of repairs or activities, but the number of flight hours that the engine’s
operator makes instead [17].
The availability is one of the crucial criteria in the PBL contracts
[28] and can be largely affected by factors such as reliability and
number of spare parts. Control of all factors is vital for contract users.
Many researchers have tried to provide mathematical models which
will answer the question: How do supply management, parts reliability and maintenance affect the availability?
One of the most utilized, and at a later stage most perfected, is
the METRIC model, as a first practical mathematic model from this
area [23]. It is based on the Poisson distribution with the mean value
estimated by a Bayesian procedure and uses “one-for-one” policy
of filling out the storage and modeling the system on the basis of
mean repair time rather than its distribution. Other models based on
the METRIC model have appeared later, such as VARI-METRIC [24]
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and MOD-METRIC model [15] which provided better results in simulations than the initial model.
Regarding the aspect of expenses and production order, this problem was examined in paper [2] by considering the failure rate as a
function that depends on the number of machines and determining
the optimum supplies for expensive, critical parts with low demand.
This topic was further elaborated in paper [3] but in conditions of
limited capacity related to repairs of spare parts and in paper [26]
in relation to systems with the condition based maintenance strategy.
Furthermore, the supplies of repairable spare parts in the case of nonstationary Poisson demand have been examined in paper [12] with
the goal to minimize system’s expenses. Similarly, with minor corrections, this problem was also examined in papers [27, 25] with the goal
to reduce the delivery time, delays and transport costs. The aforesaid
models proved to be far superior in relation to the original Sharebrook’s METRIC model.
Kang et al. examined systems for inventory management under
the PBL contracts [7]. They have developed a methodology which
determines the system’s availability based on reliability of its components/parts and maintenance possibilities. They concluded that mean
time to failures (MTBF), number of spare parts and mean time to repair (MTTR) have the greatest impact on availability. Some modifications of this model are presented in papers [8, 9, 10, 18 and 19].
This problem was examined further, by relaxing assumptions such
as fixed repair rate, fixed failure rate and infinitive repair in paper
[14]. The results that were achieved in this research proved that the
level of supplies of reparable spare parts does not affect the system
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availability as much as reliability and repair rate. The authors advise
to focus on the component reliability and repair system efficiency to
improve system availability.
Based on the aforesaid research, the model presented in this paper observes the repair rate as a stochastic process and has an aim to
determine this parameter for preferred level of availability. The need
for stochastic modeling of repairable systems has been justified and
explained in paper [1].

2. Model for assessment of expected time to repair
In this paper we are observing system that alternates between two
states – system is operative at certain time and non-operative otherwise. In the literature, this approach is known as alternating renewal
process [4]. We assumed that at the start system is operative. It remains in that state for a period of time T (failure time), then it stops
operating for time R (repair time) and after being repaired system is
back in operative state. The duration of the renewal cycle is T+R. We
also assumed that perfect repair has been carried out at the constant
rate after which system behaves the same as the new one. In this case
we are observing the system in which failure time has Rayleigh distribution and the goal is to determine the repair rate in order to optimize
performance of the system i.e. to determine repair rate for desired
level of system availability in the case when mean time between failures (MTBF) is known. MTBF is reliability measure of repairable
system and includes only operational time between failures and not
the repair time. Main purpose of PBL contracts is to optimize system
availability. Steady state availability is often used availability measure in repairable system and according to definitions is equal to:

A = lim A (t ) .
t →∞

lim A (t ) =

E [T ]
,
E [T ] + E [R ]

(2)

where E is the expected value operator. Based on this relation is derived a well known formula for availability:
A=

MTBF
.
MTBF + MTTR

(3)

MTTR is mean time to repair i.e. expected time needed to repair a
failed component. If there exists probability density function p(t),
than the MTBF can be defined as:
∞

MTBF = ∫ tp (t )dt.

()

(5)

1
π x.
2

(6)

The rate of repair can be observed as a reciprocal value of MTTR [16].
So, in order to simplify further calculation we introduce the changes:
(7)

u = 1 / MTBF = 2 / π x ,
where such defined u denotes the failure rate and:
µr = 1 / MTTR,

where µr denotes repair rate.
According to (7) Rayleigh’s random variable x is:

x=

4

(8)

π u2

and the availability formula (3) can now be expressed as:
A=

µr
.
u + µr

(9)

Equation (9) will be further used in order to determine repair rate
for desired level of availability in case when MTBF is known. We
could use eq. (3) and define availability through MTBF and MTTR.
In that case we would observe MTTR as a stochastic process and we
would determine its characteristic PDF and other parameters for certain predefined availability but, according to our opinion observing 1/
MTTR, rate of repair, as stochastic process, is more significant for the
entire repair process planning and managing.
Due to complexity of process of estimating the components’ failure rate in relation to time, as well as a stochastic nature of the observed process, the parameter x could also be considered as a random
variable that changes significantly slower than random variable t described with the Rayleigh’s model. Since we already know from the
stochastic theory [13], for cases when the changes of variable t are

described by the Rayleigh’s model and when x ≈ t 2 , slow changes of
variable x can be described with the stochastic process with exponential distribution with the use of:
exp  − x 
x0 

, x > 0,
p x (x ) =
x0

0

is determined by relation E t 2 = x , the previous equation is:

∫

MTBF =

(4)

Since we assumed that failure time has Rayleigh distribution with probability density function (shortly written PDF)
2 
p (t ) = 2t exp  − t
, t > 0 [6] where the distribution parameter x
x
x 


 t2 
2t 2
exp  − dt.
 x
x


0

∞

By solving the previous integral we obtained following equation:

(1)

According to key renewal theorem the limited probability that
system is available can be expressed as ratio of the mean of period
when system is operative and mean of the period which represents
one renewal cycle [22]:

t →∞

MTBF =

(10)

where x0 = E (x ) .
Since the goal of this paper is to determinate the repair rate for
desired level of availability in case when MTBF is known and we
already expressed Rayleigh’s random variable x in (8), than the following transformation is applicable:

 4 
p (u ) = p x  2  J ,
 πu 
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where J , Jacobian transformation of random variable x, is stated
in (12):
dx
8
=
.
du π u 3

J =

(12)


4 
exp  − 2
.


u π x0
 u π x0 
3

8

(13)

 Au 
p (µr ) = pu 
J,
1− A 

(14)

where Jacobian transformation is:

as:

du
A
.
=
d µr 1 − A

(15)

According to previous, PDF function of repair rate can be stated

p( µr ) =



−4 A2
exp

.
2 3
2 2

(1 − A) µr π x0  (1 − A) µr π x0 

8 A2

(16)

This is a major contribution of this paper, exact mathematical
characterization of MTTR random process. By using this PDF expression an exact modeling of repair rate process can be obtained by
generating exact repair rate sample values for corresponding values of
availability and MTBF. In such way, simulation of repair rate process
through generating its samples could serve for dynamical prediction
of system performances.
Now, let present cumulative distribution function (shortly written
CDF) of repair rate as:
F ( µr ) =

µr

∫

0



−4 A2

p ( µr )d µr = 1 − exp 
 1 − A2 µ 2π x 
0


(

)

(17)

F −1 (µr ) = y −1 and repair rate samples µr can be expressed as:

(

)

(

)

(

)



 1 − A2 π x
0
 = −
 ,  (18)
1
y
ln
−
(
)



4 A2




where y is uniformly distributed in interval [0, 1]. By introducing
change U = 1 − y , (18) can be reduced to:

70

+∞

∫

0

µr p (µr )d µr

(19)

After replacing (16) into (19) the previous expression is reduced to:

µr =

2A
.
(1 − A) π x0

(20)

This measure that characterizes MTTR random process is in that
way for the first time expressed as the function of availability and
MTBF and can be observed as their function.

3. Numerical results
In order to verify our model we are using data that originate from
[7, 14], where the system of unmanned aerial vehicles consisting of
four air vehicles, two ground-control stations, modular mission payloads, data links, remote data terminals and an automatic landing subsystem were observed. The concept of an unmanned aerial vehicle
(UAV) is not new but it has not been utilized in civilian sector due
to the insufficient level of reliability of current solutions that leads to
high probability of failure occurrence [11].
The following critical repairable components: aircraft’s engine,
propeller and avionics, are taken into consideration. Known parameters examined in the system are:
–– Each aircraft has 120 flight hours per month, i.e. 1440 (120*12)
flight hours per year.
–– Mean time between failures (MTBF is 750 flight hours for the
aircraft engine, 500 for the propeller and 1000 for avionics.
–– Based on that it is possible to determine the MTBF as follows:
◦◦for the aircraft engine MTBFe = 750 / 1440

With the use of inverse sampling y = F (µr ) , the inverse CDF is

 1 − A2 π x
0
µr =  −
ln 1 − F −1 ( µr )

4 A2


Further, based on the equation (16), we can determine the expected repair rate of component µ r in relation to the preferred level of
availability as:
µr =

Au
Now, based on (9) the repair rate µr can be presented as µr =
1
−A
with PDF function:

J =

)

where U is uniformly distributed in interval [0, 1].

By replacing (12) into (11), we get
p (u ) =

(


 1 − A2 π x
0

U
µr =  −
ln


4 A2



◦◦for the aircraft propeller MTBFp = 500 / 1440
◦◦for the avionics MTBFa = 1000 / 1440
Based on the model presented in previous section, a numerical
analysis was conducted with the goal to calculate the annual expected time for repair in order to acquire availability of А=0.85, А=0.9,
А=0.95 by emphasizing the stochastic nature of this process. A similar
analysis can also be conducted for other values of parameter A.
Fig.1 represents the probability of engine’s repair rate depending
on time for cases when it is expected that availability of this component is 85%, 90% and 95%. Likewise, Fig.2 provides data related to
the propeller, while Fig.3 refers to system’s avionics.
Fig. 4 provides graphics data on repair rate in relation to availability on annual level. The availability parameter was set in interval
[0.5 – 1] and according to previous equations we can calculate the
annual repair rate for aircraft engine, propeller and avionics. It can
be seen that the repair rate increases with the increase of required
level of availability. Complete set of graphic data is presented in the
following table:
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4. Conclusion

Table1. Level of annual repair rate in relation to availability
Availability

Propeller

Electronics

Engine

0.55

2.35

3.52

1.76

0.50

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

0.97

1.92

2.88

3.57

4.48

5.76

7.68

10.88

17.28

36.48

62.08

2.88

4.32

5.35

6.72

8.64

11.52

16.32

25.92

54.72

93.12

1.44

2.16

2.67

3.36

4.32

5.76

8.16

12.96

27.36

46.56

According to previous PBL studies, the base stock level does not
influence system availability as much as repair rate and reliability,
so in this paper we proposed a model for determination of expected
repair rate on annual level by observing it as a stochastic process, for
the first time. The presented model can be used for estimation of other
significant maintainability parameters. Further, by setting the availability parameter at required values and assuming the base stock level
was fixed at some constant value, we can determine the repair rate,
not just for critical components mentioned in this paper, but for any
other repairable system that meets the accepted assumptions. By using
this PDF expression an exact modeling of repair rate process can be
obtained by generating exact repair rate sample values for corresponding values of availability and MTBF. In such way simulation of repair
rate process through generating its samples could serve for dynamical
prediction of system performances. This modeling procedure could be
used for planning implementation of new service stations or increasing any other capacity required for reparable spare parts servicing in
order to increase repair system efficiency. The potential area of further
research is optimization of cost that these modifications could bring,
such as optimizing the number of repair stations.

Fig. 1. PDF of engine repair rate

Fig. 2. PDF of propeller repair rate

Fig. 3. PDF of aircraft’s avionics repair rate

Fig. 4. Annual level of repair rate in relation to availability
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Radwan Taha

On System Reliability of Increasing multi-state
linear k-within-(m,s)-of-(m,n):F lattice system
Zwiększanie niezawodności wielostanowych systemów liniowych
typu k-w- (m,s) -z- (m,n):F o strukturze kratowej
A “multi-state linear k-within-(m,s)-of-(m,n):F lattice system” (MS L(k,m,s,n:F)) comprises of m×n components, which are ordered in m rows and n columns. The state of system and components may be one of the following states: 0, 1, 2, …, H. The state
of MS L(k,m,s,n:F) is less than j whenever there is at least one sub-matrix of the size m×s which contains kl or more components
that are in state less than l for all j ≤ l ≤ H. This system is a model for many applications, for example, tele communication, radar
detection, oil pipeline, mobile communications, inspection procedures and series of microwave towers systems. In this paper, we
propose new bounds of increasing MS L(k,m,s,n:F) reliability using second and third orders of Boole-Bonferroni bounds with i.i.d
components. The new bounds are examined by previously published numerical examples for some special cases of increasing MS
L(k,m,s,n:F). Also, illustration examples of modelling the system and numerical examples of new bounds are presented. Further,
comparisons between the results of second and third orders of Boole-Bonferroni bounds are given.
Keywords: network reliability, reliability engineering, structural reliability, system failure modelling,
reliability optimization, probabilistic methods.
"Wielostanowy system liniowy k-w- ( m, s ) -z- ( m, n ):F o strukturze kratowej" (MS L(k, m, s, n:F)) składa się z m × n elementów, uporządkowanych w m wierszach i n kolumnach. Stan systemu i elementów może być jednym z następujących stanów:
0, 1, 2, ..., H. Stan MS L (k, m, s, n: F) jest mniejszy niż j, gdy istnieje co najmniej jedna pod-matryca o rozmiarze m × s, która
zawiera kl lub więcej elementów, które znajdują się w stanie mniejszym niż l dla wszystkich j ≤ l ≤ H. System ten stanowi model dla
wielu zastosowań, na przykład w telekomunikacji, detekcji radarowej, rurociągach naftowych, komunikacji mobilnej, procedurach
przeglądu oraz systemach wież radiolinii. W niniejszym artykule proponujemy nowe granice zwiększania niezawodności MS L
( k, m, s, n: F) z wykorzystaniem drugiego i trzeciego stopnia nierówności Boole'a–Bonferroniego z niezależnymi elementami o
jednakowym rozkładzie. Nowe granice omówiono na podstawie poprzednio publikowanych przykładów numerycznych dla niektórych szczególnych przypadków zwiększania MS L ( k, m, s, n: F). Przedstawiono także przykłady ilustrujące modelowanie systemu
oraz numeryczne przykłady nowych granic. Ponadto porównano wyniki uzyskane dla drugiego i trzeciego stopnia nierówności
Boole'a–Bonferroniego.
Słowa kluczowe: niezawodność sieci, inżynieria niezawodności, niezawodność konstrukcyjna, modelowanie
uszkodzeń systemu, optymalizacja niezawodności, metody probabilistyczne.

Notations
m,s,n,k,pj system parameters.
N
= n – s + 1.
H
highest state for the system and components.
kj
minimum number of components that must be in state less
than j in the sub matrix of the size m×s, j = 1 , 2, …, H.
minimum number of components that must be in state
kjG
greater than or equal j in the sub matrix of the size m×s, j
= 1 , 2, …, H; kjG = (m×s)-kj+1.
k
a vector of kj-s.
kjG
a vector of kjG-s.

δj

number of components that are in state less than j inside

xi,j

the sub-matrix of the size m×s.
the state of the component, which are located in the row i
and the column j, xi , j ∈ {0,1,..., H } .

x

 x1,1

x2,1
the states of all components, x = 
 

 xm,1

x1,2 ... x1, n 

x2,2 ... x2, n 
.


 

xm,2 ... xm, n 

ϕ (x)

the structure function of the system, φ ( x) ∈ {0,1, 2,..., H } .

pj

probability that state of the component is j, ∑ pi = 1 .

Pj

probability that state of the component is greater than or

H

i =0

equal j, Pj =

H

∑ pi

.

i= j

Qj

probability that state of the component is less than j, Qj =
1 – Pj.

Ai , j

an event that at least kl components in state less than l,
j ≤ l ≤ H , of the sub-matrix with the size m × s , that
begin with the component (1, i) and end with the component (m, i + s - 1).

µ

denote the random number of events among

A1, j , A2, j ,..., AN , j which occur.
S1, j , S2, j , S3, j : the binomial moments of µ .
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S1, j

∑ a Pr( Aa, j ) , for 1 ≤ a ≤ N .

S2, j

∑ a,b Pr( Aa, j Ab, j ) , for 1 ≤ a < b ≤ N .

S3, j

∑ a,b,c Pr( Aa, j Ab, j Ac, j ) , for 1 ≤ a < b < c ≤ N .

Rj

probability that state of the system is greater than or
equal j.

Fj

probability that state of the system is less than j,
Fj = 1 − R j .

 z 

the lower integer part for z.

Ej
maximum error of the estimation of R j and F j .
UBj
the upper bound of Rj.
LBj
the lower bound of Rj.
i.i.d
independent identically distributed.
MS
multi-state.
L(k,m,s,n:F) linear k-within-(m,s)-of-(m,n):F lattice system
L( k G ,m,s,n:G) linear k-within-(m,s)-of-(m,n):G lattice system

1. Introduction
A binary L(k,m,s,n:F) is a two dimensional grid. Its components
have only the state 1 (operating) or state 0 (failed), and arranged in m
rows and n columns. This system fails if at least one (m,s) sub-matrix
of its components contains k or more failed components. Many papers
studied its reliability, such as [13-16, 21, 23]. In the last few years,
many systems generalized to MS systems, because the MS models give
more limberness for modelling the equipment conditions. Such as, MS
consecutive k-out-of-n:F system [9, 22, 24], MS k-out-of-n:F system
[1, 10, 20], MS consecutive k-out-of-r-from-n: F system [8, 19] and MS
L(k,m,s,n:F) [7]. In this paper, we study MS L(k,m,s,n:F). This system
is a model for many applications. The system definition and illustration examples of modelling the system are given in section 2. The
Boole-Bonferroni bounds are generalized in section 3, that will used
for evaluation the proposed bounds. In section 4, the proposed bounds
and an illustration example are given. The numerical results are presented in section 5.

The values of k vector, k 1 , k 2 , …, k H , categorize the MS
L(k,m,s,n:F) to three cases:
Case1: When k1 ≥ k2 ≥ … ≥ kH, the system is called a decreasing
MS L(k,m,s,n:F). The exact reliability of decreasing MS L(k,m,s,n:F)
evaluated in Ref. [7].
Case2: When k1 ≤ k2 ≤ … ≤ kH, the system is called an increasing
MS L(k,m,s,n:F). In this case, that is more difficulty, new lower and
upper bounds are proposed.
Case3: When k1=k2=…=kH, the system is called a constant
MS L(k,m,s,n:F). This system is a special case of the increasing MS
L(k,m,s,n:F) and decreasing MS L(k,m,s,n:F).
As with the binary system, the MS L(k,m,s,n:F) and the MS L( k G
,m,s,n:G) are considered as mirror images of each other. Further, the
decreasing MS L(k,m,s,n:F) is an increasing MS L( k G ,m,s,n:G). The
following examples illustrate this system.
Example 1:
A decreasing MS linear (k1 = 4, k2 = 3, k3 = 2)-within-(2,2)of-(2,4):F lattice system, which is an increasing MS linear (

k1G = 1, k2G = 2, k3G = 3 )-within-(2,2)-of-(2,4):G lattice system,

consists of 8 components, that arranged in 2 rows and 4 columns. This
system contains 3 sub-matrices of the degree 2×2. The state of any one
of them is:
• less than 1, if δ1 ≥ 4 , δ 2 ≥ 3 and δ3 ≥ 2 ,
• less than 2, if δ 2 ≥ 3 and δ3 ≥ 2 ,
• less than 3, if δ3 ≥ 2 .
For state 1:

φ ( x) < 1 , if at least one sub-matrix of the degree 2×2 is in state
less than 1. For example, when x =

• The state of

2. The MS L(k,m,s,n:F)

• The state of

The MS L(k,m,s,n:F) contains m×n components, that are ordered
as a matrix of the degree m×n. The possible states of MS L(k,m,s,n:F)
and its components are: 0, 1, …,H. The state of MS L(k,m,s,n:F) is less
than j whenever there is at least one sub-matrix of the size m×s which
contains kl or more components that are in state less than l for all j ≤
l ≤ H. In other words, φ ( x ) < j if at least one sub-matrix of the size
m×s is in state less than j. The state of a sub-matrix of the size m×s is
less than j if all the following inequalities are satisfied:

δj ≥ kj,

δ3 = 3 .
• The state of

δ3 = 2 .

( 23 13)

(

)

is less than 3, such that δ1 = δ 2 = 2 and

is less than 3, such that δ1 = 0 , δ 2 = 1 and

)

(

:

is less than 1, such that δ1 = δ 2 = δ3 = 4 .

φ 0 0 2 3 <1.
0 0 31

Then

(

(00 00)
(00 23)

(00 00 23 13)

(

)

φ 3 0 0 1 <1,
30 01

Similarly,

)

φ 1 3 0 0 < 1 , φ 2 0 0 0 < 1 , etc.
21 0 0
1 0 0 0

δ j +1 ≥ k j +1 ,

For state 2:

δ j+2 ≥ k j+2 ,

φ ( x) < 2 , if at least one sub-matrix of the degree 2×2 is in state


δH ≥ kH .

74

less than 2. For example, when x =

( 02 13 11 03)
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( 2 3)

• The state of 0 1 is less than 3, such that δ1 = 1 , δ 2 = 2 and

δ3 = 3 .
• The state of

δ 2 = δ3 = 3 .
• The state of

11
31

( )

is less than 2, such that δ1 = 0 ,

(11 03)

is less than 2, such that δ1 = 1 ,

δ 2 = δ3 = 3 .
Then

(

(

)

φ 0 1 1 3 < 2.
2 310

)

(

(

)

φ 1 0 2 3 <2
10 2 2

Similarly,

)

,

• The state of

δ3 = 4 .
• The state of

δ3 = 4 .

(

(

( )
(33 12)

δ3 = 4 .
• The state of

is less than 3, such that δ1 = 0 , δ 2 = 1 and

(

)

(

(

)

φ 2 2 3 2 < 3,
2 2 30

Similarly,

(

(

)

)

(

(

)

φ 1 0 3 2 < 2,
0 2 0 0

Similarly,

)

φ 2 0 2 2 < 2 , φ 3 3 1 1 < 2 , etc.
1 1 2 2
3 311

φ ( x) < 3 , if at least one sub-matrix of the degree 2×2 is in state

G

G

less than 3. For example, when x =
• The state of

G

lattice system, that is a decreasing MS linear ( k1 = 3, k2 = 2, k3 = 1
)-within-(2,2)-of-(2,4):G lattice system, consists of 8 components, that
arranged in 2 rows and 4 columns. This system contains 3 sub-matrices
of the degree 2×2. The state of any one of them is:

• The state of

δ3 = 4 .

• less than 1, if δ1 ≥ 2 , δ 2 ≥ 3 and δ3 ≥ 4 ,
• less than 3, if δ3 ≥ 4 .
For state 1:

(

)

1 0 1 2 :
0 1 2 2

1 0 is less than 1, such that δ = 2 and
1
0 1

:

is 3, such that δ1 = 0 , δ 2 = 1 and δ3 = 3 .
is less than 3, such that δ1 = 0 , δ 2 = 2 and

( 2 0)

(

(

)

φ 3 2 1 3 <3.
2 1 2 0

Then

φ ( x) < 1 , if at least one sub-matrix of the degree 2×2 is in state

( 32 12)
(12 12)

( 32 12 12 03)

• The state of 1 3 is 3, such that δ1 = 1 , δ 2 = 2 and δ3 = 3 .

• less than 2, if δ 2 ≥ 3 and δ3 ≥ 4 ,

δ 2 = δ3 = 4 .

is less than 2, such that δ1 = 0 and

φ 0 11 3 <2.
2 111

Then

)

( )

(11 11)

For state 3:

Example 2:
An increasing MS linear (k1 = 2, k2 = 3, k3 = 4)-within-(2,2)-of-(2,4):F

• The state of

:

( )

φ 3 2 3 3 < 3 , φ 32 12 23 03 < 3 , etc.
2 1 33

less than 1. For example, when x =

( 02 11 11 13)

δ 2 = δ3 = 4 .
1 3 is 3, such that δ = 0 and δ = δ = 3 .
• The state of
1
2
3
11

( )

φ 3 3 1 2 <3.
13 2 0

)

)

( 2 1)

)

33
1 3 is 3, such that δ1 = 0 , δ 2 = δ3 = 1 .

)

(

)

(

φ 0 0 0 0 <1,
0 0 0 0

Similarly,

• The state of 0 1 is less than 2, such that δ1 = 1 , δ 2 = 3 and

1 2
• The state of
2 0 is less than 3, such that δ1 = 1 , δ 2 = 2 and

Then

)

less than 2. For example, when x =

331 2
less than 3. For example, when x =
13 2 0 :

δ3 = 4 .

(

φ ( x) < 2 , if at least one sub-matrix of the degree 2×2 is in state

φ ( x) < 3 , if at least one sub-matrix of the degree 2×2 is in state

δ3 = 2 .

is less than 3, such that δ1 = 0 , δ 2 = 1 and

For state 2:

For state 3:

• The state of

(12 22)

330 0
φ 1 1 1 1 < 1 , φ 3 3 0 0 < 1 , etc.
0 0 11

φ 2 0 2 2 < 2 , φ 3 3 3 1 < 2 , etc.
1 1 2 2
3311

• The state of

is less than 2, such that δ1 = 1 , δ 2 = 3 and

φ 1 0 1 2 < 1.
0 1 2 2

Then

(

(10 12)

)

(

Similarly,

(

)

φ 3 2 1 3 <3,
2 1 2 0

)

φ 2 1 2 0 < 3 , φ 3 3 0 0 < 3 , etc.
2 3 2 1
33 2 2
Example 3: A Surveillance Cameras System
Given, a surveillance cameras system consists of 20 cameras that
arranged in 4 rows and 5 columns. This system has 4 different surveillance levels:
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• Good surveillance (state 3).
• Medium surveillance (state 2).
• Low surveillance (state 1).
• Non surveillance (state 0).

The proof of the definition of the expected value in formulae (1)
can be found by Prékopa [18]. The value Si,j is called the ith binomial
moment of µ.

Each camera also has 4 different surveillance levels:
• Good surveillance, in the first time (state 3).
• Medium surveillance, after some time (state 2).
• Low surveillance, after more time (state 1).
• Non surveillance, the camera not works (state 0).
Then:
• The system state is less than 1, if at least one sub-matrix of the
degree 4×3 contains at least 6 components in state less than 1.
• The system state is less than 2, if at least one sub-matrix of the
degree 4×3 contains at least 4 components in state less than 2.
• The system state is less than 3, if at least one sub-matrix of the
degree 4×3 contains at least 2 components in state less than 3.

If we take b1, b2…,bN as variables and compute S1, j , S 2, j ,..., SV , j ;

V  N , then we have two linear programming problems as follow:
Minimize {b1 + b2 + …+ bV +…+ bN}
Subject to:

()

() ( )
b + ... + (V ) b + ... + ( N ) b
2
2

b1 + 2 b2 + ... + V bV + ... + N bN = S1, j
1
1
1
2

N

V



We can represent such a system by a decreasing MS linear (6,4,2)within-(4,3)-of-(4,5):F lattice system (or an increasing MS linear (
k1G = 7, k2G = 9, k3G = 11 )-within-(4,3)-of-(4,5):G lattice system).
Example 4: A Radar Detection System
Given, a radar detection system consists of 25 radar stations that
arranged in 5 rows and 5 columns. This system has 4 different surveillance levels:
• Good detection (state 3).
• Medium detection (state 2).
• Low detection (state 1).
• Non detection (state 0).
Each station also has 4 different detection levels:

(2)

= S 2, j

( )

bV + ... + N bN = SV , j
V
b1 ≥ 0, b2 ≥ 0,..., bV ≥ 0,..., bN ≥ 0
Maximize {b1 + b2 + …+ bV +…+ bN}

(3)

Subject to:

()

() ( )
b + ... + (V ) b + ... + ( N ) b
2
2

b1 + 2 b2 + ... + V bV + ... + N bN = S1, j
1
1
1

• Good detection, in the first time (state 3).
• Medium detection, after some time (state 2).
• Low detection, after more time (state 1).
• Non detection, the station not works (state 0).
Then:

2

N

V



= S 2, j

( )

bV + ... + N bN = SV , j
V

• The system state is less than 1, if at least one sub-matrix of the
degree 5×3 contains at least 3 components in state less than 1, at
least 5 components in state less than 2 and at least 7 components
in state less than 3.
• The system state is less than 2, if at least one sub-matrix of the
degree 5×3 contains at least 5 components in state less than 2
and at least 7 components in state less than 3.
• The system state is less than 3, if at least one sub-matrix of the
degree 5×3 contains at least 7 components in state less than 3.

The solutions of these problems give us the best possible lower
and upper bounds respectively on the value of

We can represent such a system by an increasing MS linear (3,5,7)within-(5,3)-of-(5,5):F lattice system (or a decreasing MS linear
( k1G = 13, k2G = 11, k3G = 9 )-within-(5,3)-of-(5,5):G lattice system).

These bounds are called Boole-Bonferroni bounds. In the following, we give the known explicit solutions of the linear programming
problems for V = 2 (the second order) and V = 3 (the third order).

3. Generalization of Boole-Bonferroni Bounds
The technique of Boole-Bonferroni bounds was derived by
Prékopa and Boros [2, 17], and improved by many papers such as
[2-5, 11, 12, 17]. This technique depends on the solution of the linear
programming problem according to the definition of the binomial
moments.
Let µ denote the random number of the events among
A1, j , A2, j ,..., AN , j which occur. Then:

()

N

()

Si , j = E  µi  = ∑ l bl ,

 l =1 i

b1 ≥ 0, b2 ≥ 0,..., bV ≥ 0,..., bN ≥ 0

Pr( µ ≥ 1) = Pr( A1, j + ... + A1, N ) = F j

3.1. The Second Order of Boole-Bonferroni Bounds:
By putting V=2 in the aforesaid linear programming problems
and calculation S1, j and S 2, j , j = 1, 2, 3,…, H, then the lower bound
of Fj is:

Fj ≥

2
2
S1, j −
S 2, j .
u j +1
u j (u j + 1)

(5)

Where:
i =1,2,…,N (1)

 2 S 2, j 
u j = 1+ 

 S1, j 

where bl = Pr( µ = l ) and

(li ) = 0

76

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol. 20, No. 1, 2018

, if i > l.

(4)

And the upper bound of Fj is:

(6)
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Fj ≤ S1, j −

2
S 2, j .
N

LB j + UB j

Rj =
.
2

(15)



E j = UB j − R j = R j − LB j .

(16)

(7)
The maximum error is:

3.2. The Third Order of Boole-Bonferroni Bounds:
By putting V=3 in the aforesaid linear programming problems
and calculation S1, j , S 2, j and S3, j , j = 1, 2, 3,…, H, then the lower
bound of F j is:



2(2λ j + N − 2)
1
6
Fj ≥
S 2, j + S3, j  (8)
(λ j + 2 N − 1) S1, j −
λj
λj
N (λ j + 1) 


4. 1. Calculation the Binomial Moment S1, j
The binomial moment S1, j can be given by:
S1, j = Pr( A1, j ) + Pr( A2, j ) + ... + Pr( AN , j )

Where:

 −6 S3, j + 2( N − 2) S 2, j 
λj = 1+ 

 −2 S 2, j + ( N − 1) S1, j 

(17)

= N × Pr( A1, j )
Where:

(9)

Pr( A1, j ) =

And the upper bound of F j is:


2

(2ω j − 1) S 2, j − 3S3, j   (10)
Fj ≤ Min 1, S1, j −

ω j (ω j + 1)



β j ( m × s, y ) =

m× s

m× s y

 Q j β j ( m × s, y ) ,
y =k j  y 

∑

M − j −1

min( m× s − y − I e , m× s − kM − e − I e )

e =0

ie = 0

∑

∏

m× s − y − I M − j

i

× pMe − e . p j

(18)

 m × s − y − Ie 


ie



, j<H

(19)

Where:

 3S3, j 
ωj = 2 + 

 S 2, j 

m× s − y ,
β M ( m × s , y ) = pM

(11)

I 0 = 0 , I a = I a (i0 , i1,..., ia −1 ) =

4. System Reliability of the Increasing MS L(k,m,s,n:F)
From the definition of

Ai , j , i = 1, 2,..., N , the increasing
MS L(k,m,s,n:F) is in state less than j, if at least one event Ai , j ,
i = 1, 2,..., N , occurred. Then:


F j = Pr   Ai , j  for all Ω = {1, 2,..., N }
i∈Ω


a −1

∑ ib ,

b =0

The binomial moment S2, j can be given by:
S2, j = ∑ a ,b Pr( Aa , j Ab, j ) 1 ≤ a < b ≤ N
,
.
=

N −1

N

∑ ∑

a =1 b = a +1

bounds and upper bounds of R j as follows:
LBj = 1- (the upper bounds of F j ) ,

(13)

UBj = 1- (the lower bound of F j ).

(14)

Estimation R j by one value can be given by the following formula:

for a = 1, 2,…, H - j. (21)

4. 2. Calculation the Binomial Moment S 2, j

(12)

Calculation F j in equation (12) is very difficult, so we will propose an approximation for lower and upper bounds of increasing
MS L(k,m,s,n:F) using Boole-Bonferroni bounds. Calculation these
bounds required the knowledge of S1, j , S2, j and S3, j , that will be
suggested in the following sections. Further, we can have the lower

(20)

=

Pr( Aa , j Ab, j )

N

∑ ( N − t + 1) × Pr(A1, j At , j )

(22)

t =2

The Pr( Aa , j Ab, j ) , 1 ≤ a < b ≤ N , can be calculated through the
following two cases:
Case 1: If b-a > s-1, then:

(

Pr( Aa , j Ab, j ) = Pr( Aa , j )

2

).

(23)

Case 2: If b-a ≤ s-1, then:
Pr( Aa , j Ab, j ) =

2

 m2  m2  y

 m1  y1
2
  Q j .Ψ j (m1, y1 ).  ∑   Q j .Ψ′j (m2 , y2 , I M − j )  ,
y
y
y1 =t1  1 
 y2 =t2  2 

m1

∑
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Ψ j (m1, y1 ) =

M − j −1 m3

∏ ∑

e = 0 ie = 0

 m1 − y1 − I e  ie
m1 − y1 − I M − j
, j < M, (25)

 pM − e . p j
i
e



m1 − y1
Ψ M (m1, y1 ) = pM
,

Ψ′j (m2 , y2 , I M − j ) =

(26)

 m2 − y2 − I g′  ig′
m − y −I ′
 pM − g . p j 2 2 M − j , j < M,(27)

′
i
g
ig′ = 0 


M − j −1 m4

∏ ∑ 

g =0

m2 − y2
Ψ′M (m2 , y2 , I 0 ) = pM
,

(28)

t2 = max(0, k j – x1 + m(a − b))

m2 = m5 = m(c – b)

,

t3 = t4 = max(0, k j – x1 – x2 ) ,

m3 = m4 = m(b – a )

t5 = max(0, k j – x1 – x3 )
d e, M − j = me − xe − De, M − j , Di , L =

L −1

∑ di , y ,

y =0

i = 1, 2, …, 5

g1, L = Min (m1 − x1 − D1, L , m × s – k M − L – D1, L )

(

g 2, L = Min m2 – x2 – D2, L , m × s – kM − L − D2, L – D1, L +1,…, m × s – k j − D2, L – D1, M − j +1

I 0′ = 0 , I a′ = I a′ (i0′ , i1′ ,..., ia′ −1 ) =

a −1

∑ ib′ , for a = 1,2,…,M-j,

b =0

t1 = max(0, k j + m(a − b)) ,

m1 = m( s − b + a ) ,

t2 = max(0, k j − y1 ) ,

m2 = m(b − a ) ,

(29)

(

)

Case 2: c-a > s-1, b-a ≤ s-1, c-b ≤ s-1
In this case the events Aa , j , Ab, j have common components, and

Ab, j , Ac, j is m×(s + b – c) components. But there are no any common

S3, j = ∑ a ,b,c Pr( Aa , j Ab, j Ac, j ) , for all 1 ≤ a < b < c ≤ N .

components between the events Aa , j , Ac, j .
We can use the formulas (31) and (32) to calculate the

N

a =1 b = a +1 c =b +1

Pr( Aa , j Ab, j Ac, j )

(30)

Pr( Aa , j Ab, j Ac, j ) in this case, but with the following data:
t1 = max(0, k j + m(c – a − 2s)) ,

The Pr( Aa , j Ab, j Ac, j ) , 1 ≤ a < b < c ≤ N , can be calculated
through the following five cases:
Case 1: c-a ≤ s-1
In this case, all the events Aa , j , Ab, j and Ac, j have common components. The number of common components between the events

t3 = max(0, k j – x1 – x2 ) ,

m3 = m(b – c + s )

t4 = max(0, k j – x2 ) ,		

m4 = m(b − a )

t5 = max(0, k j – x3 ) ,		

m5 = m(c − b)

d e, M − j = me − xe − De, M − j
Di , L =

1- When j < M,
g
 me  x  M − j −1 e, L  me − xe − De, L  de, L  me − xe − De, M − j
Pr( Aa, j Ab, j Ac, j ) = ∏ ∑   Q j e .  ∏ ∑ 
 pM − L  . p j
d e, L
 L =0 de, L =0 

e =1 xe =te  xe 



5 me

(31)

m1 = m(c − a – s )

t2 = max(0, k j – x1 + m(c − b − s )) , m2 = m(a – b + s )

Aa , j , Ab, j and Ac, j is m×(s + a – c) components. Then:

L −1

∑ di , y ,

y =0

i = 1, 2, …, 5

g1, L = Min (m1 – x1 – D1, L , m × s – k M − L – D1, L

)

(

g 2, L = Min m2 – x2 – D2, L , m × s – kM − L − D2, L – D1, L +1 ,…, m × s – k j − D2, L – D1, M − j +1

5

me

 me  x m − x
Ab, j Ac, j ) = ∏ ∑   Q j e . p j e e ,
e =1 xe =te  xe 

(

(

)

(

)

)

Case 3: c-a > s-1, b-a ≤ s-1, c-b > s-1
In this case the events Aa , j , Ab, j have common components. But

where:
t1 = max(0, k j + m(a – c)) ,

g5, L = Min m5 – x5 – D5, L , m × s – kM − L − D5, L – D3, L +1,…, m × s – k j − D5, L – D3, M − j +1

(32)

)

g3, L = Min m3 – x3 – D3, L , m × s – kM − L − D3, L – D1, L +1 – D2, L +1,…, m × s – k j − D3, L – D1, M − j +1 – D2, M − j +1

g 4, L = Min m4 – x4 – D4, L , m × s – kM − L − D4, L – D2, L +1,…, m × s – k j − D4, L – D2, M − j +1

2- When j = M,

78

)

tween the events Aa , j , Ab, j is m×(s + a – b) components and between

The binomial moment S3, j can be given by:

Pr( Aa , j

(

so the events Ab, j , Ac, j . The number of common components be-

4. 3. Calculation the Binomial Moment S3, j

∑ ∑ ∑

)

g5, L = Min m5 – x5 – D5, L , m × s – kM − L − D5, L – D1, L +1 – D3, L +1,…, m × s – k j − D5, L – D1, M − j +1 – D3, M − j +1

m4 = min(m2 − y2 − I ′g , m × s − k M − g − I g +1 − I g′ ,..., m × s − k j +1 − I M − j − I ′g ).

N − 2 N −1

(

g3, L = Min m3 – x3 – D3, L , m × s – kM − L − D3, L – D1, L +1 – D2, L +1,…, m × s – k j − D3, L – D1, M − j +1 – D2, M − j +1
g 4, L = Min m4 – x4 – D4, L , m × s – kM − L − D4, L – D1, L +1 – D2, L +1,…, m × s – k j − D4, L – D1, M − j +1 – D2, M − j +1

m3 = min(m1 − y1 − I e , m × s − k M − e − I e ) ,

=

)

the two events Ab, j , Ac, j and so the two events Aa , j , Ac, j are disjoint.
m1 = m( s + a – c) ,

The number of common components between the events Aa , j and Ab, j

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol. 20, No. 1, 2018

S cience and Technology
is m×(s + a – b) components. So, we can find the Pr( Aa , j Ab, j Ac, j )
by the following formula:
Pr( Aa , j Ab, j Ac, j ) = Pr( Aa , j Ab, j ) × Pr( Ac, j )

(33)

Such that, the Pr( Aa , j Ab, j ) can be obtained by formulas (23) ,
(24) and the Pr( Ac, j ) can be obtained by formula (18).

Pr( A1,3 A2,3 A4,3 ) = Pr( A1,3 A2,3 ) × Pr( A4,3 ) = Pr( A1,3 A2,3 ) × Pr( A1,3 ) = 0.506611 × 0.6517
= 0.3301584

S1,3 = 4 × 0.6517 = 2.6068

S2,3 = 3 × Pr( A1,3 A2,3 ) + 2 × Pr( A1,3 A3,3 ) + Pr( A1,3 A4,3 )

= 3 × 0.506611 + 2 × 0.4247129 + 0.4247129 = 2.7939717
S3,3 = Pr( A1,3 A2,3 A3,3 ) + Pr( A1,3 A2,3 A4,3 ) + Pr( A1,3 A3,3 A4,3 ) + Pr( A2,3 A3,3 A4,3 )

= 2 × Pr( A1,3 A2,3 A3,3 ) + 2 × Pr( A1,3 A2,3 A4,3 )
= 2 × 0.3823593 + 2 × 0.3301584 = 1.4250354

Case 4: c-a > s-1, b-a > s-1, c-b ≤ s-1
In this case the two events Aa , j , Ab, j and so the two events Aa , j ,
Ac, j are disjoint. The events Ab, j and Ac, j have common components. The number of common components between the events
Ab, j and Ac, j is m×(s + b – c) components. So, we can find the
Pr( Aa , j Ab, j Ac, j ) by the following formula:

u3 = 3 λ3 = 2 ω3 = 3

,

,

At state 2:
Pr( A1,2 ) =

4

 4

∑  y  (0.3) y β 2 (4, y ) = 0.2997

y =2 



Pr( Aa , j Ab, j Ac, j ) = Pr( Aa , j ) × Pr( Ab, j Ac, j )

(34)

Such that, the Pr( Ab, j Ac, j ) can be obtained by formulas (23),
(24) and the Pr( Aa , j ) can be obtained by formula (18).

2

(35)

0
0
0
 (0.3) (0.4)
d1,0 = 0  0 

x1 = 0 



g3,0 2 − x − D

2
d3,0
2 − x3 − D3,1
3
3,0 
x
(0.3) (0.4)
  (0.3) 3 ∑ 
d
x
3,0

x3 = 2 − x2  3 
d3,0 = 0 

2

∑

2

∑

g 4,0 2 − x − D

2
d 4,0
2− x − D
4
4,0 
x
(0.4) 4 4,1
(0.3)
  (0.3) 4 ∑ 
d
x
4,0
x4 = 2 − x2  4 
d 4,0 = 0 


Example 5.
Consider an increasing MS L(k,m,s,n:F) with the following data:

×

2

∑

g5,0 2 − x − D

2
d5,0
2 − x5 − D5,1
5
5,0 
x
(0.3) (0.4)
  (0.3) 5 ∑ 
d
x
5,0

x5 = 2 − x3  5 
d5,0 = 0 
2

∑

= 0.0719061
Pr( A1,2 A2,2 A4,2 ) = Pr( A1,2 A2,2 ) × Pr( A4,2 ) = Pr( A1,2 A2,2 ) × Pr( A1,2 ) = 0.159795 × 0.2997

0.3). So that, ( Q1, Q2 , Q3 ) = (0.1, 0.3, 0.7). In the following, we illus-

= 0.0478906

trate the calculations of S1, j , S2, j , S3, j . The results of this example are
listed in table 4.

S1,2 = 4 × 0.2997 = 1.1988

At state 3:

0

×

×

the state distribution of components is ( p0 , p1, p2 , p3 ) = (0.1, 0.2, 0.4,

0

g 2,0 2 − x − D

2
d 2,0
2− x − D
2
2,0 
x
(0.4) 2 2,1
(0.3)
  (0.3) 2 ∑ 
d
x
2,0
x2 = 0  2 
d 2,0 = 0 


Such that, the Pr( Aa , j ), Pr( Ab, j ), Pr( Ac, j ) can be obtained by
formula (18).

n = 5, m = 2, s = 2, H = 3, the k vector is ( k1, k2 , k3 ) = (1, 2, 3), and

0

∑  0 (0.3)0 ∑

×

So, we can find the Pr( Aa , j Ab, j Ac, j ) by the following formula:
Pr( Aa , j Ab, j Ac, j ) = Pr( Aa , j ) × Pr( Ab, j ) × Pr( Ac, j )

2

Pr( A1,2 A3,2 ) = Pr( A1,2 A4,2 ) =  Pr( A1,2 )  = [0.2997 ] = 0.0898201
Pr( A1,2 A2,2 A3,2 ) =

In this case, all the events Aa , j , Ab, j , Ac, j are disjoint.

2

= 0.159795

Case 5: c-a > s-1, b-a > s-1, c-b ≤ s-1

S2,2 = 3 × Pr( A1,2 A2,2 ) + 2 × Pr( A1,2 A3,2 ) + Pr( A1,2 A4,2 )
= 3 × 0.159795 + 2 × 0.0898201 + 0.0898201 = 0.7488453
S3,2 = Pr( A1,2 A2,2 A3,2 ) + Pr( A1,2 A2,2 A4,2 ) + Pr( A1,2 A3,2 A4,2 ) + Pr( A2,2 A3,2 A4,2 )

4

 4
Pr( A1,3 ) = ∑   (0.7) y β3 (4, y ) = 0.6517 ,
y =3  y 

= 2 × Pr( A1,2 A2,2 A3,2 ) + 2 × Pr( A1,2 A2,2 A4,2 )
2

 2 2

2
Pr( A1,3 A2,3 ) = ∑   (0.7) y1 .(0.3) 2 − y1 .  ∑   (0.7) y2 .(0.3)2 − y2  = 0.506611
y
y


y1 =1 1 
 y2 =3− y1  2 

2

2

Pr( A1,3 A3,3 ) = Pr( A1,3 A4,3 ) =  Pr( A1,3 )  = 0.4247129
Pr( A1,3 A2,3 A3,3 ) =

,

 2 2

2
Pr( A1,2 A2,2 ) = ∑   (0.3) y1 .β 2 (2, y1 ).  ∑   (0.3) y2 .β 2′ (2, y2 , I1 ) 
y
y
y1 = 0  1 
 y2 = 2 − y1  2 

2

0

2

2

× (0.7)

∑

2

∑

x2 + x3 + x4 + x5

2

∑

8 − ( x2 + x3 + x4 + x5 )

(0.3)

u2 = 2 , λ2 = 1 , ω2 = 2

At state 1:

 0 2  2  2  2 
     
x1 = 0 x2 =1 x3 =3− x2 x4 =3− x2 x5 =3− x3  0  x2   x3   x4   x5 

∑ ∑

= 2 × 0.0719061 + 2 × 0.0478906 = 0.2395934

Pr( A1,1 ) =

4

 4

∑  y  (0.1) y β1(4, y ) = 0.1797 ,

y =1 



= 0.3823593
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Pr( A1,1 A2,1 ) =

2


2
2
y1
y2
∑
 (0.1) .β1 (2, y1 ). 
  (0.1) .β1′(2, y2 , I 2 ) 
y
 y2 = max(0,1− y1 )  2 

y1 = 0  1 
2

∑ y

2

S3,1 = Pr( A1,1 A2,1 A3,1 ) + Pr( A1,1 A2,1 A4,1 ) + Pr( A1,1 A3,1 A4,1 ) + Pr( A2,1 A3,1 A4,1 )

= 2 × Pr( A1,1 A2, A3,1 ) + 2 × Pr( A1,1 A2,1 A4,1 )
= 2 × 0.0234413 + 2 × 0.0141954 = 0.0752734

= 0.078995
2

2

Pr( A1,1 A3,1 ) = Pr( A1,1 A4,1 ) =  Pr( A1,1 )  = [0.1797 ] = 0.0322921
0

0 0
0 0
0
Pr( A1,1 A2,1 A3,1 ) = ∑  (0.1)0 ∑  (0.3)0 ∑  (0.4)0 (0.2)0
x1 = 0  0 
d1,0 = 0  0 
d1,1 = 0  0 

u1 = 1 , λ1 = 1 , ω1 = 2

5. Numerical Results

The numerical calculations of increasing MS L(k,m,s,n:F) reliability are carried out using Visual Basic Program. The computer codes
g 2,0
g 2,1
2  2 
 2 − x2 − D2,0 
 2 − x2 − D2,1 
d 2,0
d 2,1
2 − x2 − D2,2were written very carefully. The new bounds and computer codes ex× ∑   (0.1) x2 ∑ 
(0.3)
(0.4) (0.2)
∑  d
amined by previously published numerical examples for some special
d 2,0
2,1
x2 = 0  x2 
d 2,0 = 0 
d 2,1 = 0 


cases of increasing MS L(k,m,s,n:F), as shown in tables 1-3.
g3,0
g3,1
2
 2 − x3 − D3,0 
 2 − x3 − D3,1 
2
• When m=1, the increasing MS L(k,1,s,n:F) becomes the increasd3,0
d3,1
2 − x3 − D3,2
x3
×
(0.3)
(0.4) (0.2)
∑   (0.1) ∑  d
∑  d
ing MS consecutive-k-out-of-s-from-n: F system. An example of
3,0
3,1


x3 = max(0,1− x2 )  x3 
d3,0 = 0 
d3,1 = 0 
increasing MS consecutive-k-out-of-s-from-n: F system in Ref
g 4,0
g 4,1
2
 2 − x4 − D4,0 
 2 − x4 − D4,1 
2
d 4,0
d 4,1
2 − x4 − D4,2
x4
[19] is examined by our bounds and given in table 1.
×
(0.1)
(0.3)
(0.4)
(0.2)


∑  
∑  d
∑  d
4,0
4,1
x4 = max(0,1− x2 )  x4 
d 4,0 = 0 
d 4,1 = 0 


• When H=1 and m=1, the increasing MS L(k,1,s,n:F) becomes
the binary consecutive-k-out-of-s-from-n: F system. An example
g5,0
g5,1
2
 2 − x5 − D5,0 
 2 − x5 − D5,1 
2
2 − x5 − D5,2
d5,0
d5,1
×
of binary consecutive-k-out-of-s-from-n: F system in Ref [6] is
(0.3)
(0.4) (0.2)
∑  x  (0.1) x5 ∑  d
∑  d
5,0
5,1


x5 = max(0,1− x3 )  5 
d5,0 = 0 
d5,1 = 0 
examined by our bounds and given in table 2.
• When m=1 and s = n, the increasing MS L(k,1,n,n:F) becomes
= 0.0234413
the increasing MS k-out-of-n:F system. An example of MS kPr( A1,1 A2,1 A4,1) = Pr( A1,1 A2,1) × Pr( A4,1) = Pr( A1,1 A2,1) × Pr( A1,1) = 0.078995 × 0.1797
out-of-n:F system in Ref [10] is examined using formula (18) and
given in table 3.
= 0.0141954

S1,1 = 4 × 0.1797 = 0.7188
S2,1 = 3 × Pr( A1,1 A2,1 ) + 2 × Pr( A1,1 A3,1 ) + Pr( A1,1 A4,1 )
= 3 × 0.078995 + 2 × 0.0322921 + 0.0322921 = 0.3338613

The bounds of the increasing MS L(k,m,s,n:F) reliability with
H = 3 and variant values of pj, kj, m, s, n are given in tables 4-7. These
bounds are evaluated using second and third orders of Boole-Bonferroni bounds. The comparison between the results of second and third
orders of Boole-Bonferroni bounds explained in tables 2-7 and figures
1-4. This comparison shows that the third order Boole-Bonferroni
bounds are the best.

Table 1. n = s = 4, m=1, H = 4, k1 = 1, k2 = 2, k3 = 3, k4 = 4, p0=0.1, p1=0.2, p2=0.3, p3=0.3, p4=0.1
State ( j )
Rj

0

1

1

2

0.8669

3

0.7813

4

0.3439

0.6112

Table 2. n =15, m=1, s=10, H=4, k1=4, k2=6, k3=7, k4=9, p0=0.1, p1=0.2, p2=0.3, p3=0.3, p4=0.1
Bounds
LB1
UB1
LB2
UB2
LB3
UB3
LB4
UB4

S1- S2 based
0.9786406

LB1
UB1

80

0.9820220

0.9884654

0.9856288

0.9270848

0.9125175

0.5517231

0.4864087

0.1957316

0.1517213

S1- S2 based

S1- S3 based

0.8541696
0.1880035
0

Table 3. n =50, m=1, s=40, H=1, k1=28, p0=0.5, p1=0.5
Bounds

S1- S3 based

0.9560414

0.9863147

0.8862806
0.3577432
0.0628391

0.9696965

0.9831983


Rj

Ej

0.9838254

0.0018034

0.8993991

0.0131184

0.42207593

0.0643328

0.1072802

0.0444411


Rj

Ej

0.9764474

0.0067509
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Table 4. n =5, m =2, s =2, k1 =1, k2 =2, k3 =3, p0 =0.1, p1 =0.2, p2 =0.4, p3 =0.3
Bounds
LB1
UB1

S1- S2 based

S1- S3 based

0.6150613

0.5586062

0.4481306
0.1756226

LB2
UB2

0.4504151
0

LB3
UB3

0.1622619

0.5397878
0.3104519
0.3703502

0.0089921
0.0856270


Rj

Ej

0.5491970

0.0094092

0.3404011

0.0299492

0.0473096

0.0383175

Table 5. n =10, m =3, s =6, k1 =13, k2 =14, k3 =15, p0 =0.3, p1 =0.3, p2 =0.2, p3 =0.2
Bounds
LB1
UB1

S1- S2 based
0.9988797

0.9990861

0.7064799

LB2
UB2

0.8306766

0.0000000

LB3
UB3

0.3740597


Rj

Ej

0.9990196

0.0000166

0.7767656

0.0207660

0.2344687

0.0529012

S1- S3 based
0.9990029
0.9990362
0.7559996
0.7975315
0.1815675
0.2873698

Table 6. n =20, m =2, s =16, k1 =18, k2 =20, k3 =21, p0 =0.3, p1 =0.2, p2 =0.2, p3 =0.3
Bounds
LB1
UB1

S1- S2 based
0.9944228
0.9967637
0.7542582

LB2
UB2

0.8527955
0.0047005

LB3
UB3

0.1724146


Rj

Ej

0.9955345

0.0003639

0.8128056

0.0159291

0.1186511

0.0219336

S1- S3 based
0.9951706
0.9958983
0.7968765
0.8287347
0.0967175
0.1405848

Table 7. n =25, m =2, s =22, k1 =36, k2 =38, k3 =40, p0 =0.3, p1 =0.2, p2 =0.3, p3 =0.2
Bounds
LB1
UB1
LB2
UB2
LB3
UB3

S1- S2 based
0.9969130
0.9979420
0.7189426
0.7928078
0.0214187
0.0643166

S1- S3 based
0.9973025
0.9974973
0.7519136
0.7683991
0.0456554
0.0549860


Rj

Ej

0.9973999

0.0000974

0.7601564

0.0082428

0.0503207

0.0046653
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6. Conclusions.
In this paper, we proposed new lower and upper bounds for increasing MS L(k,m,s,n:F) reliability with i.i.d components using second and third orders Boole-Bonferroni bounds. The new bounds are

examined by previously published numerical examples for some special cases of increasing MS L(k,m,s,n:F). The comparison between the
results of second and third orders of Boole-Bonferroni bounds shows
that the third order Boole-Bonferroni bounds are the best.
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Evaluation of the injectors operational wear process
based on optical fuel spray analysis
Ocena eksploatacyjnego zużycia wtryskiwaczy
na podstawie analizy optycznej rozpylenia paliwa*
The diagnostics of combustion engine components currently requires the integration of many technical and scientific fields in order
to quickly and accurately locate faults or pinpoint the causes of malfunction. This article analyzes the wear of injectors based on
the geometric indicators of the fuel spray. Using a number of available parameter data, a selection has been made to best judge
the wear of injectors in their operating conditions. Optical fuel spray tests were used to assess the injector wear. Various geometric
indicators of the fuel stream have been presented, indicating their diagnostic utility and applicability. In conclusion, it was found
that the current injection systems require the combination of mechanical injector diagnostics and advanced optical fuel spray
diagnostics.
Keywords: fuel injection, fuel spray, fuel jet cone angle, optical diagnostics.
Diagnostyka elementów silnika spalinowego wymaga obecnie integracji wielu dziedzin techniki i nauki w celu szybkiej i trafnej
lokalizacji uszkodzenia lub poszukiwania przyczyn niesprawności. Artykuł dotyczy analizy zużycia wtryskiwaczy na podstawie
wskaźników geometrycznych strugi rozpylanego paliwa. Na podstawie kilku dostępnych wielkości badawczych dokonano wyboru
pozwalającego najlepiej ocenić zużycie wtryskiwaczy w warunkach ich eksploatacji. Do oceny diagnostycznej zużycia wtryskiwaczy wykorzystano badania optyczne rozpylenia paliwa. Przedstawiono różne wskaźniki geometryczne strugi paliwa, wskazując
na ich użyteczność diagnostyczną oraz możliwość zastosowania. W podsumowaniu stwierdzono, że badania obecnych układów
wtryskowych wymagają połączenia mechanicznych metod diagnostyki wtryskiwaczy oraz zaawansowanej diagnostyki optycznej
rozpylenia paliwa.
Słowa kluczowe: wtrysk paliwa, rozpylenie paliwa, kąt stożka strugi, badania optyczne.

1. Introduction
The diagnostics of combustion engine components currently requires the integration of many technical and scientific fields in order to quickly and accurately locate faults or pinpoint the causes of
malfunction. The injection system is one of the most sensitive engine systems, which in compression-ignition engines requires more
rigorous performance and fit regimes than in spark ignition engines.
Evaluation of the injection system components and in particular of the
injectors is carried out by analyzing the degree of their contamination
by external or internal deposits resulting from the combustion of fuels
and lubricating oil [16].
The use of additives for diesel fuels aims to limit the formation
of such deposits.
Studies on the use of detergent-dispersant additives were conducted by Beck et al. [1]. They have shown that these additives are
suitable for increasing the oxidation resistance of pure diesel and biodiesel blends. With respect to the fuel samples tested - biodiesel,
diesel and their mixtures, the reduction of oxidation stability due to
prolonged shelf life may be partially compensated by the use of selected dispersant-detergent additives. Additives prevent the formation
of radicals and neutralize carboxylic acids and thus increase the oxidation stability of the fuel samples.

When analyzing the effects of detergent-dispersant additives
Żak et al. [19] have shown that they have a significant effect both
on the state of the compression-ignition combustion engine fuel supply equipment as well as on the reduction of exhaust gas emissions
(mainly for particulate matter).
Khalife et al. [5] analyzed the effects of various additives on fuel
consumption and emissions, and showed that oxidation additives have
the most significant impact on these values. They increase fuel consumption while reducing CO, HC and PM emissions, while slightly
increasing NOx emissions. It has also been shown that non-metallic
additives (such as carbon nanotubes) have the least notable impact on
these values.
Nano-additives to fuels are becoming increasingly important.
Shaafi et al. presented their full characteristic in [15]. This revealed
the impact of the use of metal nano-additives, metal oxides, magnetic
fluids, carbon nanotubes and mixtures thereof on engine performance
and emissions. It has been found that using mixtures of nano-additives
into pure diesel fuel increases nitrogen oxide emissions, due to the increase in the combustion chamber maximum temperature. It has been
shown that emulsification (the use of water) is the best way to reduce
NOx emissions, but also limits the engine performance.
Reducing the buildup of residues can lead to changes in fuel
spraying and combustion in the combustion chamber. Hence the need
to study the fuel stream geometric parameters, not only as a result of

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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the engine operation of the wear of components, but also as a result of
fuel. New injectors (designated n1) and injectors previously used in
using fuel additives.
vehicles (designated u1 and u2) were used. Their characteristics are
shown in Table 1. The tested injectors were characterized by an 8-pore
Fuel stream research is used mainly to determine the main spray
indicators, such as the stream range, the area of the jet (defined as flat
atomizer with a 162° angle between the fuel jets.
image exposure) and the jet incidence angle. Many studies employ
Base diesel fuel (B7 fuel labeled as #1) and diesel fuel with a set
fixed volume chambers to study these quantities using halogen lamps
of additives (labeled #2) are included in the study.
[13], LED [7] or laser light [18].
The study of fuel streams geometric indicators is usually
performed using optical methods. They allow for precise de- Table 1. Characteristics of the injectors used in the tests
termination of the stream range in different temperature conInjector
Fuel
Notes
Injector mileage [km]
ditions of the medium. They also often include images from
n1
#1
New injector
0
varying view angles to allow for corrections in determining
n1
#2
New
injector
0
the stream. Flat image exposure is used to determine the
area of the fuel stream. There are methods of masking each
u1
#1
Used injector/vehicle 1
80 000
stream to individually determine their parameters. The stream
u2
#2
Used injector/vehicle 2
80 000
cone angle is determined using several methods. The basic
methods allow to determine it at
any distance from the atomizer, Table 2. Selected properties of the base and modified diesel fuel
analyzing the width of the stream
Result
in a given cross section [8]. Others are based on the averaging
Test type
Unit
Diesel oil with
Diesel oil B7
of such magnitudes after taking
INIG additives
into account several stream width
Cetane index
–
57.6
57.8
values. The latest method, which
allows for some level of automaCetane number
–
53.3
54.7
tion, was devised by Naber and
3
828.7
828.6
Density at 15°C
kg/m
Siebers [8]. It enables determinContent
of
polycyclic
aromatic
hydrocarbons
%
(m/m)
1.1
ing the cone angle based on the
Sulfur content
mg/kg
below 5
below 3.0
knowledge of the stream surface
area and its range [10]. So, to deIgnition temperature
°C
88
87.5
termine the stream cone angle, it
Coking residue (with 10% distillation residue)
% (m/m)
0.062
0.074
is necessary to know the value of
these several parameters.
Incineration residue
% (m/m)
0.001
0.004
Ghahremani et al. [2] deterWater content
% (m/m)
0.005
0.0005
mined the geometry of the fuel
stream based on experimental
Impurities content
mg/kg
2.1
6.7
studies. Equations describing
Corrosion test on steel (3 h, in the temperature of
corrosion decorrosion trace
trace B++
the range and surface area of the
38°C)
gree
stream were determined (fuel and
Fatty acids methyl esters (FAME)
% (V/V)
5.6
–
medium density, kinematic viscosity and surface tension of fuel)
35.97
2.0
Oxidation resistance
hg/m3
using the physical and chemical
Lubricity, corrected average wear trace diameter (WS
µm
180
337
properties of the fuel (bio-diesel).
1.4) at 60°C
The maximum range error was
2.7175
2.711
Kinematic viscosity at 40°C
mm2/s
9% and for the area it was 12%.
Fractional composition
at temperature up to 250°C distills
at temperature up to 350°C distills
95% (V/V) distills at temperature

2. Research motivation

Studies of fuel spray indicators conducted with respect to
injectors in compression-ignition
engines are primarily concerned
with the assessment of changes in the stream geometric parameters
resulting from their operation. The aim of this article was to determine
the influence of different fuels on these indicators in addition to obtaining the indicator values themselves. Another issue was the estimation of fuel atomization time, with which it is possible to determine
the described changes in geometric parameters.

3. Research methodology
3.1. Test objects
The study of the fuel stream geometric parameters for different
fuels was performed using three groups of injectors and two types of
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% (V/V)
% (V/V)
°C

27.3
97.7
333.0

26.3
97.2
328.0

3.2. Research apparatus
A fixed volume chamber with a set backpressure value was used
to determine the fuel stream geometry, using a diesel fuel injection
(the exact description of the chamber can be found in [14]). Fuel injection at 35 MPa (corresponding to idle and low load conditions) and
injection time of 0.3 ms were used in the research. For these conditions it is possible to accurately determine the stream geometric parameters. At the same time it also becomes possible to determine the
effect of the injectors used on the change of the spray parameters.
High fuel pressure values result in high flow rates, which results in
fewer data records being recorded in a given measurement range. The
measurement range is due to the size of the video window of the fixed
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P∆
α 
tg   =
 2  (S / 2 )2

where: α – fuel stream cone angle, P∆ – triangle surface area, S –
maximum fuel stream range (Fig. 2).
The method of image processing and determination of individual
spray indicators is shown in Fig. 3. The results obtained with this
Fig. 1. Test bench

volume chamber [13]. The size of the quartz window used was
90 mm – Fig. 1.
Fuel injection into a fixed volume chamber was performed
using an oil injection system along with its conditioning –
STPiW3 from Mechatronics. The system uses a CP4.1 pump
with a maximum fuel injection pressure of 200 MPa. In order
to provide comparable testing conditions, the fuel temperature
was maintained at 42°C.
The optical analysis of the fuel injection and atomization
process was carried out using LaVision’s high speed, monochrome HSS5 camera, with the 10 kHz (∆t = 100 µs) frequencies at a resolution of 512 × 512 pixels (examples are shown in
[12]). The work area was 410 pixels, which, at the size of the measuring window (90 mm), allows for a 1 pixel = 220 μm imaging (or 1 mm
= 4.55 pixels). This value is sufficient to carry out accurate analyzes
of the fuel stream geometric parameters.

Fig. 2. Method for determining the fuel stream cone angle

method (for each stream and for the full atomization time) mean that
the results of initial values obtained for the fuel stream development
will be subject to a large error resulting from the small developed fuel
stream area value. With the development of the stream, the value of
the resulting cone angle of the stream should be constant.

3.3. Results analysis
The recorded images were further processed
to obtain fuel injection indicators from injectors
with different mileage (new and used).
The study of injection indicators was carried out independently for each of the eight
fuel sprays and the parameters determined included:
a) stream range; it is defined as the maximum distance from the atomizer to the
adopted luminance boundary of the fuel
stream image. Preparation of the images
to evaluate the fuel stream range consisted of selecting the test area (applying
masking of the image) and subtracting
the background (measured noise). The
fuel stream range was determined individually for each stream.
b) fuel stream area; it is defined as the
Fig. 3. Image processing and determining the geometric indicators of the fuel stream
number of pixels within the specified luminance intensity range. These tests were
performed by determining the coordinates
4. Analysis of fuel spray geometric parameters and
of triangles on each of the fuel streams.
selection of the comparative index
c) the fuel stream cone angle; this value was determined using
the method devised by Naber and Siebers [8]. It is possible
4.1. Assessment of individual fuel spray indicator values
to use typical algorithms to search for the stream cone based
on the edges of the fuel jet streams, but this method is used
The methodology described above was used to determine the
increasingly less often due to the low accuracy and lack of
range of individual fuel streams. An average of these values was calprecise guidelines for determining the rules of such methods.
culated, and presented in the form of lines without any visible measThe Naber and Siebers method can be used for any injector in
ured points (Fig. 4a). Conducted research indicates the similarity of
compression-ignition engines with different fuel outflow angles
the range of individual fuel streams. It can also be concluded that
[9]. This algorithm requires determining the range of the fuel
analyzing each of the streams individually is necessary, since the arstream and then using half of that value and determining the
bitrary choice of one fuel stream does not permit full analysis of such
fuel stream area for that range value. With this method it is posatomization. Representative streams can be indicated in the analyzed
sible to determine half of the stream cone angle value:
results – similar to the average values. However, this selection is pos-
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sible only after individual stream analysis. There were no significant
differences in the range of individual fuel streams using standard fuel
(diesel). In the analysis of the modified fuel range, however, it was
found that there are two streams that differ significantly from the others. Such cases occurred during the stream range analysis of both, the
new and the used injectors. It is not possible to deduce the difference
in the wear level of the injectors or to change this value by using different fuels based on the analysis of individual stream ranges.
Analysis of the injected fuel stream surface area indicates the existence of significant differences when determining this value. Using
this indicator, it is possible to assess the operational wear of the injector, as the stream surface area is significantly smaller (Figure 4b). It
was thus also found that the analysis results of a)
only one fuel stream could not be representative
of the injectors operational changes.
The assessment of the fuel stream cone angle (Fig. 4c) indicates the existence of the lowest scatter values (spread at t = 1.6 ms between
the new injectors is 4 percentage points). Analyzing this angle indicates a high repeatability
of this measurement for each fuel stream. It is
also possible to determine the injector wear,
since as the injector mileage increases the fuel
stream cone angle decreases.

4.2. Assessment of fuel spray indicators limits
Due to the discrepancies in the fuel spray indicators of different
streams mentioned previously, their limit values were determined.
Stream range analysis indicates an increase in the differences with the
streams development. The fuel spray limit values are similar (Figure
5a). At time up to 0.6 ms, the differences in the stream ranges are
small and are about 14.9% for new injectors regardless of fuel type.
After this time, however, these values increase to 30.5% for the injection of both fuels (at atomization time t = 1.6 ms after injection start
time). The spread of values obtained for the used injectors #1 and #2
are: 17.5% and 22% respectively (0.6 ms after injection start) and
b)

c)

Fig. 5. Evaluation of limit values and differences of these values during fuel injection: a) stream range – S,
b) stream surface area – A, c) stream cone angle – alpha

26.9% and 33% (at 1.6 ms) respectively.
The boundary values of the
stream surface areas vary more
significantly (Figure 5b). The investigations of new injectors indicate a much smaller spread between them than observed for the
used injectors. However, the absolute value analysis allows to conclude that the differences in this
case are smaller (between used
injectors fed with different fuels).
The smaller fuel stream surface
area is caused by injector wear
and tear (smoldering of atomizer
holes), the smaller differences in
values are due to the same level
of injector wear. New injectors
were characterized by increased
differences in manufacturing and
machining and were not subjected
to several hours of operation. Up
until 0.6 ms time the stream surface area differences were small
and amounted to 15–19%. In both
cases, the final stream surface area
values (at t = 1.6 ms after injection
start) were found to be in the range
of 60–75%. This result may be due
to the different manufacturing accuracy of the injector holes. The
change in the range of stream area
value analysis (t = 1.6 ms) does not
exceed 5 percentage points (new

a)

b)

c)

Fig. 4. Results of fuel spray indicator tests: a) fuel stream range – S, b) fuel stream area – A, c) stream cone angle – alpha
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injectors) and 11 percentage points when analyzing injectors previously used.
Changes in the fuel stream cone angle are quite uniform throughout the injection period. The initial large angle values are due to the
low corresponding fuel range value. Later on in fuel injection, similar
changes for each test are observed. Up to 0.68 ms the difference in
the stream range values is about 30%. After this time the values are
still around 30% (at time t = 1.6 ms). Thus it can be stated, that this
indicator is characterized by limited value changes with the time after
injection. But also, for all the performed tests, the stream cone angle
value spread decreases, resulting in a steady values after about 1 ms
(range of angle between streams less than 10 degrees).

4.3. Average fuel spray rate evaluation
Due to the described discrepancies in the individual stream spray
indicators, their averaged values were determined (Fig. 6).
Fuel injection using the new injectors indicates a greater stream
range is obtained by fuel with additives (5% greater range). The operating conditions produce ambiguous results (Figure 6a). The stream
range for injectors using base diesel fuel increased by 6%, while for
diesel fuel with additives the range decreased by 11%. As can be seen
from the above results, there is no clear conclusion, which indicates
the need for additional fuel stream geometry analyzes to determine
the fuel atomization differences between the various injectors and the
use of different fuels.
The mean fuel stream area values analysis indicates the possibility
of evaluating both the injectors wear degree as well as the fuel type
used (Figure 6b). This is due to significant changes in the analyzed
quantities. Larger fuel stream areas are observed for new injectors
(regardless of the fuel type used). These values are higher by 20%
(fuel #1) and 60% (fuel #2) compared to used injectors. Larger spray
values (6%) were achieved with fuel #2 for new injectors. In the case
of used injectors, the larger stream area was observed for fuel #1 – by
24%. Inclusion of the stream surface area in the fuel stream geometric
a)

b)

c)

and used injectors is about 30%. It can be noted that after some time
(about 0.8 ms from the start of the injection) the values of these differences are constant. In the case of tested fuels it is not possible to
effectively distinguish the difference in fuel spray from new or used
injectors (the difference in spray angle for used injectors is only about
5% higher). The results of the fuel stream cone angle analysis by this
method are convergent (with respect to the trend of changes during
injection and atomization) with the results obtained in the studies of
the mixture of n-pentanol and diesel oil by Ma et al. [7].

5. Selection of test conditions for the assessment of fuel
spray indicators
Using the average fuel spray indicator values obtained, the coefficient of variation (as the standard deviation of the mean value)
was determined for each fuel injection time. Because the value of the
standard deviation itself depends on the mean value, this means that
as the stream range increases, this value will also increase, an indicator that is independent of the mean has been selected. Thus it became
possible to determine the time after which indicator value only increases. In combustion engine studies, it is assumed that the value of
the coefficient of variation compared to the average indicated pressure
should not exceed 3.5%–5% [6, 17] or the value of 10% [4]. Due to
the much lower repeatability of the stream cone angle measurement
results, it is assumed that in such tests it can reach values of up to 40%
[3]. Taking these assumptions into account, an analysis is presented,
including the determination of the minimum coefficient of variation
value. It has been shown that there is a time after which the value of
a given fuel geometry indicator only increases (Figure 7). With these
assumptions, it is assumed that the minimum fuel spray analysis time,
after which it is possible to determine the difference in the fuel atomization method, is 0.6 ms from the start of the injection. Only after
such a time, changes in the range of the stream, the stream surface
area and the stream cone angle are visible. Adopting a higher time
value makes it valid, but the best form of evaluation consists of the
knowledge of the whole fuel spray pattern.

6. Conclusions
Conducting research on the fuel streams geometry requires the use of optical tests in which
it is important to consider several different parameters. Determining the geometric indicators
of the fuel stream requires the use of procedures
that determine the parameters of each stream
separately and then averaging the results. It is
necessary to analyze each stream individually,
because choosing one stream for analysis does
Fig. 6. Evaluation of average fuel spray indicators with limit values and value ranges: a) stream range – S,
not allow for a full fuel spray and atomization
b) stream surface area – A, c) stream cone angle – alpha
analysis. Because of the large variation between
a)

analysis is a measure that allows the identification of the mileage and wear of the injectors
as well as to determine the differences when
spraying different types of fuels.
Analysis of the average stream cone angle
values indicates the high usefulness of this indicator for evaluating fuel spray of the operating injectors (Figure 6c). This analysis of the
average stream cone angle reveals significant
differences in the evaluation of new and used
injectors. Operating conditions deteriorate the
performance of the injectors (sintering and coking of the injector holes), resulting in a reduced
stream cone angle. The difference between new

b)

c)

Fig. 7. Choice of analysis time for fuel spray coefficients based on the coefficient of variation: a) stream
range – CoV (S), b) stream surface area – CoV (A), c) stream cone angle – CoV (alpha)
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the different atomizer holes, the atomized fuel parameter values can
vary greatly for each fuel stream.
In order to determine the effect of the fuel type used for the same
injectors, it is necessary to determine the surface area occupied by
the fuel stream as well as the stream cone angle. Due to the close
similarity of the physical characteristics of the tested fuels, the range
of the fuel stream does not indicate any changes that would allow to
differentiate the fuel used based on the observed values.
Evaluation of the injectors wear level requires knowledge of the
fuel stream surface area and the stream cone angle. In this case, the
cone angle of the injected fuel stream is a significant indicator of the
stream geometry, whose changes can be observed as a result of the
operation and wear of the injector.
Detailed conclusions on the fuel stream geometric indicators were
formulated in relation to the mean values obtained from the analysis
of each stream:
1) in terms of stream range:
a)

the similarity in the physical characteristics of the analyzed fuels causes the differences in stream range from
the new injectors to be small reaching about 5% in favor
of the additive-rich fuel,

b)

during the analysis of the used injectors, different results
were obtained: fuel injection using base diesel fuel increased the stream range by 6%, while using diesel fuel
with additives led to a range decrease of 11%,

c)

the fuel injection characteristics and operational changes
of the injectors cannot be evaluated or tested using the
values of fuel stream range.
2) in terms of fuel stream surface area:
a)

new injectors (regardless of the fuel used) have a much
larger stream area than the used injectors; which had a
mileage of 80,000 km, the area has decreased both during
base diesel fuel injection (20%) and during the additiverich fuel injection (60%),

b)

when fuel is injected using the new injectors, the stream
area is slightly larger for fuel with additives (by 6%); it is
significantly smaller for base diesel fuel (by 24%) when
using the already worn out injectors,

c)

the analysis of the mean stream area values indicates the
applicability of this indicator, both to the assessment of
the injectors wear and mileage and to identify the injection of different fuels (even with similar physical characteristics); this is due to significant changes in the values of
analyzed parameters,
3) in terms of fuel stream cone angle:
a)

the difference between new and used injectors is about
30%,

b)

in the case of the tested fuels, it is not possible to determine the difference of fuel spray from new or used injectors (the difference in stream cone angle for used injectors
reaches only up to 5%),

c)

the analysis of the results indicates the usefulness of this
indicator for assessing the fuel atomization for the analysis of both new and used injectors.
The results of the conducted research indicate very high possibility of evaluating the degree of wear of the injectors. However, full
analysis of the impact of different fuels on their geometric indicators should be complemented with combustion studies. Such studies, which are the next planned stage in the authors research, on the
recognition of the various fuels injection effects, should be used to
supplement the knowledge on the possibility of evaluating different
fuel types, in the aspect of their effect on the operation of injectors, in
compression-ignition engines.
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Experimental determination of lateral forces caused
by bridge crane skewing during travelling
Eksperymentalne wyznaczanie sił poprzecznych
wywołanych skrętem suwnicy podczas jazdy
Crane condition depends on the large number of variables randomly changing in time. Due to the large number of parameters,
skewing forces have stochastic character. Though in standards treated as occasional loads, their dynamic action in certain cases
can cause fatigue damage of the crane travelling mechanisms, structure and runway components. Current European Norms have
left the question of skewing forces influence upon the fatigue damage occurrence unresolved. The paper presents an experimental
determination of lateral forces acting on the vertical wheels of a bridge crane using two different solutions of transducers for the
direct measurement on the wheels of the cranes in operation, without changing the way of lateral guiding. As an illustration, few
records of the measured wheel lateral force vs. time are shown. Presentation of such records in the form of a loading spectrum
(e.g. using the software nCode), obtained during long-lasting or continuous monitoring of cranes in operation, is the first step in
finding the relevant answer to the previously unresolved question.
Keywords: bridge crane skewing, lateral force transducer, load spectrum, fatigue.
Stan suwnicy pomostowej zależy od dużej liczby zmiennych losowo zmieniających się w czasie. Ze względu na dużą liczbę parametrów, siły skośne mają charakter stochastyczny. Chociaż w normach traktowane są one jako obciążenia sporadyczne, ich
dynamiczne oddziaływanie w niektórych przypadkach może powodować zmęczeniowe uszkodzenie mechanizmu jazdy suwnicy, jak
również jego konstrukcji oraz elementów toru jezdnego. Obecnie obowiązujące normy europejskie pozostawiają bez rozwiązania
kwestię wpływu sił skośnych na występowanie uszkodzeń zmęczeniowych. W pracy przedstawiono metodę eksperymentalnego
wyznaczania sił poprzecznych działających na koła pionowe suwnicy pomostowej. Metoda ta polega na użyciu dwóch różnych rozwiązań przetworników do bezpośredniego pomiaru sił na kołach pracującej suwnicy, bez zmiany sposobu prowadzenia bocznego
. Dla ilustracji pokazano kilka zapisów pomiarów siły poprzecznej koła w funkcji czasu. Przedstawienie takich zapisów w postaci
widma obciążenia (np. za pomocą oprogramowania nCode ), uzyskanego podczas długotrwałego lub ciągłego monitorowania
suwnicy w trakcie jej eksploatacji, stanowi pierwszy krok do znalezienia rozwiązania nierozwikłanego do tej pory problemu.
Słowa kluczowe: skręt suwnicy, przetwornik siły poprzecznej, widmo obciążenia, zmęczenie.

1. Introduction
The separate group of cyclically operating load transporting machines includes cranes, travelling along the invariable railway consisting of two parallel rails fastened onto the corresponding steel or
concrete supporting beams, or onto the foundation on the ground.
Some typical representatives of this group are bridge, gantry and
semi-gantry cranes, ship-to-shore container gantry cranes, and slewing jib portal or semi-portal cranes.
All the loads acting upon the crane are transmitted from the points
of their action through the structure and wheels or guide rollers, to the
runway rails. Crane wheels derailment is usually mechanically prevented under constraint by the guiding means, such as wheel flanges,
or horizontal side rollers. Manufacturers of transducer technologies
have already offered various electronic contactless guiding systems.
However, their application is limited to the newer and valuable cranes.
Nowadays in use are mainly bridge and gantry cranes without any additional electronic guiding devices.
During the operation of slewing jib portal cranes, due to the slewing of their turntable, and derricking the jib, the position of the center
of gravity projecting point upon the supporting plane is constantly
altered. Asymmetric allocation of gravity forces at bridge and gantry
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cranes is caused by the loaded trolley traversing. Consequently, the
general rule applies to all the previously mentioned cranes where during the load handling, vertical loads acting on the crane wheels and
resistance forces change their values, thus causing the crane structure
skewing in the horizontal plane. Their vertical wheels are rolling without disturbance in the „natural direction“, causing the deviation of the
direction of resulting crane motion from the runway rail direction.
However, the direction of motion alters when the guiding means comes
into the contact with the rail head, and the crane keeps coming back
into the runway direction. Such forced guiding along the runway realized by the successive interaction among the guiding means and the
rail, causes complex planar motion of the crane, termed as skewing.
The purpose of this research is to propose the concept of forming
the experimental data basis concerning the influence of crane skewing on the fatigue of its structure elements and traveling drive components. Such data basis is indispensible for further advancement of
probabilistic calculations of cranes.
The paper gives the short survey of typical damages of crane
wheels and rails caused by the undesirable consequences of excessive
skewing. The main goal of the paper is to outline one of the possible
ways of measuring the values of lateral forces due to skewing, without
altering the function, the composition, or the form of the standard-
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ized crane wheel assembly. Two different forms of force transducers
were designed for the purpose of measuring the lateral forces. The
proposed technical solution was tested at the single-girder bridge
crane. The obtained records of the measured wheel lateral force vs.
time were processed by using the software nCode. The final results
were obtained in the form of the lateral forces spectra per wheel for
the period of measurement.

2. Short reference to the problems of bridge crane skewing
Forces arising in the interaction among the wheel and the rail,
and corresponding velocities (projected onto the contact plane) are
shown in Fig. 1. The natural direction of a crane vertical wheel rolling
deviates from the rail direction, and the deviation is expressed as the
skewing angle αw.

Fig. 1. Velocities and forces corresponding to the skewed crane wheel: a) driven flanged wheel; b) non-driven flanged wheel; c) driven flangeless
wheel (1- vertical crane wheel; 2 - rail; 3 - horizontal guiding roller)

a)

Driven wheel i on the rail j, Fig. 1.a, loaded with vertical force
Fz(ji) and driven by the torque Tw(ji), rolls along the rail with tangential
velocity vo = (Dw/2)·ωw(ji), where Dw denotes the nominal wheel diameter. Due to its elastic slip, the driven wheel slips tangentially with
the velocity vx. When its flange comes upon the rail head, due to the
axial slip with the velocity vy, the wheel abandons its „natural direction“ and starts rolling in the rail direction with the resulting velocity
v. The corresponding forces due to the tangential and axial slips are
Fx(ji) and Fy(ji), and the skewing force FS(ji) arises in the contact point
of wheel flange and rail head.
Non-driven wheel, Fig. 1.b, is driven by the crane structure, pulling its axle with force Fw(ji), and rolls with the angular velocity ωw(ji).
In this case, no elastic slip occurs, and consequently there exists neither velocity vx, nor force Fx(ji).
In case of a crane with flangeless vertical wheels, Fig. 1.c, guiding
along the runway rails is performed by horizontal rollers. The skewing force occurs in the contact point of the roller and the rail.
The occurrence of skewing phenomena is not equally noticeable
at each of the mentioned crane types. Skewing forces at portal slewing
cranes with derricking jib and container portal cranes are of no exceptional importance for the dynamic behavior and structure fatigue,
because the travelling of these cranes is a mere auxiliary movement
(changing the operation location). However, for gantry and bridge
cranes with wider spans, the steady tendency to skewing during travelling is one of the important issues.
The most significant factors having impact on the crane motion
stability and its dynamic behavior in the process of skewing, as well
as on the occurrence frequency, amplitude values and history of skewing force, are [8, 17]:
b)

d)
c)

Fig. 2. (a–d) Examples of typical damage of crane vertical wheels and horizontal guiding rollers
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e)

f)

g)

h)

i)

Fig. 2. (e–i) Examples of typical damage of crane vertical wheels and horizontal guiding rollers
–– factors and phenomena depending on the crane configuration,
operation regimes, and environmental conditions, and cannot
be altered by means of technical or technological actions,
–– geometrical imperfections and deviations made during manufacturing and installation of crane vertical wheels assemblies,
–– improper arrangement of horizontal guiding roller assemblies,
geometrical imperfections and deviations made during installation of their components,
–– geometrical imperfections made during manufacturing and installation of crane runway rails,
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–– deviations made during installation of crane structure elements,
–– unequal angular velocities of driven wheels on both end carriages,
–– irregular and incompetent maintenance of a crane and its rail
track, and
–– errors in crane design due to insufficient knowledge of crane
skewing problems.
Undesired consequences of crane skewing are usually shown as
various types of damage on vertical wheels and horizontal rollers,
rails and crane structure elements. Extreme lateral loads caused by
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enormous skewing can even cause frequent failures, rail track degradation, demolition or plastic deformation of crane driving mechanism
components, or even crane structure collapse.
Fig. 2.a and 2.c show the wheel tread (rolling surface) with clearly
distinguishable lighter surfaces with metal glitter from the corroded
surfaces, [10, 11]. The difference among the conditions of these surfaces indicates that the crane doesn’t use the whole width of the wheel
tread. In case of constant contact between the wheel flange and the
same rail head, the crane travels in a straight line without any „waddling“. During a longer period, this leads to wearing of only one rail
head side and its corresponding wheel flange. Shallow traces of wearing on the inner wheel flange surface, Fig. 2.b, are the signs of wheel
flange tending to climb onto the rail head, [2]. The examples of wornout wheel tread and altered wheel flange geometry, [10], are shown
in Fig. 2.d. Such traces occur mainly at driven wheels due to the tana)

gential and axial slip. If wheel maintenance and condition check are
not regularly carried out, the flange thickness can be considerably
reduced, thus leading to its fracture, Fig. 2.f, even by minor lateral
load acting, [15].
Sometimes skewing forces cause plastic deformations of a thinned
wheel. In case of inadequately designed and poorly maintained wheels,
these deformations can be accompanied by the occurrence of recess
along the wheel circumference, in-depth hairline cracks in tread surface, and worn-out flange, Fig. 2.g, [23]. These damages arise as a
result of joint action of exceptionally large vertical and lateral loads
during crane operation. In case of inadequate wheel heat-treatment,
vertical and lateral forces can induce flaking by layers of wheel tread
surface, Fig. 2.h, especially in the case of a high temperature in the
working environment (iron foundries, ironworks, rolling mills, etc.),
b)

d)

c)

Fig. 3. (a-d) Examples of typical damage of crane runway rails
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e)

f)

g)

h)

i)

Fig. 3. (e-i) Examples of typical damage of crane runway rails

[2]. Loads due to the skewing of gantry cranes with wide spans can
cause flaking of rolling surfaces even on the horizontal guiding rollers, Fig. 2.i, [25].
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The most frequent patterns of crane rails damage are shown in
Fig. 3. Lateral loads often cause rail deformations, Fig. 3.a, on certain
track sections (primarily at gantry cranes), [25]. Due to the increased
pressure in the contact point of wheel flange and rail head, wearing
traces arise at both of them. When the deviations from the rail direction exceed the tolerable values, difficulties occur during travelling,
even crane „wedging-in“. Vertical and horizontal offset between the
adjoining rail sections obstruct the normal crane travelling. Vertical
offset is usually the result of errors in installation, and wheel crossing
over the so developed step causes the additional high-impact loads
and crane structure vibrations. Lateral loads can even cause the rail
joint „opening”. The horizontal rail offset occurs mainly at crane
tracks with free supported rails. An example of a deformed step-like
formed rail joint is shown in Fig. 3.b. The horizontal offset between
the rail sections joining at an angle is shown in Fig. 3.c, [2]. Damage
pattern shown in Fig. 3.d, [1], occurs mainly at rails with small roundness radius of a head edge. In case of wheels mounted at an angle, due
to steady skewing the wheel flange tends to climb onto the rail head,
and in extreme cases to cause the crane wheels derailment. During
that process the sharp edge of wheel flange mechanically damages
the rail head edge.
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At the same time, bumping of skewed wheel flange into the rail
edge in a joint with perpendicularly cut rail ends causes strong impact
leading to flange and rail damage. In case when the crane guiding
is only realized by means of one rail head side, and mainly by the
same flange, flange and rail head geometry alter quickly, and traces
of intensive wearing arise, 3.e, f, and g, [10, 18, 19]. During operation of heavy bridge cranes at increased temperature, e.g. in foundries
and ironworks, easy recognizable patterns of rail head deformation
appear, as an effect of vertical and horizontal loads acting, Fig. 3.h,
and i, [11, 24].
The skewing forces can cause fatigue hairline cracks in structure elements, mainly at the end carriages of bridge cranes close to
wheel bearing assemblies, main girder ends and their connections
with end carriages or with rigidly connected gantry crane legs. A notable number of accidents are described in [9]. In the majority of these
accidents the excessive skewing had caused the derailment of crane
wheels and even the collapse of a complete crane structure.

3. Forces caused by crane skewing – Occasional or
regular loads?
Majority of withdrawn national standards, e.g. PN-86/M-06514,
and international guidelines, e.g. earlier versions of [7], proposed a
very simple procedure for the calculations of lateral forces acting perpendicularly to the direction of a crane/trolley motion. According to
the requirements of these standards, the skewing loads were not taken
into account in calculations of stresses induced by varying loads able
to induce the fatigue of material.
In accordance with the effective norms [3, 6], calculations of amplitude of axial friction force acting on the vertical wheel, and skewing force, [6, 18, 26], are even now treated on the basis of a simplified static model, although the results of a few theoretic and extensive
experimental researches, [17], confirm that the dynamic effects of
induced loads have to be taken into account for the qualitative and
quantitative description of skewing.
Crane as a whole, its structure elements, and driving mechanisms
components are subjected to various loads, which can be classified
on the basis of the occurrence frequency and character of varying in
time. According to [3], they are classified in regular, occasional, and
exceptional, and skewing forces are classified as occasional loads (in
general, occurring in load combination B, which covers regular loads
combined with occasional loads), and pursuant to that, are as a rule
neglected in fatigue evaluation. However, in the chapter considering the calculation of skewing forces, the next paragraph is quoted:
“Skewing loads as described above are usually taken as occasional
loads but their frequency of occurrence varies with the type, configuration, and accuracies of wheel axle parallelism and service of
the crane or trolley. In individual cases, the frequency of occurrence
will determine whether they are taken as occasional or regular loads.
Guidance for estimating the magnitude of skewing loads and the category into which they are placed is given in the European Standards
for specific crane types.” In accordance with the previously cited, if
in certain case it has been proved that skewing forces are to be treated
as regular loads, then these loads are to be taken into account in the
analyses and proofs of crane structure fatigue. In [4] it is also pointed
out that in certain cases loads generally taken into account only in
load combination B can occur often enough to request their integration into the estimation of fatigue. In addition to that, it has been requested that the stresses occurring in structure elements due to these
occasional loads are to be treated in the same way as stresses induced
by regular loads.
However, neither [3], nor [6] give any further guideline of defining some indicator as the basis for determination of occurrence
frequency relevant for classifying skewing forces into the group of
regular loads. Solely [5] unambiguously specifies that by determining

the design contact force for fatigue evaluation, skewing forces acting
on the guiding rollers shall be considered as regular loads.
Analyses and proofs of fatigue strength of crane structure elements are impracticable without knowledge of loading history. Identification of relevant influences upon the fatigue and having a detailed
knowledge of values of varying loads (or stresses) during usage (i.e.
of designed crane lifetime) are necessary for forming the load or stress
spectrum and further calculations (e.g. accumulated damage, remaining fatigue lifetime of a structure, etc.), [12].
Load spectrum is a collection of loads arranged according to the
load amplitudes and frequency of their occurrence. It can be determined on the basis of:
–– joining in accordance with indicators, to the one of the norm
spectra,
–– self-obtained records of a measurement on a crane in operation, or
–– results of a conducted computer simulation of a tested crane
during operation.
Nevertheless, the norm spectra of skewing forces still are not
defined in literature. The computer simulation of a complex planar
motion of a bridge crane under the action of skewing loads is difficult to conduct, due to the large number of influencing parameters
of stochastic character. The most reliable results can be gathered by
observing and recording the variables of interest (loads, stresses, vibrations, etc.) during long-lasting usage (especially when crane operation regime alters in time), or only during shorter, but representative
periods of time. Estimation of integrity and lifetime on the basis of
long-lasting crane monitoring is of ever more growing importance in
design and maintenance of heavy machines, [20, 21].
Engineers and researchers have been engaged in the problem of
crane skewing for almost six decades, [17]. However, the need for
developing more adequate methods for determination of the dynamic
loads and the probabilistic approach to the analysis of crane structure
fatigue and stimulates the development of new research directions.

4. Experimental determination of lateral forces acting
on bridge crane wheels
Up to these days, experimental determinations of lateral forces acting on the vertical wheels were carried out on the special redesigned
laboratory bridge cranes. Almost all proposed and realized measuring
methods demanded an extensive redesign of crane structure, such as
additional horizontal rollers (they alter the structure of positive guiding system, and are practically useless for the certain crane types due
to the implicitly requested rail track redesign), or redesign of end carriages, or additional wheel processing, etc, [8, 14, 16]. Design modifications are rarely acceptable for the crane user, or even inadmissible
according to crane regulations. Due to these reasons and considerably
higher expenses, the number of conducted experiments on the cranes
engaged in real operation conditions is greatly reduced. The known
solutions with wheel assemblies designed to be in the same time
transducers for lateral forces, considerably deviate from the standardized assemblies. Their permanent usage in real operational conditions
cannot insure the reliable crane usage. Consequently, the validity of
obtained results is limited, and any generalization of drawn conclusions is arguable, especially in any consideration of existing cranes in
long-lasting usage.
The authors have carried out an extensive series of experimental
tests on a single-girder bridge crane with the rated capacity mQ = 3.2
t and span l = 8.91 m, Fig. 4. The crane is designed for the general
application in workshops with a light regime operation and an average relative loading. The weight of the crane structure and travelling
mechanisms is mc ≈ 1.3 t, and the weight of the trolley including traversing and hoisting mechanisms is mt ≈ 1.15 t.
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The first transducer type denoted as CST (Central Screw Transducer) is basically a screw, with a partly removed thread, shaped into
the thin-walled cylinder (pos. 1 in Fig. 5.a).
The threaded hole is drilled through the screw head to enable the
accelerometer mounting, Fig. 5.b. Four strain gauges are bonded to
the processed surface and connected into the full Wheatstone bridge.
The element is screwed into the threaded aperture, in the conically
shaped cover of bearing housing, with the possibility of later fine tuning of its position (pos. 2 in Fig. 5.a). The screw top end presses the
disc element (pos. 3 in Fig. 5.a) onto the outer wheel bearing ring.
Transducers of this type are installed in the bearing housings of nondriven wheels, Fig. 5.b and c.
The second transducer type, denoted as HDT (Hollow Disc Transducer) is shown in Fig. 6.

Fig. 4. Measurement of lateral forces acting on the wheels of a single-girder
bridge crane

Crane structure is supported by four vertical flanged wheels (nominal diameter 200 mm) on the track runway. Both end carriages are
equipped with one driven and one non-driven wheel, each one with
two spherical roller bearings. All the components of wheel assemblies are manufactured in accordance with the (still in effect) Serbian
standards. The design of a wheel bearing permits negligible lateral
(axial) shifting. Track rails with square cross-section 40x40 mm, are
intermittently welded to the upper flanges of rolled steel beams with
INP 340 cross section. Crane runway beams are supported at 3.3 meters distances by cantilever overhangs on reinforced concrete columns
of the lab hall and by screw connections fastened to it. Positive lateral
crane guiding is obtained by the flanges of vertical wheels, with the
total lateral clearance sg = 20 mm between the wheel flange and rail
head (although the recommended minimal value is 10 mm, according
to [6]). The crane wheelbase is wb = 1.5 m, and the relation of crane
span to the distance of end guiding means is l/wb = 5.94 (according to
the recommendations it has to be l/wb ≤ 6).
Crane travelling along the rail track (at the rated velocity 30 m/min)
is realized by independent end carriage drives. Asynchronous 3-phase
squirrel-cage brake geared motors (with rated power 1.1 kW) of travelling mechanisms are DOL (direct-on-line) supplied, with starting softened by the „KUSA-Schaltung“. Motors are neither mechanically nor
electrically synchronized, but the connection can be simply enabled by
supplying them through the frequency converter Danfoss VLT 302, in
order to synchronize the driven wheels of both crane end carriages as
well as to „soften” crane starting and stopping.
The authors have designed two different special force transducers
for the measurement of lateral forces occurring in the contact point
of wheel tread and upper rail head surface, and skewing forces in the
contact point of wheel flange and rail head. The aim was to develop
the technical solution that enables reliable monitoring of values of
these forces, on newly erected, as well as on existing cranes in usage, and that would demand only minor altering/addition in a wheel
assembly.

Fig. 5. Force transducer type CST: a) components; b) CST with a mounted
accelerometer, fitted in the non-driven wheel bearing housing; c) CST
fitted in the non-driven wheel bearing housing on the wall side
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Fig. 6. Force transducer type HDT: a) components, b) HDT fitted in the driven wheel bearing housing - the cogwheel side; c) HDT fitted in the
driven wheel bearing housing - the wall side

Strain gauges connected into the full Wheatstone bridge are bonded on a measuring element shaped as a disc with a thicken rim and a
round aperture in the middle (pos. 1 in Fig. 6.a). In the mounted position the disc is pressed by the cover of bearing housing, through the
four adjustable screws (pos. 2 in Fig. 6.a) onto the outer wheel bearing
ring. Transducers of this type are mounted in the bearing housings of
driven wheels, Fig. 6.b and c. The wheel shaft end with the driven
cog-wheel of an open wheel-pair passes through the bearing housing,
hence the covers on this housing side have round aperture in the middle, Fig. 6.b.
Shape and dimensions of elastic elements of both transducers
were optimized on the basis of FEM analysis, in order to achieve the
required sensitivity. The stress distribution in the measuring element
of a CST is shown in Fig. 7.
The both transducer types have been calibrated in an accredited
laboratory.

Fig. 7. Stress distribution in the measuring element of the CST, obtained using
FEM software (transducer here presented without the steel bit at the
top end)
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Schematic outline of the system used for measuring the lateral
forces and vibrations on the crane vertical wheels shown in Fig. 4. is
given in Fig. 8. Due to space limitations, vibrations were registered
only on the inner track sides of non-driven wheels. The data acquisition was conducted using two mutually connected and synchronized
measuring amplifiers QuantumX (HBM, Germany). All the lateral
force transducers were connected to the inputs of one amplifier, and
accelerometers (type AC102-1A, CTC, USA) to the inputs of another one. Corresponding signals of force transducers are denoted as
FY(CST1) ÷ FY(CST4) and FY(HDT1) ÷ FY(HDT4), and accelerometers as AC1 and AC2. Measurement process was controlled using
the software package Catman® (HBM, Germany).
Experimental determination of lateral forces acting on the vertical
wheels has been carried-out in accordance with 18 different measur-

Fig. 8. Schematic outline of the used system for measuring the lateral forces
and vibrations on the vertical wheels of a single-girder bridge crane,
the top view positions: 1 - main girder, 2 - end carriage, 3 - trolley, 4 driven wheel, 5 - cogwheel pair, 6 - geared electric motor with brake,
7 - non-driven wheel, 8 - track rail

a)

ing scenarios defined by varying 3 parameters: load weight, trolley
position, and the way of supplying the electric motors of crane travel
driving mechanisms. Calibrated casted iron weights were used as a
load. Crane travelling was performed: without load, with load total
weight: mL = 700 kg and mL = 1400 kg. Three trolley positions (R right, M - span middle, L - left) were defined by the distances: yR = 2.2
m, yM = 4.45 m, and yL = 7 m, Fig. 8. The trolley position remained
unaltered during each crane travelling. For each combination of load
weight and trolley position, crane travel driving electric motors were
supplied DOL and through the frequency converter.

5. Results and discussion
Generally, the described transducers can be also fitted into the
wheel assemblies designed according to other national standards (e.g.
DIN, TGL, PN, etc.). Minor redesign has to be carried out only regarding the measures and perhaps the shapes of transducer measuring
element and bearing housing cover.
The results of 180 crane travels have been put on record during
the experiment realization. As an illustration, the history of the lateral
force acting on the wheel No 2, Fig. 8, during one crane travelling is
shown in Fig. 9. The crane wheels were already before the start in
the slanted position in relation to the rail direction. Electric motors of
crane travelling drives were DOL supplied, with the load mL = 1.4 t
and the trolley in the position R, Fig. 8.
The complete experimental data processing has been carried out
using the software nCode GlyphWorks (HBM, Germany). The most
important statistical indicators necessary for conducting the fatigue
analysis of structure elements have been determined. Distribution of
force amplitudes corresponding with the recording shown in Fig. 9.a
is presented in Fig. 9.b. The rain-flow matrix of loads, Fig. 9.c, can be
used for the calculative determination of corresponding stress spectrum in the chosen point of the individual crane structure element.
The joint distribution histogram shown in Fig. 9.d can be used as the
basis for determination of a correlation between the force amplitudes
and the acceleration.
b)

c)

d)

Fig. 9. The recording of wheel No2 loading history, trolley in position R, load mL = 1.4 t a), and the processed results in software package nCode: b) distribution
of force amplitudes, c) rain-flow matrix of loads, and d) joint distribution histogram (force amplitudes and acceleration)
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Experimentally defined values of lateral forces acting upon the
wheels of the single-girder bridge crane are lower than the values calculated on the basis of the crane model according to [6], Fig. 11 and
Tab. 1. The calculated values of lateral forces acting on some of the
wheels are equal to zero, but that does not correspond with the actual
values, especially when the bearing prevents the wheel from lateral
movement. So, the experimentally measured force values are not in a
consistence with the values calculated according to [6].

6. Conclusion
Fig. 10.The recording of wheel No4 loading history (mL = 0, motors
DOL supplied, trolley position M)

Fig. 11. Model for the rigid calculation method, according to [6]
Table 1. The resume of the calculated values of lateral, i.e. skewing forces
Load, [t]

Trolley position:
Force,
[kN]

lateral
(due to
axial
slip)

skewing

L

mL = 0
M

R

L

mL = 0.7
M

Y1

0.85

1.16

1.44

0.99

1.49

Y3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Y2
Y4
YF

0.00
1.47
2.32

0.00
1.16
2.32

0.00
0.88
2.32

0.00
1.99
2.98

0.00
1.49
2.98

The values of wheel lateral forces were considerably higher in
the starting and braking phases of crane travelling, Fig. 9.a. These
impacts were less expressed during transitional phases with the travelling drive motors supplied through the frequency converter. During
crane travelling with a steady velocity, the lateral force values varied within a relatively narrow range. Nevertheless, in this phase the
abrupt value changes due to the interaction between the wheel flange
and the rail head can be noticed, too. The recording detail is shown in
Fig. 10, where the wheel flange run into the rail head can be clearly
spotted (force value increase in period A), followed by hitting the top
value of skewing force (in period B), and the gradual wheel flange
separating from the rail head (in period C).
According to the experimental results, the trolley position influence on the values of measured lateral forces was practically irrelevant. This can be partly explained by the narrow crane span. Before
drawing any conclusion on this subject, it is necessary to carry out a
series of experimental researches on the heavier cranes with wider
spans.
The results also confirmed the relevant influence of the way of
supplying the electric motors of travelling drives on the skewing force
value, especially in transient motion phases.
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The most suitable and probably the only possible way to comprehend the influence of skewing on the fatigue of crane structure and
traveling drives is to form a „catalog“ of skewing forces spectra. For
that purpose, an extensive systematic experimental research carried
out on cranes of various types and operating in realistic conditions, is
indispensible.
The presented technical solution for the monitoring of lateral
loads can be incorporated into the more complex systems for monitoring the crane structure condition (mainly of special importance and
value) during its usage, if it is technically and economically justified.
Simultaneous measuring of lateral forces and vibrations on crane vertical wheels is realized in order to initiate the development of faster,
simpler, and more efficient way of gathering the data needed for the
forming of corresponding crane structure load spectra.
On the basis of results obtained through the experiments conducted on a single-girder bridge crane with the capacity 3.2 t, and the span
8.9 m, with used 2 transducer types and varied 3 parameters (load
weight, trolley position and electric motors supply source), the next
conclusions have been drawn:
- both transducer types were reliable in operation, and turned out
to be suitable
for fitting into
a new/existing
mL = 1.4
mL = 3.2
standardized
crane
wheel
R
L
M
R
L
M
R
assembly with1.93
1.13
1.82
2.43
1.50
2.67
3.72
out changing
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
its structure or
function, with
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
just a minor re1.05
2.51
1.82
1.21
3.85
2.68
1.63
design,
2.98
3.64
3.64
3.64
5.35
5.35
5.35
experimental
data
processing was
carried out, and the main statistical indicators needed for the fatigue
analysis of crane structure were calculated, using the software package nCode GlyphWorks,
–– experimentally defined values of lateral forces acting on crane
wheels were lower than the values calculated according to the
rigid calculation method, [6],
–– the influence of the trolley position on the values of measured
forces was practically irrelevant, possibly due to the short crane
span, low crane capacity and light load weights, and
–– the results confirmed the influence of the type of supply source
(frequency converter or DOL) of travelling drives electric motors on the force values, especially in transient phases of motion.
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The effect of tool wear on the quality of lap joints between
7075 t6 aluminum alloy sheet metal created with the FSW method
Wpływ zużycia narzędzia na jakość połączeń zakładkowych blach
ze stopu Aluminium 7075 T6 wykonanych metodą FSW*
The article concerns the issues of tool wear effect on the quality of a friction stir welding joint quality. The experiment used aluminum alloy 7075 T6 sheet metal, which is used primarily in the aerospace industry. 1.0mm and 0.8mm thick lap joints were tested.
Tool wear was determined based on multiple readings on a multisensory machine. The tool wear evaluation was done on the basis
of a static tensile strength test and metallographic sections of the joints. The pin of the tool works in more demanding conditions
and is more exposed to friction. This results from tooling operations performed at full depth dive in the jointed material. When also
considering the small dimensions of the pin such as the diameter and the great forces occurring in this process, it is easy to see
why this element is most susceptible to tool wear. The welding process causes the tool to undergo friction wear, which is the cause
of reduced tool dive depth in the jointed material. As a result, it is paramount to constantly control the tool extension to achieve
the desired quality parameters of the joint. After creating 200m of joints, a decrease in the strength of joints was observed as well
as the repeatability of the results connected to a change in the stirring conditions in the material. The change in joint strength and
tool wear is also confirmed in the metallographic analysis, which states that the continued degradation of the tool makes it subject
to a decrease in size of the characteristic sizes of the thermoplastic zone that is the main determining factor of the joint strength.
Keywords: friction stir welding, FSW, Al 7075 T6 Alloy.
Opracowanie podejmuje problematykę wpływu zużycia narzędzia na jakość zgrzeiny otrzymanej metodą zgrzewania tarciowego z
przemieszaniem FSW. Do badań użyto stopu aluminium Al 7075 T6, stosowanego głównie w przemyśle lotniczym. Badano połączenia zakładkowe blach o grubości 1,0mm i 0,8mm. Zużycie narzędzia oceniano na podstawie pomiarów na maszynie multisensorycznej. Ocenę wpływu zużycia przeprowadzono w oparciu o statyczną próbę rozciągania oraz analizę zgładów metalograficznych
wykonanych połączeń.Trzpień narzędzia pracuje w trudniejszych warunkach i jest bardziej narażony na ścieranie. Wynika to z
pracy przy pełnym zagłębieniu w łączonym materiale. Zważywszy również na stosunkowo małe wymiary trzpienia tj. jego średnicę
i duże siły występujące w procesie to ten element jest najbardziej narażony na zużycie. W procesie zgrzewania narzędzie ulega
zużyciu ściernemu, co jest powodem zmniejszania zagłębienia narzędzia w materiale łączonym. W związku z powyższym konieczna
jest ciągła kontrola wysunięcia narzędzia dla uzyskania pożądanych parametrów jakościowych zgrzeiny. Po wykonaniu 200m
zgrzeiny zauważono zmniejszenie wytrzymałości zgrzeiny, jak również powtarzalności wyników związany ze zmianą warunków
mieszania materiału. Zmiana wytrzymałości zgrzeiny oraz zużycia narzędzia ma również potwierdzenie w badaniach metalograficznych, z których wynika, iż w związku z postępującą degradacją narzędzia zmniejszeniu ulegają wymiary charakterystyczne
strefy termo–plastycznej odpowiedzialnej w główniej mierze za wytrzymałość zgrzeiny.
Słowa kluczowe: zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem, FSW, Al 7075 T6.

1. Introduction
One of the methods of joining metal elements, which is becoming
more and more popular in recent times is friction stir welding (FSW).
Friction stir welding was developed by Mr. Wayne Thomas in the
Welding Institute (UK) in 1991 to join light metal [25]. The technique
is based on joining material in the solid state, which makes it possible
to produce constant joints in materials that were considered difficult
or impossible to weld. Compared to other welding methods of joining
metals, FSW is energy efficient, universal, and ecological [6, 17, 20,
28]. The quality of welded joints is dependent on the process parameters. A weld results from localized heating of the material by the tool’s

rotation as well as tool dive to a desired depth and its translation along
a specified tool path at a selected rate. The plasticized material, resulting from the friction between the material and tool, moves around
the pin. The element becomes joined as result friction stirring of the
semisolid state material [9]. Besides the process parameters, it is also
critical to specify additional parameters like tool geometry, mounting
system, welding direction etc. [5, 21, 27]
Due to the high strength of FSW joints, this method can easily
compete with traditional joining methods. The applications of this
method instead of traditional welding or riveting is appealing because
it lowers the manufacturing costs and the mass of the product. Due

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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to these reasons, FSW has been classified as a key technology in the
production of airplane fuselages and wings [15, 32]. The list of material used in aircraft skins is primarily populated by aluminum alloys
[4, 23, 30]. Aluminum alloys, especially 2xxx and 7xxx series are
difficult to weld because of their weak solidification and porosity in
the joint area. However, these materials are relatively easily joined
through FSW [8, 11].
These joints have their own advantages such as not having typical defects that can be observed in joints resulting from traditional
welding methods like gas pores, shrinkage, thermal cracking and
many others. Like all joining methods of this type, FSW has its limitations related to the difficulties in jointing elements with complex
geometries and defects related directly to the strength of the joint and
the repeatability of the process. The most common defects that can be
observed from this method include contact line deformation, porosity,
which results from the geometry of the tool [12-14, 16, 31].
There are very few publications concerned with the usage problems of tools used for friction welding. Most of works are focused primarily on the mechanism that cause wear in the friction welding process [22, 24, 29] and prediction tool wear with numerical methods [10].
The main problem of friction welding is tool pin wear. Wear is caused
by excessive contact between the tool and welded material. The tool
geometry has a significant effect on its resistance to erosive wear [3].
Without a doubt, the topics covered in the articles are valuable from
the weld quality point of view, which should be characterized by identical strength parameters across the entire life of the tool. The use of
PVD coatings on FSW tools is a promising approach to improve their
effectiveness and lifespan, and thus improving the economics of the
process. Coated tools are not as susceptible to dimensional variation
as noncoated tools [1].
The research conducted by several authors aimed to present the
phenomena occurring during friction stir welding with tools of various materials. The pin of the tool underwent a more detailed study
because the works determined that the pin works in the most demanding conditions and is more susceptible to wear. The research does not
cover topics that are very important for industrial applications like
tool lifespan as a function of welding distance, which has, without
a doubt, a significant meaning for manufacturing critical structural
parts. When constructing an aircraft, the skin is traditionally joined
using methods like resistance welding, riveting or gluing. Introducing a new sheet metal joining method like friction stir welding requires conducting several studies and attaining multiple certification
that would allow for this technology to be widely used. Familiarity of
the usage possibilities of FSW tools will assist in implementing this
technology.
The fundamental goal of the study was determining the total
welding length before reaching the critical wear criterium. Predicting the tool wear as a function of time or distance is a complex task.
Having constant parameters through the entire operating range is
not clear with equal tool wear. Several interferences cause variable
tool lifespan. The results of tribological processes as well as heat and
chemical influences affecting the tool pin, which has the greatest effect on tool lifespan. The assumptions of the study regarding the wear
of the pin regard determining the welding distance for maintaining the
strength parameters in a determined range. The reason for such wear
criterium is the occurrence of significant tool deformation caused by
the welded material affecting the tool pin. Thus, it is a technological
criterium, which is wear that the tool will work in a stable manner and
the weld quality meets the technological requirements. In the case
of tool geometry variance caused by wear, the characteristics of the
weld change, which would also be the subject of analysis in further
studies.

2. Materials and Experiment Methods
2.1. Fundamental FSW concepts
Creating a weld using the FSW method is done by introducing
a rotating tool with a specially designed pin into the contact area of
two joined parts and then moving it along the length of the edges of
the joined parts. The process of FSW being used to join two parts is
illustrated in figure 1.

Fig. 1. The Friction Stir Welding Process

To properly complete the operation, the parts that are to be joined
must be fixed securely and pressed firmly together. During the welding process, the rotating shoulder of the rotating tool heats up the
parts, while the tool pin stirs the material to create a joint. When describing the friction welding process, concepts like the advancing side
and retreating side should be specified. The advancing side is the side
where the welding direction and rotation direction are the same. The
retreating side’s name suggests that the liquid material retreats in its
direction. It is the side where the tool rotation direction is opposite to
the welding direction.
As a result of the friction welding process, a solid weld appears
where the materials were joined. The shape and properties of the weld
are affect by a few factors like the shape of the tool and parameters
like feed rate and rotational speed. Thermoplastic deformations can
be observed in the transverse section of the weld. The effect of these
process properties is the appearance of a complex microstructure that
has a significant effect on the mechanical properties of the joint. A
FSW weld can be divided into a few zones (Fig. 2).

Fig. 2. The microstructure zones of the FSW process

Fig. 2. Presents the following zones of the weld:
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• Parent material (PM): the part of the material that is the farthest
away from the center of the weld, which does not undergo any
deformation or change in a mechanically and structurally.
• Heat affected zone (HAZ): the part of the material that neighbors the weld where the material underwent the effects of heats,
which resulted in a change of structure and mechanical properties. This zone does not undergo plastic deformation.
• Thermoplastic deformation zone: the zone where the material is
affected by the tool resulting in mechanical and heat reactions.
Aluminum alloys can undergo significant plastic deformation in
this zone without the material recrystallizing. This is where the
border between the non-crystallized material and weld core is
found.
• Weld core: The area that undergoes full recrystallization. The
weld is characterized by a small, axially distributed grain that
is barely a few micrometers large (aluminum alloys). This is the
area where the FSW tool pin travelled through.

Fig. 4. Welded joint sample dimensions

3.3. Experiment
The experimental trails were conducted on a DMC 104V
mill with an ISO 40 mounting system (Fig. 5a) using a commercial Schilling 10–S–4–Z–G–O tool with a hardness of
54-56HRC (Fig. 5b). The tool is characterized by a concave mainstay
and cylindrical pin.
The trails were conducted on 320 mm long joints, which were cut
into 4 samples for strength tests and one sample used for microscope
analysis. The course of the process is presented in Fig. 6.
The following parameters were selected to perform the process:
• Rotation speed – 1000 RPM
• Feed rate – 200mm/min
• Pin extension – 1.2mm

The parameters of the weld like the size, shape, and zone size
depend primarily on the size and shape of the tool.

2.2. Material and Samples
The experiment was conducted using 7075-T6 alloy sheet metal
that was plated on both sides. The chemical composition is presented
in Table 1. It was additionally examined using an X-ray spectrometer. 7xxx series aluminum alloys are characterized by high strength
in comparison to other series of alloys. The compression strength and
resistance to fatigue are the critical parameters in aircraft skin, wing,
and empennage element design. The high strength of 7075-T6 aluminum alloy is key in using this material in aircraft structures based
on its strength to weight ratio, machinability, and relative low cost
[7, 26].
Aluminum alloys are susceptible to corrosion, which obviously
decreases the lifespan of aircraft components. A negative phenomenon that lowers the lifespan of aircraft is corrosion and material fatigue [18]. As a result, aluminum alloy sheet metal producers use plating, a process of coating the sheet metal in pure aluminum to prevent
corrosion [19]. The thickness of layer of pure aluminum is 40μm in
accordance with AMS–QQ–A–250/13. The microstructure of plated
Al 7075-T6 is presented in Figure 3.

The control samples were made every 20m up to 100m of weld,
next every 40m. The geometric measurements of the pin were conducted ever 100m on a OGP Smart Scope FLASH 200 multisensory
machine. To ensure repeatability of mounting the pin for making measurements, a fixture was made for indexing that precisely positions
the measured pin. The measurements were conducted in two planes.
After each measurement, the pin was set with an extension that accounted for the wear of the face surface (its extension was shorter
than the initial value by amount defined as Δl) in comparison to the
initial setting.

4. Results Analysis
The measurements showed that the wear for 100m≈2%;
200m≈4%;
300m≈10%;
400m≈12%
pin
material
erosion. When considering the tool measurements and the wear
of the face surface, there was not a significant amount of material
erosion; however, the wear of the face surface was Δl≈0,06mm after
300m and Δl≈0,08 mm after 400m (Fig. 7)
Adjusting the pin extension from the mainstay of the tool allows
for greater confidence and repeatability of results; however, it does
not change the shape of the face surface undergoes constant advancing degradation (Fig. 8).
The wear of the tool influences the strength of the joint, which effected by the contribution of the pin (its dive depth and extension) in
stirring the material (Fig. 9)

Fig. 3. The microstructure of plated 7075-T6 aluminum alloy [2].

One of the stages of tool wear analysis was determining its effect
on the static strength of the joint as a function of welding distance.
To conduct strength tests, samples with the dimensions presented in
Figure 4. were prepared.
The thickness of the welded sheet metal was composed of a 1mm
thick top sheet and a 0.8mm thick bottom sheet, which matches the
thickness of an aircraft’s skin and longerons respectively.
Table 1. 7075-T6 Aluminum Alloy Chemical Composition (wt.%)[2].
source
Standard
Tested

102

Si

max
0.4
–

Fe

max
0.5

0.10

Cu

1.2~2.0
1.35

Mn

max
0.3

0.06

Chemical composition(wt.%)
Mg

2.1~2.9
2.61

Cr

0.18~0.28
0.26

Zn

5.1~6.1
5.6

Ti

0.3

0.05
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a)

a)

b)

b)

c)

Fig. 5. (a)DMC 104V Mill, b) Schilling tool

d)

Fig. 6. FSW Process Course

e)

a)

b)

c)

Fig. 8. Macroscopic wear analysis of the tool from the side and face for the
following welding distances: a) 0m, b) 100m, c) 200m d) 300m, e)
400m.
Fig. 7. The tool pin measurement results: a) characteristic dimensions b)
0°plane measurement c) 90° plane measurement
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Based on the results, the aim of the study was to determine the
welding distance where the critical wear value is reached. The wear of
the pin has the greatest effect on the lifespan of the tool, which results
from the tribological processes, heat, and chemical reactions. The accepted wear criterium is justified by the occurrence of significant tool
deformation resulting from reactions of the welded material on the
tool pin. Thus, this a technological criterium, or in other words, wear
limit that the tool performs stable manner and the weld quality meets
the technological requirements. The tendencies observed in this study
are concurrent with those in similar publications [1, 3] concerning
tool wear.

5. Conclusions
Fig. 9. The tearing force as a function of tool welding distance.

The results of the strength test trails show that the initial stage of
the tool wear tests does not significantly increase the strength. This is
related to the break-in period of the tool, which can be blatantly observed with an increase in strength in the 20m/40m welding distance
control point. The following samples show a relatively comparable
strength until reaching a welding distance of 200m. After that distance
there is a decrease in strength and a lower rate of sample failure force
repeatability can be observed (standard deviation value increase).
a)

b)

c)

d)

1. The tool pin performs in the most difficult conditions and is
most susceptible to wear. This results from work at full dive
depth in the joined material. The relatively small dimensions
of the pin like its 4mm width and the large forces (5kN) that
occur during process cause this part to be the most susceptible
to wear. In addition, thread wear increases the chances of damage that can also weak the tool core.
2. Face surface and circumferential wear (Δl) of the tool was observed during the welding process that was proportional to the
welding distance. As a result, it is paramount to control the
pin extension to ensure the desired weld quality parameters
during the process.
3. During the initial welding stages, the tool underwent a break
in period over the first 40m of welding that was characterized
by decreased strength. After this distance, the strength values
stabilize at around ~6.5kN. After 200m of welding, the welds’
strength begins to decrease by about 30% and the repeatability of the results also deteriorate because of a change in the
stirring conditions of the material (thread wear affects the
transport of the plasticized material). The repeatability of the
results is critical from the aircraft construction point of view.
4. A change in the strength of the weld and tool wear is also
confirmed by metallographic analysis, which confirms that
the degradation of tool’s dimensions results in a change in
the dimensions of the characteristic thermoplastic zone that
is the most significant factor of weld strength. The first 200m
of welding resulted in dimensions that varied around ~1.6mm
depth and ~4.8mm width.
5. The study presents the effect of tool wear on the strength parameters of welded samples. In order to perform this study,
over 400m of welds had to be made, which resulting in the
research being time consuming and costly.
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e)

Fig. 10. Cross section and weld microstructure at: a) 40m, b) 100m, c) 200m,
d) 300, e) 400m.

This is due to tool wear on the helical thread and surface face.
Thread wear also causes a decrease in stirring width on the contact
line and stirring depth, which can be observed in Fig. 10.
It can be easily seen that the weld width decreases to 4mm and its
depth decreases to 1.4mm after 400m of welding distance.
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Energy Properties of a Contactless Power Supply
in PRT (Personal Rapid Transit) Laboratory Model
Własności energetyczne układu zasilania bezstykowego modelu
laboratoryjnego pojazdu PRT (Personal Rapid Transit)*
The article presents the results of research on the operational properties of contactless power supply system used in the PRT
vehicle demonstration model, made within the framework of the ECO Mobility project. The area of transport applications of the
PRT automated rail transport system is presented. Elements of the ECO Mobility PRT Drive System have been described – an
inductive linear motor, dynamic contactless power supply, and supercapacitor recuperation system. Electrical performance maps
of the linear motor and contactless power system were presented. Also shown was the method of their use in calculation of traction
energy consumption by means of theoretical journeys. The results of the simulation calculations for the trial track were presented.
The results of design calculations of the power supply parameters for the planned line of the demonstrator with real dimensions
are presented.
Keywords: PRT, contactless power supply, simulation, assumed operating traffic conditions.
Artykuł prezentuje wyniki badań własności eksploatacyjnych układu zasilania bezstykowego zastosowanego w modelu demonstracyjnym pojazdu PRT, wykonanym w ramach projektu ECO Mobilność. Przedstawiono obszar zastosowań transportowych systemu
szynowego automatycznych środków transportu PRT. Opisano rozwiązanie układu napędowego pojazdu PRT konstrukcji ECO
Mobilność – napęd za pomocą indukcyjnego silnika liniowego, zasilanie bezstykowe dynamiczne oraz układ rekuperacji z zastosowaniem superkondensatora. Zaprezentowano mapy sprawności elektrycznej silnika linowego i układu zasilania bezstykowego.
Przedstawiono sposób ich wykorzystania w obliczeniach zużycia energii trakcyjnej metodą przejazdów teoretycznych. Przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych dla toru próbnego w skali. Przedstawiono wyniki obliczeń projektowych parametrów układu
zasilania dla planowanej linii demonstratora o wymiarach rzeczywistych.
Słowa kluczowe: PRT, układ zasilania bezstykowego, symulacja, zakładane eksploatacyjne warunki ruchu.

1. Introduction
Transportation solutions using PRT (Personal Rapid Transit) vehicles are not new [1]. The PRT is a mode of automatic rail transport. PRT vehicles usually run on rubber-tired wheels at special track
systems [26]. Also in Poland, PRT transport applications have been
subject to exhaustive analyses [5]. At present, however, there has been
a renewed interest in such modes of transport, due to the concept of
“pod car”, which is the idea of extending the use of this type of automatic rail vehicle to public circuits [27]. Introduction of this concept
can be based on two different levels of motion control automatics. At
the lower level, usually designated Level 3 [29], vehicles move on
separate lanes of public roads called “virtual roads” due to the need to
build a special V2I communication infrastructure and communication
system [10]. At the highest level, marked Level 5, vehicles should
move as autonomous vehicles. PRT vehicles moving in line with the
idea of “pod car” also on public roads will become part of automated
transport networks (ATN) in urban areas [8]. In the future, vehicles of
this type will be the synthesis of an automatic rail and wheel vehicle.
In dense areas with heavy traffic, they will be able to navigate the
dedicated tracks built specifically for them so that traffic infrastructure can be used in suburban areas with low traffic.
This article is devoted to the description of the power supply used
in the “Polish” PRT version, made as a physical model in scale within

the framework of the ECO Mobility project. This project has not yet
been implemented for transport applications but has nevertheless been
tested on a test track for scale vehicles. A fragment of track in scale
was recently presented at the Hannover Fair at the SciTech Poland
“scientific” Polish stand [7, 28].
The already mentioned power supply is a contactless, dynamic
power system, which means that it can deliver energy to the vehicle
in motion as opposed to stationary systems where energy is delivered only when the vehicle is stationary. The drive motor is a linear induction motor. This system solution illustrates one of the many
possibilities that can be applied to the driving and powering of this
type of vehicle. The power supply can also be made as a contact one
with power points at parking places. Propulsion motors can be made
as brushless, induction and wheeled or as central units. On the other
hand, the contactless power supply has the advantage of being a safe
system [23, 30]. The supply energy is transmitted inductively from
the primary winding distributed along the track - similarly to the third
rail in the metro. The fundamental difference between the contact supply by means of the third rail and the contactless induction is that the
contact rail “power” is isolated and thus safe.

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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2. Power Transmission System for PRT with contactless
power supply, linear motor, and supercapacitor
The layout of the PRT drive system with the contactless power
supply, the linear motor and the supercapacitor is shown in Fig. 1,
where the following are marked:
–– stationary part - traction substation: SE - electricity grid, TS
network transformer, PS - diode mains rectifier, PR - resonant
converter, KR1 - resonant circuit capacitors on the primary
side, TD - matching transformer
–– vehicle part: contactless power supply (CET), SZ – primary
winding of the contactless energy transfer system, UW - secondary winding of the non-contact energy transfer system, KR2
– resonant circuit capacitors on the secondary side, PD – diode
rectifier, FN – drive inverter, PM – bi-directional converter for
energy storage and brake resistor converter, SC – supercapacitor tray, RH – braking resistor, linear induction motor (SIL)
Fig. shows a diagram of the energy increments that can be associated with separate circuits during vehicle movement. In addition, it
was assumed that:
• The energy of the CET transformer is the electrical energy of a
single-phase sinusoidal non-distorted 50 kHz transformer. The
increments of this type of energy are indicated by the following symbols: dEZ – CET primary power supply, dECET – CET
secondary site, dECS – supercapacitor discharge, dEDC – supercapacitor charge, ∆ECET – CET system losses, ∆ECET – supercapacitor losses.
• The energy supplying the motor is the electric current of the
three-phase sinusoidal variable non-deformed variable frequency controlled by the inverter. Increments of this type of energy
are denoted by: dEconv - motor power, dER - recuperation, ∆ESIL
- engine loss, ∆ER - recuperation.

• Propulsion energy is a form of mechanical energy. Energy increments are: dET - traction, dEH - kinetic, ∆ET - mechanical
losses.
Fig. 3 presents a 1:4 physical model of PRT vehicle at the laboratory stand for the laboratory study of the power supply and motion
control at the Faculty of Transport. The vehicle shown on the picture
is on the crossover. On the side of the vehicle, there is a CET transformer with an open magnetic E-shaped circuit. The magnetic circuit
is open so that the vehicle can freely exit the loop of the primary winding. The primary winding section is visible behind the vehicle. The
vehicle travels the road section on the crossover in the power mode by
superconductor energy storage.

Fig. 3. Physical model of a PRT vehicle in a laboratory station

Fig. 4. Simplified peripheral circuit diagram describing the linear motor
model adopted for the calculation

3. Model of linear induction motor
The energy characteristics of the steady-state drive system components can be described by efficiency, power factor and power loss
as follows:
Fig. 1. Block diagram of the power supply – stationary and vehicle

η=

cos φ =

Pm
Pc
Pc
2

Pc + Qc 2

Pc = Pm + ∆P

(1)

(2)

(3)

where: Pm – power on the shaft, Pc – total active power, ∆P – power
losses, Qc – reactive power.
The mechanical power of the linear motor can also be defined as the
product of force and velocity:
Fig. 2. Diagram of Power Transmission System for the PRT vehicle
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The theoretical description of the above relationships has been
applied to the peripheral model of the simplest motor, known from the
static modelling of the rotary engine operating state for sinusoidally
variable non-distorted current supply conditions. The diagram of electrical circuit of the model substitute is shown in Fig. 4. The parameters
listed are as follows: Rs - primary winding resistance, Rr - secondary
winding resistance, Xz - secondary substitution reactance (consisting
of scattering and stator and rotor reactances), RFE - replacement resistance in iron (for vortex currents and hysteresis), Xm - magnetization
reactance. Index ‘ means the conversion of the value of the secondary
side parameter to the value of the primary side. The use of such a
simple model was determined through its usefulness, understood here
as the ability to obtain a sufficiently small divergence in the description of the traction-energy characteristics of the engine used in the
propulsion system at the laboratory. However, it should be noted that
the linear motor (in contrast to the rotary motor) has an open magnetic
circuit. Marginal and edge parasitic phenomena are very important in
linear motors, which can be omitted in rotary motors. The magnetic
gap of the linear motor is much wider than the gap in the rotary engine. The effect of these phenomena is the reduction of the efficiency
of linear induction motors and increase in the demand for reactive
power to produce magnetic flux. The mathematical model of linear
induction motor describing these additional phenomena is a complex
process which has been found in many theoretical papers [20], also in
the area of control theory [2, 24, 11].
For the accepted substitution scheme, it is possible to formulate
the following set of formulas:
a) Total active power consists of rotor electromagnetic power and
power loss in the iron:
Pc = Pm + ∆P = FlVs + pm

U s2
RFe

(4)

b) Reactive power is charged to the formation of the magnetizing
stream and diffusion streams:
sF V
U 2
Qc = l s + pm s
sK
Xm

(5)

2 FK
2 FK sK s
=
sK
s
sK 2 + s 2
+
s
sK

(

)

For the accepted method of describing the active and reactive
power, the determination of efficiency (1) and power factor (2) can
be reduced to:

Vs + m

cos φ =

(7)

U s2
Fl RFe

FlVs + m

U s2
RFe

2


U 2   sF V
U 2
 FlVs + m s  +  l s + m s 
RFe   sK
X mi 


Table 1 shows the linear induction motor ratings of a 1:4 vehicle
[12, 25]. Table 2 shows the variation of the parameters for the change
in the nominal width of the air gap in a permissible construction range
of 2-4 mm. Parameters of the peripheral motor model were identified
by analysing the waveforms of the theoretical and laboratory-measured characteristics. This was done using the least distance method.
The calculated parameters are presented in Table 3. The theoretical
characteristics obtained are shown in Fig. 5: a) mechanical, b) efficiency, c) power factor.
Table 1. SIL rated characteristics
Parameter

Symbol

Unit

Value

Number of pairs of poles

p

-

3

Length of inductor

L

Number of phases

m

m

Rated gap

3

V

230

Vln

[m/s]

3,375

P1n

W

966

mm

gm
U1

Hz

fn

Rated linear speed
Rated power

W

Pcn

Active power

Apparent power

Slip

Linear speed

Continuous force

Power on the shaft

Symbol

Unit

Vln

[m/s]

Pcn

[W]

sn

Fcn

Active power

P1n

Efficiency

ηN

Apparent power
Power factor

Energy factor

[VA]

S1n

2,5

3

3,5

3

45

433

7250
4,0

-

0,143

0,160

0,167

0,180

0,1901

[N]

166

148

128

116

103

3,470
575

3,402

433

7250

7250

1148

1053

-

0,50

0,48

[VA]

cosϕN

-

-

7250

0,158

0,079

3,375

504

[W]

S1n

ηN * cosϕN

2

0,27

-

Table 2. Parameters of continuous motor operation in conditions of changing the length of the air gap in the range of 2-4 mm.
Parameter

(8)

2

4. Map of linear induction motor model efficiency

Rated frequency

(6)

Vl

η=

Supply voltage

c) Strength is a slip function described by the Kloss formula:
Fl =

where: Vs – synchronous linear speed, m – number of phases, p –
number of poles, Us – stator voltage. FK – critical power, sK – critical
slip, s - slip

0,146

0,070

3,32
385

3,28
338

966

1006

1039

0,448

0,38

0,32

0,133

0,060
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a)

a)

b)

b)

Fig. 6. SIL performance and power factor charts for the laboratory drive for
a slot width of 3 mm

c)

Fig. 7. Diagram of substitution circuit of CET transformer
Fig. 5. SIL natural characteristics: mechanical, efficiency (η) and power factor (cos ϕ) for different values of supply voltage frequency
Table 3. Parameters of the replacement scheme for different air gap widths
Symbol

Unit

Rr’

[Ω]

XZ’
Xm

RFe

[Ω]

[Ω]

[Ω]

2

151
97

68

998

2,5

170

121
68

1051

3

189

146
67

1066

3,5

213

174
67

888

4,0

235

207
66

767

Fig. 6 shows a map of the efficiency and power factor of the motor for
the gap width of 3 mm. The parameters listed in Table 3 provide maps
for the remaining slot widths.

5. Model of contactless power supply
The basic element of the contactless power supply system is the
high frequency CET transformer, whose primary and secondary windings are maintained in the resonant state - using additional capacitors

110

Fig. 8. Contactless power supply diagrams: external E2(I2) and efficiency
η(I2)

(X1 = X2 = 0) [3, 9, 13, 14, 22]. The circuit diagram used to describe
the steady-state condition of the sine wave voltage supply [4, 21] is
shown in Fig. 7.

Marked: R1 – primary winding resistance, R2’ – secondary winding
resistance reduced to primary side, R0’ – receiver resistance reduced
to primary side, L1 – inductance of primary winding, L2’ – inductance
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of secondary winding reduced to primary side, Cr1 – capacitance of the
primary compensation capacitor, Cr2’ – capacitance of the secondary
compensation capacitor reduced to primary side, XM’ – magnetic
coupling reactance reduced to primary side, X1 – replacement
reactance of serial connection L1 – Cr1, X2’ – replacement reactance
of serial connection L2 – Cr2 reduced to primary side, I1 – primary
current, I2’ – secondary current reduced to primary side, E1 – primary
power supply voltage, E2’ – receiver voltage reduced to primary side.
The power allocated at the receiver is determined by the formula:
2

Pout = (I 2 ') R0'

(9)

The power output from the source is the sum of the power output at all
resistances of the circuit:
2

(

Pin = Pout + ∆P = I12 R1 + (I 2 ') R2' + R0'

)

(10)

Electrical efficiency is defined by the formula:

η=

2

Pout
( I 2 ') R0'
=
Pin ( I1 )2 R1 + ( I 2 ')2 R2' + R0'

(

(11)

)

The reactive power of the system is only taken to produce a
magnetizing stream:
2

'
Qin = (I M ') X M

(12)

The power factor is defined by the formula:

cosϕ =

Pin
=
Sin

( I1 )2 R1 + ( I 2 ')2 ( R2' + R0' )

( ( I ) R + ( I ') (
1

2

1

2

2

R2'

+

R0'

) ) + ( ( I M ')
2

2

'
XM

)

2

at a voltage of Us = 230 V, under voltage conditions of E1 = 280/18 V.
Fig. 8 shows the characteristics of a contactless power supply system:
external E2(I2) designated E2 (converted to secondary side) and efficiency η(I2) designated η. Two selected work points are indicated in
the drawing: Psn – the load point of the system with the active power
corresponding to the rated operating conditions of the motor with a
3mm magnetic slot (966 W – table 1) and Pmax – the maximum load
point with the active power.

6. Theoretical analysis of the energy properties of the
power supply system for the assumed operating
conditions of the laboratory vehicle.
The starting point for the analysis of the energy consumption of
the vehicle drive system is the analysis of demand for power (energy)
mechanical, popularly known as traction power. The diagram of the
applied traction power calculation method is shown in Fig. 9 [18],
where: Speed – predetermined instantaneous speed, Route – predetermined path and path profile, PK – increase in kinetic energy over
time, PV – power to overcome aerodynamic motion resistance, FR⋅vlin
– power to overcome the forces of additional resistance (corners). In
the presented method the power component of the motion resistance
is the function of the arc radius R and the velocity vlin, determined
interpolatively on the basis of the results obtained through simulation [15] using the vehicle dynamics models [15, 16]. Fig. 10 shows
a diagram of a laboratory track, where the symbols H mark the stops,
K – switches, L – track connections. Fig. 11 depicts the interstitial
distribution travel speed in the H4 – H2 fragment (as a function of
the road), determined from the solutions of the computational model
of the structure shown in Fig. 9. The dashed line indicates speed limits on the corners. The limitations of traction forces in the form of
the characteristics shown in Fig. 6 and the influence of the forces of
motion resistance (basic from speed and additional curvature of the
trajectory) are taken into account in determining the course of speed.
Fig. 12 shows the driving force of the SIL motor (as a function of
time) on the analysed road segment.

(13)

The output voltage of the contactless power system is determined by
the formula:
E0 = E2 ' + Z w ' I 2 '

(14)

where: E0 – is idle voltage, Zw’ – is internal impedance of the power
supply.

Fig. 9. Diagram of determination of traction power

The formula for external characteristic describes the cosine pattern, which after transformations takes the following form:
2

2

E0 2 = (E2 ') + (Z w ' I 2 ') + 2 (E2 ')(Z w ' I 2 ')cosψ w

(15)

where additionally: ψW – phase angle between current and voltage in
internal impedance.
Based on the calculated design calculations and measurements of
CET transformer parameters for the vehicle power supply, the following parameters of the peripheral model were adopted: M = 5⋅10-6
H, R1 = 18⋅10-3 Ω, R2 = 20⋅10-3 Ω, υ =1/18, f = 50⋅103Hz [19]. The
required maximum power of the motor Pmax = 2⋅103 W is developed

Fig. 10. Track diagram for occupational tests (Faculty of Transport lab)
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7. Theoretical analysis of the energy properties of the
power supply system for the assumed operating
conditions of the vehicle with actual dimensions.

Fig. 11. Distribution of speed as a function of road while passing on the interstitial section of road H4-H5

Fig. 12. Waveform of driving force SIL as a function of time on the section of
road H4-H5

The above forces and velocities are the basis for determining the
power supply of the SIL motor. The calculation takes into account the
efficiency of the motor function of the map shown in Fig. 6. The calculation of power output is shown in Fig. 13. The graphs are marked:
1 - the instantaneous power of SIL motor, - 2 the instantaneous power
to be delivered from the PD rectifier (fig.1) when a supercapacitor is
used in the system. The negative values of power in diagram 1 correspond to the possibility of applying the electric braking of the vehicle.
According to the diagram of Fig. 2, the recuperation process is based
on the accumulation of braking energy in the supercapacitor and the
equalization of the starting power. The calculations take into account
the share of the energy loss in the supercapacitor system.

One of the locations considered for the construction of the PRT
is the city of Rzeszow. At this stage of the discussions, the type of
electric motors used for the drive and the way the vehicle will be
powered for that location are not yet determined. However, traction
calculations show that a train of actual size and a max. speed of 50
km/h will require a drive with a nominal capacity of approx. 16 kW.
Brushless motors located in the wheels of a vehicle which are already
used in the car’s ECO pre-processor, can be used to implement the
drive, for example. The power loss maps of this engine are shown in
publication [17]. Equally good is the use of 5-phase induction motors in wheel hubs. This type of engine dedicated to automotive applications was recently presented by HCP at the Hannover Fair. In the
already completed ECO Mobility project, a linear induction motor
design was implemented [12]. The performance map of this motor
is shown in Fig. 15. Fig. 16 shows the external characteristics and
performance characteristics of the contactless power system designed
in this solution. Fig. 17 shows a diagram of the track line of one of
the route sections in the planned location. Fig. 18 shows the driving
speeds of the forcing drive - minimum time at this section of the road.
Speed limits result from both the limits of the maximum permissible
axial acceleration on the curvature of the tracks and the speed limits
for direct driving conditions. The exponential acceleration and motion delays result from the possibility of obtaining maximum traction
forces (described in the form of the F-V relation in Fig. 15). Fig. 19
shows the course of traction forces on the analysed section of the road,
and Fig. 20 shows the power flow patterns. In this figure, the waveforms are shown in two possible variants of the vehicle power supply
solution: black diagram - waveform without additional power source,
blue - with supercapacitor system for braking energy return (recupera-

Fig. 15. SIL performance charts for vehicles with actual dimensions at a gap
width of 12 mm
Fig. 13. Power of the SIL power supply. Diagrams are: 1 - without energy
storage on the vehicle, 2 - in a system with supercapacitor

Fig. 14. Power cycle of the laboratory vehicle power supply on the CET contactless power supply terminals. Diagrams are marked: 1 - without
energy storage on the vehicle, 2 - in the system with supercapacitor
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Fig. 16. Contactless power supply diagrams: external E2(I2) and efficiency
η(I2)
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Fig. 20. Power step at the output of the PD rectifier (fig. 1). Diagrams are:
1 - without energy storage on the vehicle, 2 - in the system with supercapacitor
Fig. 17. Diagram of the track line of the first section of the route for the
planned location of the PRT track in Rzeszow

Fig. 21. The power of the vehicle power supply on the terminals of the contactless power supply CET for the section in the city of Rzeszow. Diagrams are: 1 - without energy storage on the vehicle, 2 - in the system
with supercapacitor

8. Conclusions
Fig. 18. Distribution of speed as a function of road during the passage of the
section in the city of Rzeszow

Fig. 19. Distribution of SIL driving force as a function of the road section of
the city of Rzeszow

tion system). Fig. 21 shows power draws on the primary source side
of the CET transformer. When using an energy recovery system, the
maximum input power of the system is approximately 12 kW.

The conducted analysis of the PRT drive and the laboratory tests
of vehicles on a test scale showed that dynamic contactless power
may be considered as one of the methods of supplying electricity to
vehicles of actual size. This type of power supply is ideal for small
vehicles moving in urban infrastructure, where safety considerations
are particularly important. Results of analyses and studies also show
that low power linear induction motors are characterized by low values of energy coefficients (both efficiency and power factor). The
16kW engine designed for the vehicle with actual dimensions is also
characterized by poorer operating conditions than rotary motors. The
use of linear motors also excludes the possibility of moving this PRT
vehicle on public roads intended for wheeled vehicles. For this reason, the second generation of currently-developed PRT vehicles will
be equipped with rotary motors. These vehicles will be able to have
a contactless power supply system as a rail system, supplemented by
electrochemical energy storage on board the vehicle. During the rail
traffic, the contactless power supply system will provide the energy
required to track the path and the energy to charge the electrochemical
battery, which will be a source of power during the period of moving
on the public road.
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A design approach based on a correlative relationship between
maintainability and functional construction
Podejście projektowe oparte na korelacyjnym związku między
konserwowalnością a funkcjonalną budową produktu
As an important quality characteristic, maintainability is the ability of a product to be repaired efficiently and economically. Because it is mainly determined at the design stage, maintainability is mostly affected by the construction of a product. Traditional
product design methods put more focus on design for function and production, neglecting design for maintainability, which causes
a gap between functional construction design and maintainability design. The delay of maintainability design results in huge costs
for design changes and even irrevocable design flaws. Because of the weak relationship between functional construction and
maintainability in product design, the influence of maintainability design on the product is limited. To resolve this problem, this
paper proposes a design approach considering the relationship between maintainability and functional construction. First, maintainability design factors (MDFs) and functional construction design factors (FCDFs) are defined and classified. Second, based
on topology graphic theory, a correlative relationship model is constructed by graphically combining the MDFs and FCDFs into
a network diagram. Third, to determine primary design factors, a quantization matrix is developed to perform importance evaluation of the correlative relationship. Finally, a practical case is studied by implementing the proposed approach for the lubrication
system of an armoured vehicle. The results validate the effectiveness and feasibility of the approach.
Keywords: maintainability design, correlative relationship, functional construction design factors,
maintainability design factors.
Konserwowalność to ważna charakterystyka jakościowa, którą można zdefiniować jako możliwość wydajnej i ekonomicznej
naprawy produktu. Ponieważ o konserwowalności produktu decydują głównie wybory dokonane na etapie projektowania,
największy wpływ na nią ma budowa produktu. Tradycyjne metody projektowania produktów kładą większy nacisk na projektowanie funkcji i produkcji, zaniedbując projektowanie pod kątem łatwości konserwacji, co powoduje powstanie luki między
projektowaniem funkcjonalnej budowy produktu a projektowaniem jego konserwowalności. Opóźnienie etapu projektowania
konserwowalności generuje ogromne koszty związane z koniecznością zmian projektu i może nawet prowadzić do nieodwracalnych wad projektowych. Ze względu na słabą zależność między budową funkcjonalną a konserwowalnością w projektowaniu
produktu, wpływ projektowania konserwowalności na produkt jest ograniczony. Aby rozwiązać ten problem, w niniejszej pracy
zaproponowano podejście projektowe uwzględniające związek między konserwowalnością a budową funkcjonalną wyrobu. Po
pierwsze, zdefiniowano i sklasyfikowano czynniki konstrukcyjne (projektowe) dotyczące konserwowalności (MDF) oraz czynniki konstrukcyjne związane z budową funkcjonalną produktu (FCDF). Po drugie, w oparciu o teorię graficznej reprezentacji
topologii, zbudowano model zależności korelacyjnych między MDF i FCDF w postaci diagramu sieciowego. Po trzecie, w celu
określenia podstawowych czynników konstrukcyjnych, opracowano macierz kwantyzacji, pozwalającą na ocenę ważności relacji
korelacyjnych. Wreszcie, przeanalizowano przypadek układu smarowania pojazdu opancerzonego jako przykład zastosowania
proponowanego podejścia w praktyce. Wyniki potwierdzają skuteczność omawianego podejścia oraz możliwość jego praktycznego wykorzystania.
Słowa kluczowe: projektowanie konserwowalności, związek korelacyjny, czynniki konstrukcyjne dotyczące
funkcjonalnej budowy, czynniki konstrukcyjne dotyczące konserwowalności.

1. Introduction
The quality level determines to a great extent if a product can
achieve performance continuously and effectively. Maintainability
is an important product quality characteristic that reflects the ability for fast, easy and economical maintenance of a product [12, 20].
Therefore, it is crucial to improve product maintainability, which
helps increase the quality level of a product. To achieve this purpose,
maintainability design is an effective and feasible way. Recently, a
large body of literature has been published on maintainability design.

Repair time is an important quantitative design factor. Several papers have proposed improving maintainability design by the rational
planning of repair time. D Khandelwal et al. presented an optimal
maintainability strategy for machines by switching the maintainability time and the end time using the optimal periodic control theory
[14]. T Dohia et al. proposed a new graphical method to estimate optimal repair-time limits with incomplete repair and discounting [9]. D
Zhou et al. proposed an improved method of maintainability allocation based on time characteristic [29]. Y Yin et al. emphasized that
arrangement of maintainability times by means of CON and SLK time
allocation methods optimizes maintainability frequency and location
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of maintainability operations [27]. Reasonable allocation for repair
time can improve maintainability design and avoid waste. However,
these methods mainly concentrate on quantitative aspects, rather than
the entire maintainability design.
Maintenance strategy optimization is also a research focus. Zhen,
F et al. proposed a modelling method for maintenance design of product level reuse using the approach of house of quality [28]. Liu, W.
and Y.U. Shui-Jun established a computer technology-based decision
support system to make maintenance decisions quickly and effectively [16]. QS Jia used a simple value function representation for engine
maintenance strategy optimization [13]. Peng, W. et al. developed a
preventive maintenance decision model for series-parallel systems
subject to reliability [21]. A Saxena et al. used a hybrid reasoning
architecture based on knowledge of vehicle maintenance to solve vehicle maintenance problems [22]. Bohlin, M., et al. used condition
monitoring and dynamic planning to reduce vehicle maintenance [4].
Deloux, E. constructed a specific maintenance policy, which combines a classical condition-based maintenance policy for the system
state with a condition monitoring method to track environmental
changes [8]. D Mazurkiewicz described the most popular diagnostic
systems used in the maintenance of internal transport conveyor systems [19]. Baidya, R. et al. presented strategic maintenance options
using the benefits of combined quality function deployment, analysis
of hierarchical processes and scepticism technical selection [2]. Maintenance strategy optimization can effectively improve the utilization
of maintenance manpower and reduce maintenance time. Research
on maintenance strategy is an optimization of maintenance processes,
rather than optimization of the product itself.
Several researchers considered maintainability evaluation. Chang,
L., et al. performed reliability and maintainability analysis of vehicle
anti-tank missiles [5]. Lu, Z. et al. presented maintainability fuzzy
evaluation by virtual simulation for aircraft systems [17]. Senivongse
T. and A. Puapolthep presented a maintainability assessment model
for determining whether a service-oriented system is maintainable by
using several metrics [23]. Guo, L performed research on equipment
maintainability forecast methods based on support vector machine
[11]. Ertas, et al. proposed a diagnostic approach to quantify the maintainability of a commercial off-the-shelf based system by analysing
the complexity of the deployment of the system components [10].
Maintainability evaluation is an effective way to analyse the maintainability of a product and feedback suggestions on design changes.
However, compared with active design of function and construction,
it is a passive feedback design and requires time to complete several
design loops.
However, repair time plan, maintenance strategy optimization
and maintainability evaluation mainly concern more about later
stage of product design. It results in the maintainability design lags
to the product design. Thus, the effection of maintainability design
requirements to product design is limited.
To resolve the lag issue, more scholars and experts put concerns
on optimization of traditional maintainability and product design.
Yau, S.S. and J.S. Collofello discussed several factors affecting the
software maintainability process and important software quality attributes [26]. Ali, A. et al. presented optimized maintainability design
using simulation to analyse the capability of auto part manufacturing
production systems[1]. Barabadi, A. et al. used point process models
to analyse maintainability of equipment solving the lack of on-site
maintainability data [3]. These optimization methods are helpful to
maintainability design in early stage. However, these methods are
not ideal and comprehensive maintainability design, which cannot
significantly improve product maintainability.
To comprehensively design maintainability in early stage, it
should be combined with product design. Concurrent engineering,
emphasising on maintainability design and traditional functional
construction design in parallel, is proposed and developed[24].
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D Zhou et al have proposed the use of digital prototyping and virtual environment to achieve parallel engineering[30]. H Zhou et al
put forward the view that the maintainability model is integrated
into the design process[31]. These methods proposed new insights
that maintainability and product functional construction are parallel
design.
To consider maintainability design in detail, several studies examine the relationship of maintainability design factors (MDFs). Li,
Q. et al. analysed the relationship between maintainability qualitative
factors [15]. Luo, X. et al. described the priority of maintainability
qualitative factors [18]. Da, X.U. et al. studied qualitative index systems of equipment maintainability [7]. Maintainability and functional
construction are closely linked. Yang, Y. presented maintainabilitybased facility layout optimum design of ship cabins [25]. Although
maintainability design factors and their relationships are considered,
little of the relationship between maintainability and functional construction is analysed.
Much of the current research on improving product maintainability is related to improvement of some special aspect. In the current
approach to product design, function and construction are designed
first. Next, maintainability design is considered, which means that
maintainability design lags behind function and construction design.
This lag results in the requirements of maintainability design having little effect on product design and limiting the improvement of
product maintainability. Because product maintainability is mostly
determined at the design stage, the cost is high to correct the design,
even leading to irrevocable defects if not enough attention is paid to
the influence of maintainability design at the initial design stage [6].
Product maintainability focuses on design factors related to function
and construction, such as layout and visibility, which indicates that the
design of function and construction has a significant effect on maintainability design. Therefore, it is crucial to integrate maintainability,
function and construction design at the design stage.
To correlate maintainability and functional construction design,
this paper presents a design approach for maintainability and functional construction using three steps: definition and classification, modelling relationship and importance evaluation. The main contributions of
this paper is to propose a concurrent design method, which combines
maintainability design and product functional construction design
through considering the relationship between two types of design
factors. Because the design factors contain quantitative and qualitative
aspects of maintainability, the approach can comprehensively design
maintainability in the early product stage. In addition, modelling the
relationship between maintainability design factors and functional
construction design factors, the maintainability requirements can
affect the functional construction design of products. Finally, to validate the proposed approach, it is applied to the practical case of the
lubrication system of an armoured vehicle.

2. Methodology
To bridge the gap between maintainability design and functional
construction design, a design approach is proposed; its framework is
shown in Fig. 1. The approach consists of three parts: Definition and
classification of MDFs and functional construction factors (FCDFs),
modelling the relationship between MDFs and FCDFs, and importance evaluation of the relationship. First, MDFs and FCDFs are defined and classified into system-level and unit-level. Second, based
on topology graphic theory, a correlative relationship model is constructed by combining MDFs and FCDFs into a network diagram.
Third, the importance of the correlative relationship is evaluated by a
quantization matrix (QM).
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2.1.

Definition and classification of factors

To express product design concepts, design factors are defined
and classified into maintainability design factors (MDFs )and functional construction design factors (FCDFs).
2.1.1. Maintainability Design Factors

Fig. 1. Framework of the proposed methodology

Different design levels lead to different design considerations.
System and unit are two design levels. At the system level, it is more
important to consider the overall design of the system, while at the
unit level, detailed design factors require more attention. MDFs are
divided into two types, system level and unit level.
1) System level
As shown in Table 1, for product system maintainability, six design factors are defined as a system maintainability evaluation index,
which are reachability ratio, degree of accessibility, detectable rate,
weight comfort rate, free debugging rate and average pipe fold separately.
2) Unit level

Table 1. Definition of system level MDFs
Factors

Definition

Once reachable rate

It refers to the ratio of the number of units, which can be accessed and repaired without taking apart other units
(excluding the normally installed cover or door, etc.) by the total number of units in the system.

Once detectable rate

It refers to the rate of the number of units, which can be monitored and diagnosed without taking apart other units
(excluding the normally installed cover or door, etc.) by the total number of units in the system.

It refers to the power of 1/2 of the product of the value, which is the failure rate of once reachable unit by the total
failure rate of the system, and ORR.

Once reachable degree
Weight comfortable rate

It refers to the rate of the number of units, which do not exceed 16 kg by the total number of units in the system.

It refers to the rate of the number of units, which do not require debugging after maintenance by the total number
of units in the system.

No debugging rate

It refers to the average value of pipe folds in the system. When bending degree is greater than 90°, it is not a fold.
When bending degree is less than 90°, it is counted as two folds.

Average pipe fold degree

Table 2. Definition of maintainability quantitative factors
Factors

Definition

Preparation time

Time for products to be repaired or maintenance tools to reach a repairable state, not including logistical delays.

Disassembly time

Time for product disassembly.

Detection and isolation time
Replacement time

Time for fault identification, fault location, determination of fault cause and fault isolation.

Installation and adjustment time
Test and recovery time

Time to restore the ability of a faulty product to perform a specified function.
Time of product installation and adjustment.

Time for checking whether a product can perform the specified function after maintenance.

Table 3. Definition of maintainability qualitative factors
Factors

Definition

Accessibility

Accessibility is the degree of difficulty in approaching different components of a product.

Reparability

Reparability refers to the degree of difficulty in repairing expensive parts and battlefield parts.

Simplified design
Ergonomics

Maintenance safety
Errors prevention
Diagnostic test

Standardization and interchangeability

Simplified design refers to the simplification of functional construction and maintenance process.
Ergonomics is the study of the relationship of human factors and product maintenance, and how to improve maintenance efficiency, quality and reduce human fatigue.
Maintenance safety refers to a design feature, which avoids casualties or damage to products when implementing
maintenance.
Error prevention means to take appropriate measures to avoid or prevent maintenance operation error at the
design stage.

Diagnostic test means measures or activities taken to find fault cause and location guarantee the performance,
characteristics, applicability of a product or system.

Standardization is a design feature limiting viable changes to the minimum range under conditions that requirements
are met. Interchangeability is a design feature that products can be physically and functionally interchangeable.
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According to the traditional maintainability design and analysis
method, design factors at the unit-level are divided into two types,
quantitative factors and qualitative factors.
Based on maintainability design requirements, the quantitative
and qualitative factors are defined and shown separately as Table 2
and Table 3. Quantitative factors are preparation time, detection and
isolation time, disassembly time, replacement time, installation and
adjustment time, and test and recovery time. Qualitative factors are
accessibility, simplified design, reparability, ergonomics, maintenance safety, error prevention, diagnostic test, and standardization
and interchangeability.
2.1.2. Functional Construction Design Factors
By analysing the maintenance process, maintenance programme
and design process of maintainability, this paper summarizes various
design factors of function and construction influencing maintainability. These factors are also divided into system and unit level. There
are four design factors at the system level, which are layout, pipeline
direction, unit structure and maintenance channel. There are three
classes of design factors at the unit level interface class, attribute class
and constraint class. More detailed definition and classifications are
shown in Table 4.

geometry and three-dimensional geometry. Plane geometry and threedimensional geometry are concerned with the positional relationships
between points, lines, and planes, and their measurement properties.
The length, size, area and volume are irrelevant to topology, which
only focuses on the relationship between objects. High system reliability, relative ease to expand and each node linked with multi-points
are the advantages of network topology. Considering that modelling
method is designed to express relationships, not specific product size
and weight, this paper uses network topology as the model basis.
Before model construction, to clearly define the meaning of
graphic units and structure the model, elements in the model are defined as shown in Table 5.
To construct the relationship model, there are four steps, as shown
in Fig. 2: (1) product structure modelling (2) FCDFs modelling (3)
MDFs modelling (4) correlative relationship modelling.

Fig. 2. Framework of modelling the relationship of MDFS and FCDFs

2.2. Correlative relationship model
To solve the problem of the complex relationship of maintainability and functional construction, a correlative relationship model
is built based on topology graphic theory to define the influence relationship.
Topology requires that the geometry or space after a continuous
change remains unchanged. Topology takes into account only positional relationships between objects regardless of their shape and
size. Topology is a branch of geometry, but it is different from plane

1) Product structure modelling
The first step of modelling the relationship is to analyse the product structure and the exchange of material, energy and information
between units. As shown in the first phase of Fig. 2, a product system,
which contains four product units and three pipes, and the interaction
of the units are described. In the system, four units and three pipes are
defined as product units and expressed by solid line rectangles. Each
product unit is defined as a line replaceable unit, which indicates the

Table 4. Definition of FCDFs
FCDFs

System
level

System feature
class

Specific functional structural
factors
Layout

Spatial relationship of product parts in the system.

Unit structure

Types of units making up a system.

Pipeline direction
Maintenance channel
Tightening interface
Operating interface

Interface class

Grip interface

Output interface
Attribute class

Constraint class
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Warning interface

Input interface

Unit level

Definition

Size

Weight

Source of risk

Maintenance frequency
Repair tool

Spatial constraint

External hazard feature

Space and physical environment

Line direction of transmission of material, energy and information.
A set of paths to pass in the maintenance process.

A fixed way of tightening two or more parts to be an entirety.

Operating port between the user and the device which is convenient for users,
detecting electronic and machinery devices.

Display devices, including warnings, reminders, logos and cautions, used for environmental, safety, operational and technical states, etc.
Parts, including handles, spreaders and pedals, used for equipment moving and
personnel climbing in maintenance process.

Ports used for passing external material, energy and information to the internal
system or unit.
Ports used for passing internal material, energy and information to the external
system or unit.
Shape data of the unit or system.

Physical quality of the unit or system.

Features of potential harm to personnel and equipment in the unit.
Number of repairs over a period of time.

A set of tools used for maintenance process.

A set of space constraints for maintenance operations in maintenance process.
Features of potential harm to personal, devices in the unit or system.
Physical or non-entity environment of the facilities.
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Table 5. Definition of model elements
Name

Specific meaning

Product unit

Units making up the system

Virtual unit

External unit associated with the system

Physical relationship

Material and energy flow between units

Double line arrows

Design factors of constraint class

Solid line triangle

MDF

System-level and unit level

Solid line hexagon

Correlative relationship

Associated impact between factors

Solid line

System level

FCDF

Solid line rectangle
Dashed line rectangle

An entity to complete a function

System-level and unit level design factors (not
included in constraint class)

unit can be replaced when a failure occurs, rather than repairing it
after disassembling the whole product system. From the figure, the
flow direction of material, energy and information is from unit A1 to
unit A4.
2) Functional Construction Design Factors modelling
Nodes are widely used in different fields. In network topography
theory a node is the end of any branch in the network or the common node linking two or more branches in a system, representing attributes, design features and interfaces of a product or system. Usually, the node is attached to the edge of a unit or system, showing a
subordinate relationship. Nodes can be added according to need and
there is no quantitative requirement.
In this model, FCDFs are defined as nodes and represented by
solid line circles attached to the target product unit. Because there
are many internal and external constraints in maintenance operations,
design factors of the constraint class in the model are represented by
solid line triangles. As shown in the second phase of Fig. 2, the circle
marked with size attached to the rectangle indicates the size design
factor of that product unit.
3) Maintainability Design Factors modelling
MDFs are modelled and defined as solid line hexagons, which
surround the product units to construct a relationship. As shown in
the third phase of Fig. 2, an MDF, accessibility, is constructed in the
model and surrounds the product units.
4) Correlative relationship modelling
The final step to build the model is to construct correlative relationships between MDFs and FCDFs. The relationship is defined
and represented by a solid line. Theoretically, if there is a relationship
between an MDF and an FCDF, a solid line would connect the two
factors. However, a system contains many product units, which means
that the model is usually very large and complex, resulting in intricate lines and nodes. Therefore, to make the model more practical and
easier to understand, the system usually selects strong relationships
and uses nodes in the model. Because the construction of relationships
depends on the deep understanding of product design, it is the most
important step. As shown in the fourth phase of Fig. 2, the relationship
is constructed, and the model is completed.

Legend

Graphic definition

Solid line circle attached to a
rectangle

2.3.	Importance evaluation
After constructing the model, the relationship between maintainability and functionality can be graphically expressed. To describe
more accurately the strength of the relationship and provide effective
data to guide design and improve maintainability, an importance evaluation method is developed based on a QM and described as follows.
1) Collection of original data
To obtain original data of the relationship, three data tables are
designed and shown as Table 6, Table 7 andTable 8. To quantify the
basic relationships, the three tables are filled by experts and designers
according to the scoring rule, which uses a scoring method of 9 points.
In this rule, 1, 3, 5, 7, 9 points indicate little correlation, a certain correlation, a strong correlation, stronger correlation, the strongest correlation, and 2, 4, 6, 8 are the scaling values of the intermediate states
between the two adjacent numerical judgements.
2) Importance evaluation
Step 1: Construct a QM. The collected data from the tables can be
abstracted into a QM, keeping the original data position unchanged.
aij in the matrix is the collected data from the tables and represents
the strength of relationships between FCDFs and MDSs:
 a11
a
QM =  21
 

 am1

a12




 a1n   F1 
    F2 
=
= [M1 M 2  M n ], aij > 0(i = 1,2 m; j = 1,2 n)
     
  
 amn   Fm 

(1)
Step 2: Obtain the importance degree of every FCDF to MDF.
In this approach, assuming that the weight of each factor is equal,
thus the average value is used to evaluate importance. The importance
degree matrix of every FCDF to MDF (IDM1) can be calculated by
equations (2) and (3):
(2)

fi = average( Fi ) / 9, fi > 0(i = 1, 2 m)

IDM1 = [ f1

f2 
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The value of fi is between 0 and 1, reflecting the importance
degree of every FCDF to MDF. If the value is larger, the importance
degree is larger.
Step 3: Obtain the importance degree of every MDF to FCDF.
In this approach, assuming that the weight of each factor is equal,
thus the average value is used to evaluate importance. The importance
degree matrix of every MDF to FCDF (IDM2) can be calculated by
equations (4) and (5):
mi = average( M i ) / 9, mi > 0(i = 1, 2 n)

(4)

IDM 2 = [m1 m2  mm ]

(5)

The value of mi is between 0-1, reflecting the importance degree
of every MDF to FCDF. If the value is larger, the importance degree
is larger.

Fig. 4. Simple structure of an oil tank

3. Case Study
Because it is army equipment, an armoured
vehicle requires efficient and easy repair to restore combat capacity as soon as possible when
a failure occurs. This results in high demand for
the maintainability of armoured vehicles. However, due to complexity of armoured vehicles in
function and construction, maintainability design usually lags behind function and construction design and affects little of the design. As
a result, difficulty in maintenance of armoured
vehicles bothers soldiers and reduces the availability of vehicles, as shown in Fig. 3.
To validate the proposed approach, a practical case of an armoured vehicle’s lubrication
system is studied. As a typical system of an armoured vehicle, the lubrication system consists
of mechanical and electric units, and has many
typical maintenance problems.

Fig. 5. Correlative relationship model of the oil tank

Fig. 3. Maintenance activities of armoured vehicles

3.1. Modelling relationship
Relationships of the two levels are analysed. At the unit level, the
oil tank is selected as the study object. The entire lubrication system
is selected as the study object at the system level. By analysing the
traditional design process, maintenance problems and maintenance
procedures in use, the relationship models of the oil tank and the system are built following the modelling approach described in section
2.2 and shown as Fig. 5 and Fig. 7.
At the unit level, the simple structure of the oil tank is shown as
Fig. 4. Materials, such as water, oil and gas, are input from the input
pipe A to the oil tank and subsequently output through the output pipe
B. The input pipe A and output pipe B represent the oil pipe, water pipe
and ventilator. Therefore, these pipes are regarded as external product
units and represented by virtual units. The model is built and shown
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Fig. 6. Unit structure of a lubrication system

in Fig. 5. The main FCDFs of the oil tank related to the MDFs are the
input interface, source of risk, weight, maintainability frequency, size,
tightening interface, output interface, operating interface, repair tools,
external hazard features and spatial constraints. Main MDFs and relationships with FCDFs are modelled in the figure. By constructing the
model, the relationships are modelled and clear.
At the system level, the unit structure of the system is shown in
Fig. 6. Units of a lubrication system include an oil tank, oil filter, pipe,
oil pump, pre-run oil pump, oil heat exchanger, temperature sensor,
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Fig. 7. Correlative relationship model of the lubrication system

hydraulic sensor, pre-run one-way valve and others. The model is built
and shown as Fig. 7. The main FCDFs and MDFs of the system are
four system level features and six system level evaluation indexes.

3.2. Evaluating importance
By modelling the relationship of MDFs and FCDFs at system and
unit levels, the relationships are expressed graphically and clearly. To
evaluate the importance of factors, three tables are provided to collect
original scoring data shown as Table 6, Table 7 and Table 8. According to the approach, the three tables are filled by more than 20 experts
and designers. Each sample obtained from the experts and designers
is independent. Therefore, the average value of these data samples is
obtained to construct the QM and shown as the Table 6, Table 7 and
Table 8. The results in Table 6 and Table 7 are the importance of the
relationship between MDFs and FCDFs at the unit level. The results
in Table 8 are the importance of the relationships at the system level.
Three quantification matrixes are constructed and represent the
importance relationships of quantitative MDFs and FCDFs at the
unit level, qualitative MDFs and FCDFs at the unit level, and MDFs
and FCDFs at the system level. Applying the importance evaluation
method described in section 2.3 to these three matrixes, six IDMs are
obtained and shown as Fig. 8, Fig. 9 and Fig. 10.
1)
Importance degree of relationship between quantitative MDFs
and FCDFs at the unit level

For relationships between quantitative MDFs and FCDFs at the
unit level, the evaluation results can be found in Fig. 8. As shown in
the figure, in terms of importance degree of FCDFs to quantitative
MDFs, tightening interface and repair tool are the two most important
FCDFs; the corresponding importance degrees reach 0.556 and 0.5,
which indicates when designing the oil tank, tightening interface and
repair tool are the two most important FCDFs and warrant further
investigation. For quantitative MDFs to FCDFs, disassembly time and
installation and adjustment time are the two most influential quantitative MDFs; the corresponding importance degrees are both 0.484.
From engineering experience there are many maintenance problems n tightening interfaces of an oil tank, which is the oil supply device of lubrication system. Because several interfaces exist, a number
of maintenance activities and time are spent in tightening interfaces
on the oil tank. Therefore, tightening interface and repair tool are the
two most influential factors for maintenance time. The oil tank is regarded as a line replaceable unit, most maintenance operations are
disassembly, installation and adjustment. Consequently, among qualitative MDFs, disassembly time and installation and adjustment time
are the two most important factors.
2) Importance degree of relationship between qualitative MDFs
and FCDFs at the unit level
For relationships of qualitative MDFs and FCDFs at the unit level,
the evaluation results can be found in Fig. 9. As shown in the figure,
for qualitative MDFs, input interface and output interface are the two
most important FCDFs; the importance degrees are both 0.528. For
FCDFs, ergonomics is the most important qualitative MDF, and the
importance degree is 0.532.
From engineering experience, input and output interfaces are important parts of regular preventive maintenance work and require frequent routine maintenance. If input and output interfaces are leaking
or clogged, the lubrication system will not work normally. In the design phase, designers should focus on input and output interfaces. Ergonomics reflects the interaction between people and product, which
is one of the most important factors. At the beginning of the product
functional construction design, the designer should take maintenance
personnel into account, providing convenient maintenance conditions,
such as comfortable posture and appropriate loads for maintenance

Table 6. Unit importance of the relationship between quantitative MDFs and FCDFs
Maintainability quantitative factors
FCDFs

Attribute
class

Size

3

Weight

Source of risk

Maintenance frequency

Tightening interface

Oil
tank

Interface
class

Operating interface

Warning interface

Grip interface

Input interface

Output interface

Constraint
class
Note:

Preparation
time

Repair tool

Spatial constraint

External hazard feature

Space and physical environment

2

2

3

4

3

3

2

2

2

3

3

4

5

Detection
and isolation time
3

3

3

2

4

2

2

3

7

7

3

2

2

1

Disassembly time
5

4

4

3

8

6

4

3

2

2

8

7

2

3

Replacement time
2

3

2

2

3

2

2

3

1

1

2

2

3

3

Installation
and adjustment time
5

4

4

3

8

4

2

3

3

3

8

6

4

4

Test and
recovery
time
2

3

2

3

3

3

4

5

2

2

3

2

1

1

1 indicates little correlation; 3 indicates a certain correlation; 5 indicates a strong correlation; 7 indicates stronger correlation; 9 indicates the strongest correlation; 2, 4,
6, 8 are the scaling values corresponding to the intermediate states between the two adjacent numerical judgements.
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Table 7. Unit importance of the relationship between qualitative MDFs and FCDFs
Maintainability qualitative factors
Accessibility

Ergonomics

Simplified
design

Standardization and
interchangeability

Errors
prevention

Maintenance
safety

Diagnostic test

Reparability

Size

7

8

2

2

2

2

1

2

Source of risk

3

3

3

3

2

8

3

3

FCDFs

Attribute
class

Weight

Maintenance frequency
Tightening interface

Interface
class

Oil
tank

Constraint
class

Note:

Operating interface
Warning interface
Grip interface

Input interface

Output interface
Repair tool

Spatial constraint

External hazard feature

Space and physical environment

2

4

4

2

2

3

2

2

8

6

2

2

9

3

2

2

2

1

2

1

8

4

1

5

4

1

4

4

2

3

3

4

3

8

4

6

8

2

8

4

4

3

4

1

4

3

1

2

2

1

2

3

4

5

7

7

4

3

3

3

2

2

3

2

2

2

9

3

2

4

2

1

3

1

2

2

1

2

4

8

2

4

8

3

4

2

1

5

3

7

5

2

2

3

1

3

1 indicates little correlation; 3 indicates a certain correlation; 5 indicates a strong correlation; 7 indicates stronger correlation; 9 indicates the strongest correlation; 2, 4, 6,
8 are the scaling values corresponding to the intermediate states between the two adjacent numerical judgements.

Fig. 8. Importance degree of relationship between quantitative

Fig. 9. Importance degree of relationships between qualitative MDFs and
FCDFs at the unit level

personal. Design considerations should focus on ergonomics when
designing functional structures of products at the unit level.
3)
Importance degree of relationship between MDFs and FCDFs
at the system level
For relationships of MDFs and FCDFs at the system level, the evaluation results are shown in Fig. 10. For MDFs, the importance degrees
of layout, unit structure, maintenance channel, and pipe line direction
are 0.704, 0.593, 0.5 and 0.426. For FCDFs, the most important MDF is
average pipe fold degree where the importance degree is 0.722. There-

fore, when designing products at the system level, layout and average
pipe fold degree are the most important FCDF and MDF.
From engineering experience and collected data, because there are
various units in the lubrication system, the layout of units impacts the
maintenance space, accessibility, detectable rate and specific maintenance process. For systems, efficient layout can reduce maintenance
cost. Therefore, layout is the most important FCDF considering product maintainability. Because of different types of pipes and lines in the
system, the average pipe fold degree is vulnerable to product design

Table 8. System importance of the relationship between MDFs and FCDFs
System level MDFs

Lubrication
system
Note:

122

FCDFs

Once reachable rate

Once reachable degree

Once detectable rate

Weight comfortable rate

No debugging
rate

Average pipe
fold degree

Layout

8

7

7

4

4

8

Unit structure

7

2

8

3

7

5

Pipeline direction
Maintenance channel

2

5

3

3

3

3

3

7

3

5

9

4

1 indicates little correlation; 3 indicates a certain correlation; 5 indicates a strong correlation; 7 indicates stronger correlation; 9 indicates the strongest correlation; 2, 4,
6, 8 are the scaling values corresponding to the intermediate states between the two adjacent numerical judgements.
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Fig. 10. Importance degree of relationship between MDFs and FCDFs at the
system level

of function and construction. Practically, the factor of average pipe
fold degree affects most functional construction design of products.
The results obtained by the proposed method are consistent with
engineering practice, which validates the effectiveness and feasibility of the proposed method. Through this design approach, maintenance design guidance can be provided for designers early in the
design stage.

on correlative relationships between maintainability and functional
construction. The primary innovations of this paper are the following: (1) design requirements and characteristics of maintainability
and functional construction are defined and classified into MDFs and
FCDFs at the system and unit level; (2) a relationship model of maintainability and functional construction is proposed by combining the
MDFs and FCDFs based on topography theory; (3) to provide quantitative suggestions on design, an importance evaluation is developed
based on a QM and the relationship model.
An engineering application is studied by applying the approach
to the design of the lubrication system of an armoured vehicle. Compared with engineering experience and practical data, the results obtained by the proposed approach are useful and effective and can be
useful quantitative guides for design of product maintainability and
functional construction. The proposed approach overcomes the lagging problem of maintainability design and enriches the integrated
design of product maintainability and functional construction.
Although integrated design of maintainability and functional construction is important, there is little peer-reviewed literature or work
conducted on this issue. Therefore, the proposed approach cannot be
validated by comparison to other methods. In addition, due to confidentiality of the data, details on the product in the case cannot be
provided. Future efforts will be on approach improvements and extension of applications.

4. Conclusions
To improve product quality level, maintainability should be designed and related with function and construction at the design stage.
To achieve this purpose, the paper proposes a design approach based
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Multi-state model of maintenance policy
Wielostanowy model decyzji eksploatacyjnych*
Preventive replacement is applied to improve the device availability or increase the profit per unit time of the maintenance system.
In this paper, we study age-replacement model of technical object for n-state system model. The criteria function applied in this
paper describe profit per unit time or coefficient of availability. The probability distribution of a unit‘s failure time is assumed to be
known, and preventive replacement strategy will be used over very long period of time. We investigate the problem of maximization
of profit per unit time and coefficient availability for increasing the failure rate function of the lifetime and for a wider class of lifetime. The purpose of this paper is to obtain conditions under which the profit per unit time approaches a maximum. In this paper
we shows that the criteria function (profit per unit time or coefficient availability) can be expressed using the matrix calculation
method. Finally, a numerical example to evaluate an optimal replacement age is presented.
Keywords: maintenance, preventive replacement, profit per unit time, availability, lifetime distribution, failure
rate function, IFR class, MTFR class.
Wymiany prewencyjne stosuje się w celu podnoszenia gotowości systemów eksploatacji maszyn i wzrostu dochodu na jednostkę
czasu systemu eksploatacji. W pracy analizuje się model wymian obiektów technicznych według wieku dla n-stanowego systemu.
Funkcja kryterialna stosowana w pracy wyraża zysk przypadający na jednostkę czasu lub współczynnik gotowości. Zakłada się,
że rozkład prawdopodobieństwa czasu do uszkodzenia obiektu technicznego jest znany i strategia wymian prewencyjnych będzie
stosowana na długim przedziale czasowym. Bada się problem maksymalizacji zysku na jednostkę czasu i współczynnika gotowości dla rosnącej funkcji intensywności uszkodzeń lub funkcji intensywności z szerszej klasy. Celem tej pracy jest sformułowanie
warunków, przy których zysk na jednostkę czasu osiąga maksimum. W pracy pokazano, że badaną funkcję kryterialną (zysk na
jednostkę czasu lub współczynnik gotowości) można wyrazić za pomocą metod rachunku macierzowego. Na końcu pracy przedstawiono przykład numeryczny oceny optymalnego wieku wymiany dla rzeczywistego procesu eksploatacji.
Słowa kluczowe: utrzymanie, wymiana prewencyjna, zysk na jednostkę czasu, gotowość, rozkład czasu życia,
funkcja intensywności uszkodzeń, klasa IFR, klasa MTFR.

1. Introduction
Industrial system management requires implementation of various operational activities. The crucial tasks in which the role of economic optimization will increase include maintaining the operation
system as well as the replacement of technical objects. Maintenance
and replacement are not only technical issues but also an economic
problem. Maintenance strategy is focused mostly on preventive maintenance mainly in the area of operational research and management
studies. Age replacement strategy for technical objects implies preventive replacement of the object when it reaches age T or corrective
(failure) replacement before it reaches age T. Preventive replacements
are less expansive and cheaper than the corrective ones. It is known
that the time of preventive replacement is usually shorter than the
time of corrective replacement. Fundamental facts for age replacements are included in papers [2, 3]. A review of results connected
with preventive replacements is to be found in papers [5, 21, 24]. Certain generalizations of the question of preventive replacements were
arrived at in papers [12, 13]. Much later, methods of preventive replacements for multistate systems were analyzed. Testing multistate
systems was introduced in [14-19, 25-26]. The article [7] uses fuzzy
variables (fuzzy sets), while paper [22] examines multistate systems
with components requiring minimal repair. Using simulation methods
for testing preventive renewals was presented in paper [20]. This paper examines operation systems in which the technical object may at a
given moment appear in one of the n states. For such systems optimal

preventive replacements basing on the criteria function expressing the
profit per time unit or availability coefficient. The structure of criteria function is based on the values of semi-Markov process [6, 9], as
opposed to the classic approach based on the theory of renewal. The
most quoted work in defining the criteria function based on the elements of renewal theory is paper [23]. The paper includes an analysis
of sufficient conditions for existing of maximum profit per time unit
and maximum asymptotic coefficient of availability of n-state operation system. Values of criteria function depend on the lifetime distribution, the mean value of preventive replacement time, mean repair
time value, mean values of remaining at other states, profits per time
unit, transition probability matrixes embedded in the semi-Markov
process of Markov chain.
In Chapter 2, the basic markings and assumptions used in the paper were presented. In Chapter 3 a model of technical object operation
was prepared and the criteria function defining the profit per time unit
at infinite time horizon was created. The crucial goal of this chapter
is to introduce into the research criteria function in matrix form. In
Chapter 4 sufficient conditions for occurrence of maximum profit per
unit are analyzed, as well as asymptotic availability factor. Conditions
for occurrence of extreme criteria function were formulated for the
class of distributions with increasing failure rate function (IFR) as
well as for a wider class introduced by one of the authors of the class
(MTFR). Numerical example of the optimization of the maintenance
system was analyzed in Chapter 5. In the example it was asserted that

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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the lifetime of technological object has Weibull distribution. Data for
this example were obtained from an existing municipal bus operation
process.

2. Markings and assumptions included in the paper
The paper will examine semi-Markov model of preventive age
replacement. An n-state semi-Markov process X(t) is considered with
the space of states S = {1, 2, …, n}. If X(t) = i, then the considered
technical object at moment t is at state i. It is asserted that 1 is the
state of failure-free functioning, 2 is the state of repair, n is the state of
preventive replacement, while remaining states i, where 2 ≤ i ≤ n –1
are other states of system maintenance.
By zi, i = 1, 2, …, n, profit per unit is marked per state i. The paper
assumes that z1 > 0, zi ≤ 0 for 2 ≤ i ≤ n. If the technical object is in
state 1, it brings profit, while if technical object is in state i, where 2 ≤
i ≤ n, then technological object generates loss.
It is assumed that τ 0 < τ1 < τ 2 < ... < τ k < ... are leap moments and
vk < τ k − τ k −1 for k ≥ 1, v0 = 0 are times of remaining at states of
process X(t). The semi-Markov process is fully defined if the initial
distribution is known:
0
P {X (0 ) = i}= pi( ), i = 1, 2,..., n

t →∞

where:
Pj =

n

p*j ET j

∑

k =1

pk* ETk

,

(3)

where p *j , j = 0,1, 2,..., n is a limit distribution of embedded Markov chain X (τ k ) , where k ∈ N with transition probability matrix

n

i =1

}

Sequence X (τ k ) , k ∈ N of random variables is Markov chain
with transition probability matrix:

with condition

n

∑ pi* = 1 , where i, j = 1, 2, …, n.

i =1

3. Criteria function
Let X(t) be semi-Markov process with continuous kernel Q(t).
The counting process is defined:

P =  pij  = Qij (∞ ) for i, j = 1, 2,..., n

t

is called embedded Markov chain. Random variables Ti, i = 1, 2, …,
n stand for times of remaining in the state and have distribution functions in the form of:

{

}

Fi ( t ) = P {Ti < t} = P τ k +1 − τ k < t X (τ k ) = j

i = 1, 2,..., n .

K j (t ) = ∫ I { X (u ) = j}du ,
0

Where I is an indicator determined as follows:

1
I {X (u ) = j}= 
0

or otherwise:

j =1

t →∞

∑ pi* pij = p*j

Qij (t ) = P X (τ k +1 ) = j , τ k +1 − τ k < t X (τ k ) = i , i, j = 1, 2,..., n

n

Pj = lim P{ X (t ) = j} = lim P{ X (t ) = j | X (0) = i} for i = 1, 2,..., n ,

tions:

where:

∑ Qij (t ),

one ergodic class. These assumptions allow one to formulate limit
theorem of the form:

ties p *j , j = 0,1, 2,..., n are a solution for a system of linear equa-

Q (t ) = Qij (t ) , i, j = 1, 2,..., n,

Fi (t ) =

…, n are finite, positive and Markov chain X (τ k ), k = 0,1, 2,... , has

P =  pij  , where pij = Qij (∞ ), i, j = 0,1, 2,..., n . Limit probabili-

and its semi-Markov kernel defined by matrix:

{

structing criteria function, the limit theorem is used for finite semiMarkov processes [6, 8]. It is assumed that mean values ETi, i = 1, 2,

(1)

Distribution function of remaining at state i, before moving to
state j, is defined as follows:

for X (u ) = j ,
for X (u ) ≠ j.

It is total time of remaining of process X(t) at state i as well as in
interval [0, t]. The value:

n

L (t ) = ∑ zi EKi (t )
i =1



Fij ( t ) = P τ k +1 − τ k < t X (τ k +1 ) = j , X (τ k ) = i  , for i, j = 1, 2,...., n, k ∈ N .



(2)
For distribution function F1i (x ) defined by formula (2) it is assumed that F1i (x ) = F1 (x ) exists for i = 2, 3, 4, …, n. While con-
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is the expected profit per time unit in interval [0, t]. The limit:

L = lim

t →∞

L(t )
t

is the expected profit per time unit for infinite time interval. The limit
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is the basis for building criteria function. From the definition of the
process Kj(t), j = 1, 2, …, n, it is:

lim

t →∞

EK j (t )
t

P{X(τ k+1) = i | X(τk) = 1, T1 ≥ x} P{T1 ≥ x | X(τ k) = 1}.
Definition (5) concludes in:
P{X(τ k+1) = i | X(τ k) = 1, T1 ≥ x} = 0,

= Pj , j=1, 2, …, n,

which results in:

thus:

P{X(τ k+1) = i | X(τ k) = 1, T1< x} = Q1i (x) / F1(x)
n

as well as:

L = ∑ zi Pi .
i =1

p1i(x) = Q1i(x) = p1iF1i(x) for i = 2, 3, …, n –1.

According to (3) the following is true:

Now, the matrix P(x) of transition probabilities is as follows:

n

L=

∑ zi pi*ETi

i =1
n

∑ pi*ETi

.

(4)

i =1

The unit is replacement at age T or when it failed, whichever comes
first. T1(x) defines the time of replacement or failure. Variable T1(x)
may be written as:

 0
p
 21
P (x ) =  p31

 ...
p
 n1

p12 F12 ( x)
0
p32
...
pn 2

T1 < x,
T1 ≥ x.

(5)

...
...
...
...
...

p1n F1n ( x) + R1 ( x) 

p2 n

.
p3n

...


0


On the basis of (4), criteria function may be written in the form:
n

g (x ) =
T , if
T1 (x ) =  1
 x, if

p13 F13 ( x)
p23
0
...
pn3

ET1 ( x) z1 p1* ( x) + ∑ ETi zi pi* ( x)
ET1 ( x) p1* ( x) +

i =2
n

∑ ETi pi* ( x)

,

(6)

i =2

Using formula (5), a semi-Markov process is obtained with transition
probability matrix P(x) of embedded Markov chain. Elements of the
first verse of matrix P(x) depend on x. For p1n(x) is:

where pi*(x), i = 1, 2, …, n are limit probabilities of Markov chain
with transition matrix P(x), while ET1(x) is the value of mean random
variable T1(x). Mean value ET1(x) is calculated from the formula:

p1n(x) = P{X(τ k+1) = n | X(τk) = 1} =
P{X(τ k+1) = n | X(τk) = 1, T1< x} P{T1 < x | X(τ k) = 1} +
P{X(τ k+1) = n | X(τk) = 1, T1 ≥ x} P{T1 ≥ x | X(τ k) = 1}.

ET1 (x ) = ∫ dF1 (t ) + xP{T1 ≥ x} .

x

0

Integration by parts results in:

For (5), the following is true:

x

P {X(τ k+1) = n | X(τk) = 1, T1 ≥ x} = 1.

ET1 (x ) = ∫ R1 (t )dt .

Using qualities of conditional probability, the following is obtained:
P{X(τ k+1) = n | X(τk) = 1, T1< x}
P{X(τ k+1) = n, T1< x | X(τ k) = 1}/ P{T1 < x | X(τ k) = 1} = Q1n(x) /
F1(x),
thus:
p1n(x) = Q1n(x) + R1(x) , where R1(x) = 1 – F1(x).
For (2), the following is true:
p1n(x) = p1nF1n(x) + R1(x).
Similarly, for probability p1i(x) where 2 ≤ i ≤ n – 1, the following is
true:
p1i(x) = P{X(τ k+1) = i | X(τk) = 1} =
P{X(τ k+1) = i | X(τk) = 1, T1< x} P{T1 < x | X(τ k) = 1} +

(7)

0

Limit probabilities pi*(x), i = 1, 2, …, n meet the following system
of linear equations:
−1


p12 F12 ( x)


p13 F13 ( x)

...

 p F ( x) + R( x)
 1n 1n

p21
−1
p23
...
p2 n

p31
p32
−1
...
p3n

...
...
...
...
...

*
pn1   p1 ( x)   0 

pn 2   p2* ( x)   0 


pn3   p* ( x)  =  0  .
3

 
...   ...  ...


−1   *   0 
 pn ( x) 

(8)

The system of equations is homogenous and has infinite number of
solutions. Replacing the last equation of system (8) with normalization
condition of the form:
n

∑ pi* ( x) = 1 ,

(9)

i =1
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the system of linear equations has the form:
−1

 p F ( x)
 12 12
 p13 F13 ( x)

...


1


p21
−1
p31
...
1

p31
p32
−1
...
1

*
pn1   p1 ( x)   0 
pn 2   p2* ( x)   0 


pn3   p* ( x)  =  0  .
 3   
...  ...
...

  


1   *   1 
 pn ( x) 

...
...
...
...
...

(10)

The ui(x) marks algebraic completion of i-th one in n-th verse of
the matrix of the equation system (10). Taking into consideration the
right side of the system (10), the solution of the system has the form
pi*(x) = ui(x) / W(x) where W(x) is the determinant of the system (10).
Embedding ui(x) in formula (6) instead of pi*(x), the criteria function
(6) does not change its value. From determinant value, the numerator
of criteria function (6) may be written as:

p21
−1
p12 ( x)
−1
p23
L (x; z1, z2 ,..., zn ) = p13 ( x)
...
...
z1ET1 ( x) z2 ET2

p31
p32
−1
...
z3 ET3

...
pn1
...
pn 2
...
pn3 . (11)
...
...
... zn ETn

Denominator M(x) of criteria function (6) is expressed as: M(x) =
L(x; 1, 1, …, 1). For the formula (11), the following is true that the criteria function (6) may now be written as coefficient of determinants
g(x) = L(x; z1, z2, …, zn) / L(x; 1, 1, …, 1).

(12)

The latter equation is an important result of the work. Representation of criteria function g(x) in the form of (12) makes it possible to
calculate the value of function without determining limit probabilities
pi*(x). In paper [9] the criteria function g(x) is expressed in the form
(6). The A1 means algebraic completion of element z1ET1(x). It is
known that A1 does not depend on x, z2, z3, …, zn. Di(x) denotes the
algebraic completion of i-th one in matrix of equation system (10).
Limit probability pi* ( x) is expressed by the formula:
pi* ( x) = Di ( x) / W ( x), i = 1, 2,..., n ,

n

Az1ET1 ( x) + ∑ zi ETi Ei ( x)
i =2
n

AET1 ( x) + ∑ ETi Ei ( x)
i =2
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Assuming that:

B1 =

n

n

n

n

i =2

i =2

i =2

i =2

∑ zi ETiGi , C1 = ∑ zi ETi H i , B = ∑ ETiGi , C = ∑ ETi H i

(15)

the criteria function (14) may be written as:

g ( x) =

Az1ET1 ( x) + B1F1 ( x) + C1
.
AET1 ( x) + BF1 ( x) + C

(16)

It is easy to notice that g(0) = C1 / C ≤ 0 as well as g(∞) = (A z1ET1 +
B1 + C1) / (A ET1 + B +C).

4. Sufficient conditions for existing of maximum criteria
function
In this subsection of the paper the sufficient conditions are formulated for the occurrence of maximum criteria function assuming that
the time to failure T1 is a random variable of the function of increasing
failure rate λ1(t). This fact is written as follows: T1 ∈ IFR (Increasing
Failure Rate). The second discussed distribution class is the class with
unimodal failure rate included in MTFR (Mean Time to Failure or
Repair) class. The qualities of MTFR class were examined in detail in
papers [1, 10, 11]. Derivative g’(x) of criteria function is expressed by
the formula:
g’(x) = {A[B1 – Bz1][ET1(x)f1(x) – F1(x)R1(x)] + R1(x)A(Cz1 – C1) +
f1(x)(B1C – BC1)}/M2(x),
where M(x) is the denominator in formula (16). In conclusion, the
derivative g’(x) may be written as:
g '( x) =

(13)

where W(x) is the indicator of the matrix of equation system (10). The
matrix obtained from the matrix of the system (10) by crossing out the
n-th verse and the n-th column has the dominant diagonal. In this case
it means that the sum of the elements of each column, bypassing the
element on the diagonal, is lower than 1. On the basis of the qualities
of matrix [4] the sing of completion of element znETn may be written
in the form of (–1)n-1. On the basis of (13) it is concluded that the sign
of the determinant W(x) is also equal to (–1)n-1. The determinant of
completion D1(x) is the determinant from independent matrix from x,
z1, z2, …, zn and the sign of this determinant equals (–1)n-1. The numerator and the denominator of the criteria function g(x) given by the
formula (13) is multiplied by W(x) (–1)n-1. Asserting that the above
markings of the criteria function g(x) given in the formula (6) may be
written in the form:

g ( x) =

where Ei(x) = Di(x) (–1)n-1, A = A1(–1)n-1. It is now known that for
each x ≥ 0 is Ei(x) ≥ 0 and A ≥ 0. From the form of the matrix of equation system (10) it is concluded that Ei(x) is a linear function of the
distribution function F1(x). There exist a continuous Gi i Hi so that
Ei(x) = GiF1(x) + Hi . Embedding x = 0, it is concluded that Hi ≥ 0.

1

2

M ( x)

( Aα r1 ( x) + β R1 ( x) + f1 ( x)γ ) ,

(17)

where:

α = A ( B1 − Bz1 ) ,

β = A ( Cz1 − C1 ) ,

γ = B1C − BC1,

(18)

r1 ( x ) = ET1 ( x ) f1 ( x ) − F1 ( x ) R1 ( x ) .

At the beginning of Chapter 2 it was asserted that z1 > 0, zi ≤ 0 for
2 ≤ i ≤ n. This assertion as well as formulas (15), (16), (17) and (18)
allow one to formulate conclusions 1 and 2.
Conclusion 1. If z1 > 0, zi ≤ 0 , F1i(x) = F1(x) for i = 2, 3, 4, …, n,
then inequality β > 0 is true.
Conclusion 2. If zi = zj for 2 ≤ i ≤ n, 2 ≤ j ≤ n, then γ = 0.

,

(14)

The theses of conclusions 1 and 2 are very useful while formulating criteria for occurrence of maximum availability rate (conclusions
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7 and 8). Below it is assumed that the function of failure rate λ1(x) is
continuous for t ≥ 0.
Conclu s i o n 3 . If T1 ∈ IFR, β + γ f(0+) > 0, α < 0, γ < 0, Aα(ET1
λ1(∞) – 1) + β + γλ1(∞) < 0, then the criteria function g(x) reaches
exactly one maximum.
Proof. It is assumed that λ1(∞) is the border of the function λ1(t) with
t→∞ or upper limit of function λ1(t) with t→∞. Let s(x) = αr(x) + β
+ γλ1(x), where r(x) = λ1(t) ET1(x) – F(x). Formula (17) results in the
mark of derivative g’(x) is the same as the mark of function s(x). The
assumptions α < 0, i γ < 0 result in the function s(x) is continuous and
decreasing from s(0) = β + γf1(0+) to s(∞) = Aα(ET1 λ1(∞) – 1) + β +
γλ1(∞). If s(0) > 0 and s(∞) < 0, there exists exactly one x0 so that s(x0)
= 0 and g’(x0) = 0. Thus g(x) reaches one maximum.
Conclu s i o n 4 . If T1 ∈ IFR, α < 0, β + γ f1(0+) < 0, λ1(∞) = ∞, then
the criteria function g(x) reaches exactly one maximum.
Proof. If λ1(∞) = ∞, then s(∞) < 0. Conclusion 3 results in the fact
that criteria function g(x) reaches exactly one maximum.
Conclusion 4 results in the following conclusion:
Conclu s i o n 5 . If T1 ∈ IFR, α < 0, f1(0+) = 0, λ1(∞) = ∞, then the
criteria function g(x) reaches exactly one maximum.
Conclusions 3, 4 and 5 include sufficient conditions for occurrence of maximum function g(x) for distributions of times to failure
from IFR class. Below, conditions for existing of maximum for MTFR
class are formulated.
Defini t i o n . Random variable T1 ∈ MTFR, if r1(x) ≥ 0 for every
x ≥ 0.
MTFR class includes certain random variables with unimodal failure
rate functions.
Conclu s i o n 6 . Let the time to failure T1 have a distribution with
unimodal failure rate function λ1(t). The equality T1 ∈ MTFR is true
only when ET1 λ1(∞) ≥ 1.
Replacing z1 = 1, z2 = 0, z3 = 0 ,…, zn = 0, the criteria function g(x)
expresses asymptotic availability coefficient. For the availability
coefficient g(0) = 0 as well as g(∞) = A ET1 / (A ET1 + B + C).

S1 – completion of transport task,
S2 – repair after failure,
S3 – preventive replacement (repair),
S4 – condition control after repair,
S5 – fuel delivery,
S6 – service on working day,
S7 – periodic technical service,
S8 – stoppage at depot parking space.
It is asserted that time to failure has Weibull distribution with reliability function: R1(t) = exp(–(t/a)c) for a, c > 0, t ≥ 0. Rate function
for this distribution has the form: λ1(t) = (c/a) (x/a)c-1, t ≥ 0. Based
on the statistic analysis of the data from operation for mean values
of remaining at states, the following ratings were obtained: ET1 =
8.852, ET2 = 3.619, ET3 = 1.501, ET4 = 0.164, ET5 = 0.096, ET6 =
0.122, ET7 = 3.885, ET8 = 5.659. Unit profits resulting from working at states of the system were rated as: z1 = 4, z2 = – 2, z3 = – 0.2,
z4 = – 0.2, z5 = – 0.2, z6 = – 0.2, z7 = – 0.2, z8 = – 1. The rating of
transition probability matrix for Markov chain embedded in the process is the following:
0.239 0.104 0 0.657
0
0
0 
 0
 0
0
0
1
0
0
0
0 

 0
0
0
1
0
0
0
0 


0.277
0
0
0
0.723
0
0
0

P=
 0
0
0
0
0
0.982 0.178
0 


0
0
0
0
0
0
1 
 0
 0.234
0
0
0
0
0
0
0.766 


 1
0
0
0
0
0
0
0 

Values of factors A, B, B1, C and C1 were calculated using the
unmarked factor method. For the values of parameters given above it
was calculated: α = – 5.778, β = 2.400, γ = – 4.133. For every c∈ {2,
2.5, 3, 3.5} the value of parameter b was calculated so that ET1 = 8.852.
Figure 1 presents charts of profit function per time unit depending on
the moment of preventive replacement (repair). Each of the four completions of criteria function reach maximum value.

Conclu s i o n 7 . If T1 ∈ IFR, α < 0, λ1(∞) > (1 – α/β) / ET1, then the
availability coefficient reaches maximum value.
Proof. It is known on the basis of conclusion 2 that for availability
coefficient γ = 0. It results from the fact that function s(x) = α r(x)
+ β decreases from s(0) = β > 0 to s(∞) = α (ET1 λ1(∞) – 1) + β < 0.
Function s(x) changes the mark from „+” to „–” exactly once.
Conclu s i o n 8 . If T1 ∈ MTFR, α < 0, λ(t) is unimodal, λ1(∞) > (1 –
α/β) / ET1, then availability coefficient g(x) reaches maximum value.
Proof. Derivative of function s(t) equals s’(t) = λ’1(x) [α ET1(x) +
γ]. If it results from the fact that function λ1(t) is unimodal, then the
function s(t) is also unimodal. Paper [9] shows that unimodal nature
of function s(x) may be proven without asserting differentiability of
function λ1(t). In order for function s(t) to have precisely single zero
position it is enough for the following inequalities to be true s(0) =
β > 0 and s(∞) < 0. Condition s(∞) < 0 is equivalent to condition
λ1(∞) > (1 – α/β) / ET1.

5. Numeric example
In this chapter, numeric example illustrating results obtained in
chapters 3 and 4 are analyzed. An 8-state process of municipal buses
operation process is discussed. The following states have been singled
out:

Fig. 1. Graphs of the criteria function g(x) for c {2, 2.5, 3, 3.5}

6. Conclusions
The paper discusses the issue of age replacement of technical objects for multi-state operation systems. The criteria function examined
in this paper is the profit per time unit and availability coefficient.
The first of the objectives of the article was the matrix representation
of the criteria function (formula (12)), while the second was to show
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how, with certain general assumptions, it was possible to formulate
sufficient conditions for occurrence of the maximum of the criteria
function.
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Engine tests for coking and contamination of modern
multi-injection injectors of high-pressure fuel supplies
compression-ignition engine
Badania silnikowe dotyczące koksowania i zanieczyszczenia
nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy
wysokociśnieniowego układu zasilania paliwem silników ZS*
The paper presents the results of engine tests for contamination and coking of modern multi-injection injectors of high-pressure
fuel supplies compression-ignition engines. The subject of research is base diesel fuel with 7% (v / v) FAME, and effectiveness
of the detergent-dispersant additives plays a key role. The engine tests were performed according to the CEC procedure F-98-08
PSA DW-10, it was essential for the coking and contamination of modern multi-injection injectors of high-pressure fuel supplies
compression-ignition engines and for the conclusions.
Keywords: engine, injector, fuel, detergent-dispersant additive.
W pracy przedstawiono wyniki badań silnikowych dotyczących zanieczyszczenia i koksowania nowoczesnych wielootworowych
wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania paliwem silników o zapłonie samoczynnym (ZS). W zapobieganiu tym zjawiskom wiodącą rolę odgrywa skuteczność działania dodatków detergentowo-dyspergujących o odpowiednim poziomie dozowania.
Przedmiotem badań jest bazowy olej napędowy z udziałem 7%(v/v) FAME. W celu sprawdzenia skuteczności działania badanych
dodatków wykonano testy silnikowe zgodne z procedurą CEC F-98-08 PSA DW-10 pod kątem koksowania i zanieczyszczenia
nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania silników o ZS oraz sformułowano wnioski.
Słowa kluczowe: silnik, wtryskiwacz, paliwo, dodatek detergentowo-dyspergujący.

1. Introduction
The development of motorisation features intensive research in
the field of engine fuels improvement, including packages of improvers. Fuels for compression-ignition engines (D), satisfying high requirements of modern drives, equipped with high pressure common
rail systems (HPCRS) and catalytic multifunctional exhaust gas cleaning systems, must feature appropriate physicochemical and practical
properties.
The optimisation of the charge combustion process in a compression-ignition engine at a multi-stage injection of hydrocarbon fuel and
of biocomponents-containing fuel in the Common Rail system determines the main directions of research work in the field of technology
and thermooxidising stability of biofuels and of engine design development, including the fuel feed system.
The course of blend combustion in the working space of the engine decides about its practical efficiency and about a positive ecological effect – reduction of harmful compounds emission to the air.

2. Factors shaping the process of nozzles fouling in
high-pressure fuel injection HPCRS
The introduction to the automotive market of modern compression-ignition engines equipped with direct fuel injection systems
named ‘High Pressure Common Rail System’ (HPCRS) increased the
tendency of multi-nozzle high-pressure injectors to coke.

In this case a small diameter of nozzles – less than 150 µm – is the
main problem as well as a high temperature of the injector tip situated
in the combustion chamber [2]. The design of the aforementioned fuel
injection systems and extreme working conditions (high temperature
of injector tips, exceeding 300°C, high working pressure of up to 250
MPa for injectors with hydraulic amplification, small diameter of fuel
nozzle orifices) cause the formation of hydrocarbon deposits (coke)
originating at the outlet of injector nozzles [3, 5].
According to [1] the following factors have a significant impact
on injector tips coking:
• physicochemical properties of the fuel, component composition,
heat and oxidation resistance;
• temperature of injector tip and resistance to the thermal degradation of fuel;
• design of injector tip, the inner diameter and geometrical shape
of the nozzle as well as wettability of internal surfaces of the
injector by the fuel.
Temperature has a significant influence on the process of nozzles coking [18], Leperhoff has shown that temperatures higher than
300°C cause a quick deposition of coke on injector tips, resulting
from the diesel fuel cracking and from the kinetics of thermal condensation reaction of cracking products [6]. To ensure cleanness and
efficiency of HPCRS injection systems the diesel fuel should meet
not only minimum requirements related to its quality acc. to PNEN 590:2013-12 standard, but also guidelines of injection systems

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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manufacturers, presented in the form of a common position declaration ‘Fuel Requirements for Diesel Injection System – Diesel Fuel
Injection Equipment Manufacturers – Common Position Statement
2012’. Also the guidelines of the Worldwide Fuel Charter for category 4 diesel fuel – edition 5 from September 2013 – are a necessary condition.
Some properties of the fuel, such as high viscosity, low volatility,
content of olefins, aromatic compounds, content of biocomponents
(FAME) facilitate formation of carbon deposits and coke on the injector tips. The progress in the field of detergent-dispersant improvers
technology and the levels of their dosing allow to resolve many design
issues of injectors themselves and also to influence positively the kinetics of fuel combustion kinetic reactions in a compression-ignition
engine.

3. Engine tests in the field of fouling assessment of
modern multi-nozzle injectors
In the modern compression-ignition engines, manufactured now,
their complicated system of operation control and also a precise dose
of injected fuel depend more and more on the presence of deposits in
the fuel, and also on the deposits formed during the process of fuel
combustion in the engine [12].
In March 2008 the European Standardisation Committee (CEC)
formalised and implemented a new engine testing procedure CEC
F-98-08 ‘Direct Injection Common Rail Diesel Engine Nozzle Coking Test’ related to coking and fouling modern multi-nozzle injectors
as a standard test for the assessment of the fuel quality and of effectiveness of detergent additives action.
A Peugeot DW-10 compression-ignition engine with direct injection was chosen, meeting requirements of Euro 4 exhaust gas emission standard, widely used on the European market in Peugeot 407 2.0
HDi 16V cars, equipped with injectors meeting requirements of Euro
5 exhaust gas emission standard.

An engine test bed designed to carry out tests based on the CEC
F-98-08 procedure was chosen, using a turbocharged four-stroke PSA
DW-10 compression-ignition engine with direct injection. (Fig. 1.)
• direct injection;
• four valves per cylinder;
• capacity of 1998 cm3;
• turbocharging with exhaust gas recirculation (EGR) and a particulate filter;
• rated power of 100 kW at 4000 rpm;
• maximum torque of 320 Nm at 2000 rpm;
• Siemens VDO, Euro 5 injectors;
• ‘Common Rail’ type injection system of 160 MPa pressure;
• piezoelectrically controlled 6-nozzle injectors with spray nozzles 110 µm in diameter.
The Worldwide Fuel Charter (WWFC 2013) introduced the procedure CEC F-98-08 to the assessment of cleanness of both pintle injectors and to the assessment of cleanness of high-pressure multi-nozzle injectors for category 4 and 5 diesel fuels acc. to the Worldwide
Fuel Charter, apart from the procedure CEC F-23-01. Fig. 2 presents
relative spray nozzle diameters for injectors used to assess the fuel
tendency to foul the injectors. [17]

Fig. 2. Relative diameters of various injectors spray nozzles

According to the Worldwide Fuel Charter (WWFC 2013) for
category 4 and 5 of diesel oils maximum 2% of engine power
loss is allowed after testing acc. to the procedure CEC F-98-08.
The PSA DW-10 engine test simulates the conditions of driving
on a road. The engine tests were carried out at defined engine rotational speeds and loads, including 60-minute cycles consisting
of 12 phases. Table 1 presents parameters of individual phases,
while Fig. 3 presents a load-rotation profile of the course of one
60-minute test cycle.
For each performed test a new set of injectors is installed, which
are checked in a 16-hour test on a reference fuel not fouling them.
The observed power is checked, as well as the amount of engine
gases blowthrough to the crankcase versus the engine torque and the
fuel consumption in comparison with known values. Also the lubricating oil consumption is monitored before tests start and end. The
test procedure comprises alternating four 8-hour sequences of the
engine operation acc. to the load-rotation profile presented in Fig. 3
and three sequences of 4-hour engine standstill. So the total test time
is 16 + 32 + 12 = 60 hours.
Fig. 1. PSA DW-10 engine test bed Experimental tests in the field of injectors
fouling were carried out based on the CEC F-98-08 procedure, on a
PSA DW-10 engine, which featured:
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Table 1. Parameters of 12 phase test cycle on a PSA DW-10 engine

Phase

1

2

3

4

5

Time
[min]
2

7

2

7

2

6

10

8

7

7

9

2

2

10

10

12

7

11

2

Σ = 60

Engine rotations
[rpm]
± 20 rpm

Load
[%]

1750

(20)

3000

1750

3000

Table 2. Properties of the reference fuel CEC RF 06-03

Torque
[Nm]
± 5 Nm
62

(60)

173

(80)

212

100

*

(20)

62

1750

(20)

1250

(10)

25

1250

(10)

25

1250

(10)

25

4000

3000

2000

4000

100

100

100

62

*

*

*

Properties
Cetane number

Density at 15°C

Fractional composition:
- to 245°C distilled
- to 350°C distilled
- distillation end temperature

Ignition temperature

Cold filter plugging point

Kinematic viscosity at 40°C

Unit

kg/m3
% (V/V)
% (V/V)
°C
°C

°C

2

Results of test
minimum maximum
52.0

54.0

833.0

837.0

55.0

-

50.0
95.0
-

-

370
-5

mm /s

2.3

Content of polynuclear aromatic
hydrocarbons

% (m/m)

3.0

Fatty acids methyl esters (FAME)
content

% (V/V)

none

none

mg
KOH/g

-

0.02

Sulphur content

Resistance to oxidation, total
insoluble deposits
Lubricity, corrected trace diameter

Acid number of strong acids

Water content

mg/kg
g/m3

µm

mg/kg

3.3

-

10.0

-

25.0

-

-

6.0

400

200

Fig. 3. Load-rotation profile of one testing cycle on a PSA DW-10 engine

4. CEC F-98-08 PSA DW-10 procedure for testing the
detergent-dispersant additives action effectiveness
The CEC F-98-08 PSA DW-10 procedure enables also testing the
effectiveness of detergent-dispersant additives action in the field of
their properties related to removing the fouling from injectors after
approx. 16-hour dirtying in the ‘dirt-up’ test. The engine ‘dirt-up’ test
is carried out using a reference diesel fuel CEC RF 06-03 without any
FAME as a certified fuel for legislation testing of engines meeting
requirements of Euro 4 and Euro 5 exhaust gas emission standards.
To accelerate the injectors fouling in the ‘dirt-up’ procedure 1 mg/kg
of zinc in the form of zinc neodecanoate is added to the fuel. Table 2
presents properties of the reference fuel CEC RF 06-03
After an engine test comprising a ‘dirt-up’ cycle a 32-hour ‘cleanup’ test is performed using a fuel containing effectively acting detergent-dispersant additives with admixture of 1 mg/kg Zn in the form
of zinc neodecanoate. The engine tests of ‘Power Diesel’ diesel fuel

Fig. 4. The course of engine power variability in the ‘dirt-up’ cycle and in the
‘clean-up’ cycle

Fig. 5. The course of engine power variability in percent after the ‘dirt-up’
cycle and ‘clean-up’ cycle
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containing 500 mg/kg of Petropak® and 1200 mg/kg of Energocet®
were carried out according to the CEC F-98-08 PSA DW-10 ‘dirt-up’
and ‘clean-up’ procedure and performed in the Engine Laboratory of
the SGS Drive Technology Centre in Austria.
Fig. 4 presents the course of engine power loss in percent after
16-hour cycle of ‘dirt-up’ test, while Fig. 5 is related to the power
recovery after a 32-hour ‘clean-up’ test cycle. The power loss after the
‘clean-up’ test was below one percent.

5. Compatibility of multi-function detergent-dispersant
and cetane-detergent additives with engine oils
The compatibility with engine oils, lubricating radial and axial
piston fuel pumps, used in delivery vans and lorries, is an important
issue for multi-function detergent-dispersant and cetane-detergent additives. Such tests are carried out based on the German Society Petroleum and Coal Science and Technology DGMK 531-1 ‘Test for engine
oil compatibility’ procedure. They consist in mixing the SAE 15W/40
‘Super High Performance Diesel Oil’ SHPDO engine oil with a package of diesel oil additives in the proportion of 50:50, storage at 90ºC
during 72 hours, then cooling the sample down to 20ºC during 1 hour,
and a visual assessment of deposits, gels, turbidities formed in it. In
the field of sample homogeneity the visual assessment was expanded
with turbidimetric analyses. The sample was diluted, supplementing
to 500 ml with the basis diesel oil, mixed, and the solution appearance
was assessed. After 2 hours the solution was mixed again and filtered
at a pressure of 800 hPa, through a filter with pores 0.8 micrometer in
average diameter, and the filtration time of 500 ml of the solution was
measured. The filtration time should not exceed 900 s, and the final
Table 3 Results of tests of packages of Petropak® and Energocet® additives compatibility with the SHPDO SAE 15W/40 engine oil acc. to
the DGMK 531-1 procedure
Tested package

Filtration time [s]

Solution appearance

Petropak®

106

clear
no deposit

Energocet®

clear
no deposit

187

Fig. 6. Microbiological infection of diesel fuel and a fouled fuel filter a)
microbiologically infected diesel fuel b) fuel filter fouled with a deposit after microbiological degradation of fuel

solution should be clear and without any deposits. Table 3 presents the
results of tests of engine oil compatibility with packages of Petropak®
and Energocet® additives to the diesel oil.
The experimental tests were related also to the assessment of the
fuel propensity to the development of microbiological contamination.
The application of diesel fuel with ultra-low sulphur content (below 10
mg/kg) with 7 % (V/V) FAME content resulted in increased fuel propensity to microbiological contamination. Fatty acids methyl esters as
a renewable component of the diesel oil with hygroscopic properties
easily biodegrade, being an excellent nutrient medium for the development of microbiological life. Fatty acids methyl esters biologically
degrade four times faster than a conventional diesel fuel originating
from oil [10]. Moreover, in the temperature range from 4ºC to 35CºC
fatty acids methyl esters absorb 15 to 25 times more water than the
conventional diesel fuel. These factors are favourable to the development of microbiological life during such fuel storage and distribution. A microbiological infection of the fuel results in turbidity, colour
change, increased pollution in the form of deposits and slurries, increase in viscosity and deterioration of the fuel filterability.
Fig. 6 presents pictures of microbiologically infected diesel fuel
and a fuel filter fouled with a deposit after fuel microbiological degradation.
Biocidal additives play a crucial role in preventing and eliminating problems related to micro-organisms presence in the diesel
fuel. In the presented paper a multi-function detergent-dispersant
additive Petropak® contained biocides compatible with the applied
polyisobutylene succinic imides described in detail in inventions PL
217137 and PL 218043 [8, 9]. The effectiveness of their biocidal action was determined in a preventing test acc. to the ASTM E-1259:10

Table 4. Results of testing the biocides action effectiveness in the field of microbiological protection in a preventing test acc. to the ASTM E-1259:10 method
No

Test duration
(weeks)

1

1

2

2

3

3

4

4

Tested fuel

Summer diesel fuel, grade B
+7%(V/V) FAME
‘Premium’
(500 mg/kg Petropak®

Summer diesel fuel, grade B
+7%(V/V) FAME
‘Premium’
(500 mg/kg Petropak®
Summer diesel fuel, grade B
+7%(V/V) FAME
‘Premium’
(500 mg/kg Petropak®
Summer diesel fuel, grade B
+7%(V/V) FAME
‘Premium’
(500 mg/kg Petropak®

Examined material
fuel

Microbes content in the fuel (cell/l) and water (cell/l) phase
aerobic bacteria

< 20

< 200

< 200

< 200

< 200

< 200

< 200

< 200

< 200

< 200

water

< 200

water

< 200

water

< 200

fuel

< 20

< 200

< 200

fuel

mould fungi

< 200

water
fuel

yeast

< 20
< 20
< 20

< 200

< 20
< 20
< 20

*

At the amount of less than 200 cells per litre of fuel it is considered free of microbiological life

**

At the amount of less than 200 cells/ml in water for aerobic bacteria and below 20 for yeast and mould fungi, the water is considered not infected by microbes
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Table 5. Results of tests of a multi-function detergent-dispersant package and detergent-cetane package in
diesel fuels

6. Summary

In the modern compression-ignition
engines, manufactured now, their compliBasis diesel fuel
Packages
cated system of operation control, and a
summer grade B
Requirement
precise dose of injected fuel depend more
+7 %(V/V) FAME
Energocet®
Petropak®
and more on the presence of deposits related to the course of many occurring
Dosing mg/kg
500
1200
chemical reactions of the fuel and hydrocarbons decomposition products existing
Lubricity, acc. to PN-EN ISO 12156-1, µm
max. 460
399
427
in the injector nozzle and on the outside
Compatibility acc. to DGMK 531-1
nozzle surface [7].
max. 300
106
87
filtration time, s
The knowledge related to deposits
formation mechanisms in IDID (Internal
Cetane number
min. 51/55
52
59.8
Diesel Injector Deposits) injectors, and
Nozzles patency reduction index, % acc. to
also to their chemical composition is still
max. 60
31
CEC F-23-01
insufficient. The number and complexNozzles patency reduction index, % acc. to
ity of factors initiating the formation and
CEC F-23-01
build-up of internal IDIDs in HPCR sysmax. 30
11
(500 mg/kg Petropak®
tems injectors in compression-ignition
+ 1200 mg/kg Energocet®)
engines still require carrying out research
determining their importance and the inPower loss after ‘dirt-up / clean-up’ testing
max. 2
<1
acc. to CEC F-98-08, %
teraction mechanisms [8,9,15,16].
The explanation of IDID deposits forResistance to oxidation (Rancimat), h
min. 40
60.0
56.7
mation mechanisms and also of coke formation on the nozzles is difficult due to
Corrosion acc. to ASTM D665A
max. B++
A
the lack of appropriate testing tools simuFoaming acc. to NF M07-075
lating very difficult conditions existing
3
max 100
30
- foam volume, cm
inside the combustion chamber and inside
max 15
4.8
- foam decay time, s
high-pressure injectors.
In this field a significant testing tool
Interaction with water acc. to ASTM D 1095
consists of engine tests carried out accord- change of water layer volume
± 3.0
1.0
1.0
max 1b
1b
1b
ing to procedures suggested and agreed
- interface appearance
max 2
2
2
by injection systems and compression- degree of phase separation
ignition engines manufacturers. They are
presented in the Worldwide Fuel Charter
Microbes content in the fuel (cell/l) and wa(WWFC 2013) according to CEC F-98ter (cell/l) phase after four-time fuel contacts
08 for compression-ignition engines with
with the contaminated water phase:
direct fuel injection to the combustion
fuel
< 200
< 200
chamber for category 4 of diesel fuel, edi- aerobic bacteria
water
< 200
< 200
tion five, September 2013 [19].
Progressing design and technological
fuel
< 200
< 200
development
of piston combustion en- yeast
water
< 20
< 20
gines and fuel injection systems applied in
fuel
< 200
< 200
them, and also the changing fuel technolo- mould fungi
water
< 20
< 20
gies will require developing and applying
more and more effective detergent-dispersant additives of multidirectional action.
‘Evaluation of Antimicrobials in Liquid Fuels Boiling Below 390ºC’
The IDID type deposits produced in simulation engine tests remethod, determining the microbes content in the fuel phase by the
sulted in characteristic, occurring during real vehicles operation, dysIP385 ‘Determination of viable aerobic microbial content of fuel
functions of HPCR type fuel injection systems, frequently making
components boiling below 390ºC’ method. The applied methodology
their operation impossible.
reflects a four-time pumping of the fuel in the distribution chain with
The conclusions formulated by the Authors based on experimena contaminated water phase at the ratio of fuel to water phase of 400:
tal tests during engine tests comprising a ‘dirt-up’ and ‘clean-up’
1. The test lasts four weeks. Table 4 presents the results of testing the
operation cycle prove the importance of improvers action effectivebiocides action effectiveness in the field of microbiological protection
ness and their compatibility, which is confirmed by other authors
in a preventing test [13].
[4,7,9,14,16,17].
Table 5 presents selected test results of practical assessment of
A biocidal action preventing and removing microbes fouling the
multi-function detergent-dispersant package and detergent-cetane
fuel is an important element of practical assessment of a multi-funcpackage in ‘Premium’ diesel fuel containing 500 mg/kg of Petropak®
tion additive.
and ‘Power Diesel’ diesel fuel containing 500 mg/kg of Petropak®
®
and 1200 mg/kg of Energocet .
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Compression studies of multi-layered composite materials for the
purpose of verifying composite panels model used in the renovation
process of the freight wagon’s hull
Badania porównawcze wielowarstwowych materiałów
kompozytowych na potrzeby weryfikacji modelu paneli
kompozytowych stosowanych do renowacji poszycia
wagonów towarowych*
The paper presents the procedure sequence for modelling multilayer composite materials using PLM Siemens NX software. Virtual
studies were referring to three-point and four-point flexural test of composite material samples. Composite materials containing
fiber reinforced epoxy resin composites were considered. Within the carried out research, a virtual experiment to test composite
samples composed of 5, 7 and 10 layers was conducted. Then the virtual model was matched to the results obtained during the
stationary tests. As a result of matching the composite material model to the real model, correct results of the virtual bending
experiment of composite samples were obtained. The presented procedure sequence for modelling composite material was used to
analyse the MES of the scaled side of the freight wagon. The modification consisted in the use of composite panels as reinforcing
elements of the wagon’s hull from inside to extend its life. The presented modelling approach enabled the initial strength verification of the modified side of the freight wagon’s hull.
Keywords: composite materials, FEM method, modelling, flexural test.
W pracy przedstawiono sposób postępowania przy modelowaniu wielowarstwowych materiałów kompozytowych z zastosowaniem
oprogramowania PLM Siemens NX. Badania wirtualne odnosiły się do próby trójpunktowego i czteropunktowego zginania próbek kompozytowych. Rozważano materiały kompozytowe będące kompozycją żywicy epoksydowej ze wzmocnieniem włóknistym.
W ramach prowadzonych badań przeprowadzono wirtualny eksperyment badania próbek kompozytowych będących kompozycją
złożoną z 5, 7 i 10 warstw. Następnie dopasowano wirtualny model do wyników otrzymanych na drodze badań stanowiskowych. W
wyniku dopasowania modelu materiału kompozytowego uzyskano poprawne wyniki wirtualnego eksperymentu zginania próbek
kompozytowych. Zaprezentowany tok postępowania odnośnie modelowania materiału kompozytowego zastosowano do analizy
MES pomniejszonego fragmentu zmodyfikowanej burty bocznej wagonu. Modyfikacja polegała na zastosowaniu paneli kompozytowych jako elementów wzmacniających poszycie wewnętrzne wagonu mających na celu wydłużenie jego czasu eksploatacji.
Przedstawiony sposób modelowania umożliwił wstępną weryfikację wytrzymałościową zmodyfikowanego fragmentu burty bocznej wagonu towarowego.
Słowa kluczowe: materiały kompozytowe, metoda MES, modelowanie, próba zginania.

1. Introduction
The inevitability of using composite materials as construction
materials forces engineers to use numerical models describing their
structure and properties. Microscale non-homogeneous materials,
such as composites, may also be considered on a macro scale as the
homogeneous material. To determine the properties of the resultant
material a mixture based rule is usually applied, which takes into consideration the volume of components in total volume. It is also possible to use methods based on the approximation of heterogeneous
bodies or on the basis of virtual work [1, 2, 14, 15, 17, 26].

In models based on the classical composite materials theory (lamination theory), it is assumed that the laminate consists of layers bonded together in an unbreakable way and the joints have an infinitesimal
thickness (they have a thickness close to 0) and do not allow shear
between layers. This means that the deformations in thickness of the
composite are continuous and no layer can move relative to another. A
composite as an integrity forms macroscopically one layer with values of properties that are the resultant of values of the layers forming
it. In order to determine the durability of a laminate composite, it is
necessary to know the stresses in each individual layer. For this purpose, Hooke’s law is used, taking into consideration the determined

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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deformation values. The criteria for the destruction of composite materials are also commonly used [3, 11, 12, 17, 29].
Composite properties and accuracy of the models used can be
verified during the experiments. These experiments can be carried out
using destructive methods as well as nondestructive methods. During the destructive tests in the structure of the composite material,
undesirable and irreversible changes may occur. This aspect often disqualifies a particular method in the research process. In case of nondestructive testing, the examined object will not be damaged so that
key information will not be lost and can be obtained. In the research
process of composite materials, the key values are displacement and
stress [3, 11, 12, 17, 27].
Both destructive and nondestructive methods are used to verify
the results of numerical tests. In that process methods based on resistance and optical strain, bending and impact methods are used. In
addition, non-destructive methods are used to analyze the occurrence
of defects in the composite structure. More sophisticated methods include thermal imaging, ultrasonic, radiological and visual methods
can be defined. [11, 13, 26, 27, 29].
Modelling and verification of components made of fibrous composite materials can be supported by numerical analysis using the
finite element method. There are two basic approaches during the
process of modelling laminate with MES. In the first case, the internal structure of the examined object the number of layers is taken
into consideration. We also consider the type and weave of the reinforcement and the degree of resin impregnation. The properties of
the various components of the laminate, that is the properties of the
matrix and the individual strands of the fabric, are also taken into
consideration. Applying this method leads to building models with a
large number of variables and a large number of degrees of freedom.
Due to the complexity of the problem and limited computing power,
this method is used in the analysis of relatively small elements characterized by uncomplicated geometric form. Regarding larger elements
of greater complexity, the calculation is based on the analysis of the
properties of the composite slice. At this stage, attributes of the replacement material are determined, which is then applied to the entire
model. In this case, the model is created using solid elements with
properties of the composite material. As a result, the solids are given
with special replacement properties, which are characteristic to the
previously studied section, without penetrating the internal structure
of the composite material. [2, 10, 12, 16, 20, 23, 25, 26].
Two methods are used to describe the structure of a composite material using a finite element mesh. In the first of them, the 2D surface
elements mechanical parameters and a virtual thickness parameter are
given. In the second method, 3D spatial elements are used for which
the thickness is known. Then it is divided into the number of layers for
which the properties of the laminate are applied. Both methods take
into consideration the volume constituents of the components and the
number of layers and their orientation relative to each other. Material
constants are determined by experiment or supplied by the manufacturer of the material [2, 10, 12, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 28].
The main objective of the conducted research was the verification of numerical strength calculations regarding the analysis of composite panels used to renovate the hull of freight wagons. In the first
step, the simplest MES models were tested to verify the convergence
of numerical and experimental results. Experimental tests performed
on a strength machine were used to compare and verify the results.
These were strength tests conducted to composite samples subjected
to three-point and four-point bending tests. Experimental FEM models were then developed. Verification of the results allowed for fitting
(modification) of FEM numerical models to obtain convergent results.
At the next stage, a strength verification was carried out on panels
mounted on the side of the freight wagon’s hull. It was planned that
the numerical results would be verified on a test bench constructed
to study the behaviour of the composite panels on the freight wag-
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on’s hull. For this purpose, a FEM numerical analysis was carried
out which allowed us to initially estimate the expected stresses and
displacements, and to identify where the sensors for the experimental
analysis would be fixed. In the next step, a strength analysis on a
specially built test bench using resistance strain gauges and displacement sensors was carried out. Based on the experience gained during
the numerical modelling and with respect to simple strength tests, the
FEM models of the freight wagon hull’s sidewall was fitted to produce convergent results to those obtained in test bench tests. Matched
models are the basis for further research carried out within the framework of the project.

2. The results of experiments of samples made of a
composite material
The experiments of composite samples consisted of two types of
bending strength tests:
• four-point bending strength test of carbon fiber reinforced by
epoxy resin,
• strength test of carbon fiber reinforced by epoxy resin samples
performed in triple point bending test.
Experimental research was carried out by the Technical-Humanistic Academy in Bielsko-Biała as part of a research project, the authors
of this paper carried out numerical analyzes using the finite element
method.
Figure 1 shows the load and support scheme of the tested
samples for four-point bending tests. Whereas Figure 2 shows the
load and support scheme of the examined samples for the three-point
bending tests.

Fig. 1. Scheme of load and support of samples used in four-point bending
tests: a – support, b – punch, c – test sample

Fig. 2. Scheme of load and support of samples used in three-point bending
tests: a – support, b – punch, c – test sample

The strength tests of laminates subjected to a four-point bending
test were performed for samples of dimensions of 120 mm x 20 mm
x 2 mm. The strength tests of laminates subjected to the three-point
bending test concerned samples of dimensions of 45 mm x 4 mm x
2 mm. The thickness of the samples was in the range of 2 to 2.25
mm and the width was in the range of 20 to 20.15 mm. The experi-
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a combination of epoxy resin and carbon fiber with
plain weave, assuming a 34% carbon fiber content
in the composite structure. Figure 3a shows the
results of the tests of samples cut along the axis
aligned to the carbon fabric weft direction, in Figure 3b the results of the tests are presented of the
samples cut along the axis in accordance with the
axis of alignment of the carbon fiber matrix. In
Fig. 3c, the results of the tests were compiled for
composite samples composed of 5, 7 and 10 layers, where each layer was a combination of epoxy
resin and carbon fiber with a plain weave, assuming respectively for a number of layers of 34%,
51% and 68% of carbon fiber in the composite
structure. By analyzing the presented results, in
the case of samples cut along the weft fabric, the
stress values were approximately 10% higher than
those of the identical composite material cut along
the fiber matrix, of the composite at the same displacement of the punches, could be seen. On the
other hand, with reference to the results of the
studies of 5, 7 and 10 layers of composite samples
with respectively 34%, 51% and 68% of volume
of carbon fiber, with the increase in the number
of layers and the percentage of fibers in the composite structure, the value of archived stresses in
the sample increases, for the same displacement
value of the stamps could be seen. In Fig. 3c, three
separate areas of strength characteristics can be
observed depending on the number of layers and
percentage infill of fibers.

Fig. 3. Examples of results of experimental testes of composite samples in relation to the four-point
bending method

3. Virtual modelling of three-point and
four-point bending tests using finite element method

For representing the three-point and fourpoint bend test, the models of test benches with
the test samples were developed in the PLM Siemens NX10 system. The created solid models were subjected to a
discretization process by applying a finite element mesh to individual
parts. In the next step, boundary conditions were defined in such a
way, that virtual tests were as much comparable as the research on the
real test stand.
In the models prepared for FEM analysis, the following boundary
conditions were defined (Figures 4 and 5): fixing of the supports, surface to surface contact between the test sample and the supports and

mental tests on the testing machine in both cases were performed for
samples cut from composite panels made of epoxy resin and fabric
with the plain type of weave. Composite panels have been made in
the serial production process by infusion method, which guarantees
the assumed reinforcement-matrix ratio. Three panels of carbon fiber
volume (34%, 51% and 68%) were chosen for the study. The coefficient of a volume of warp fibers to weft fibers was equal to 0.5.
Samples were cut in three directions: in the direction of alignment of
the warp fibers of the carbon fabric, in the direction of the direction of
the weft of the carbon fiber weft and at an angle of
45 ° to the carbon fiber warp yarns. The analyzes
also concerned samples of composite panels consisting of a composite of epoxy resin and carbon
fibers arranged in one direction, made in 3 variants
of carbon fiber volumetric share percentage (38%,
51% and 68%). In this case, the samples were cut
in the direction of fiber orientation and at an angle
of 90 ° with respect to the orientation of the fibers in the layer. All layers, within the structure of
the composite material of the sample, had the same
orientation. These bending tests were carried out in
accordance with test standard ASTM D 6272-02 at
a load velocity (punch velocity) of 2 mm / min.
Fig. 3 illustrates the experimental results of
composite samples of the four-point bending test.
Figs. 3a and 3b show bending results of composite
samples composed of 5 layers, where each layer is Fig. 4. FEM model with defined boundary conditions and loads for four-point bending strength tests
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Table 2. Summary of basic parameters with respect to exemplary
single layers of composite material
34_Woven_2W_90 layer

Matrix material – epoxy resin

Matrix material – epoxy resin

Matrix warp yarn material – carbon fiber

Matrix warp yarn material –
carbon fiber

Volumetric share of matrix material – 0,66
Weft fiber material – carbon fiber
Volumetric share of fiber – 0,34
Fig. 5. FEM model with defined boundary conditions and loads for three-point bending strength tests

stamps, fixing of one degree of freedom of the sample for removing
the possibility of moving along the X axis, forcing the displacement
of punches only along the Z axis. The type of contact used enables the
displacement of the discretized samples, supports and punches relative to each other - which is a necessary condition in order to correctly
characterize the displacement of the testing sample. In the virtual experiment, the load was defined as the displacement of the stamps in
the direction of the Z axis at a speed of 2 mm / min. The applied
displacement represents the movement of the actual punches of the
testing machine.
The next stage of the research was to map material form of samples made of composite materials subjected to strength tests on the
endurance machine. Virtual studies included strength analyzes using
finite element method, epoxy resin and carbon fiber composite samples, straight weave and epoxy resin and unidirectional carbon fiber
composites. The composite material consisting of 5, 7 and 10 layers
were considered.
To define the composite material in PLM Siemens NX 10 software the first layer is described first. Based on the manufacturer’s data
in relation to used warp and fiber types the following basic layers of
laminate composite material were defined: 34_Woven_2W_90, 38_
Woven_1W, 51_Woven_2W_90, 51_Woven_1W, 68_Woven_2W_90,
68_Woven_1W.
In the assumed designations values of 34, 38, 51 and 68 determine
the volume ratio of carbon fiber to epoxy resin. Mean percentage of
carbon fiber in one layer of composite material is respectively 34%,
38%, 51% and 68%. Woven_2W_90 denotes the use of a fabric with
a plain weave in which the weft and warp yarns are woven in two
directions at an angle of 90 °. The name Woven_1W means the use
of carbon fiber weft in one direction. Table 1 summarizes the basic
parameters for single components, and Table 2 shows the basic parameters for individual layers of composite material.
The next step in the modelling of the composite material is the
reproduction of the composition of the composite material of the tested samples. The following compositions (composite material strucTable 1. Summary of basic parameters of components of a single layer of
composite material
Epoxy resin

Carbon Fiber HTA40

Density – 1300 kg/m^3

Density – 1770 kg/m^3

Poission’s ratio – 0,37

Poission’s ratio – 0,22

Younge modulus – 3000 MPa
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Younge modulus – 240000 MPa

38_Woven_1W layer

The coefficient of volume of warp
fibers to weft fibers – 0,5

Volumetric share of matrix
material – 0,62

Volumetric share of fiber – 0,38

Younge modulus E1 – 93060 MPa

Younge modulus E2 – 4802 MPa

The angle of alignment of the fibers relative to each other – 90°

Younge modulus E3 – 4802 MPa

Younge modulus E2 – 44240 MPa

Poission’s ratio ν13 – 0,313

Younge modulus E1 – 44240 MPa
Younge modulus E3 – 3000 MPa
Poission’s ratio ν12 – 0,032
Poission’s ratio ν13 – 0,345
Poission’s ratio ν23 – 0,345

Shear modulus G12 – 1649 MPa
Shear modulus G13 – 1047 MPa

Poission’s ratio ν12 – 0,313
Poission’s ratio ν23 – 0,37

Shear modulus G12 – 1754 MPa
Shear modulus G13 – 1754 MPa
Shear modulus G23 – 1095 MPa
Density – 1479 kg/m^3

Shear modulus G23 – 879 MPa
Density – 1460 kg/m^3

tures) are defined: SL-0_90-34-5layers, SL-45_45-34-5layers, SL-0
_1W(Y)-38-5layers, SL-90_1W(X)-38-5layers, SL-0_90-51-7layers,
SL-45_45-51-7layers, SL-0_1W(Y)-51-7layers, SL-90_1W(X)-517layers, SL-0_90-68-10layers, SL-45_45-68-10layers, SL-0_1W(Y)68-10layers, SL-90_1W(X)-68-10layers. A total amount of 12 composite material compositions were defined.
The general way of describing composite material structures using Woven_2W_90 layers can be written as follows: SL-A_B-C-D.
In the used method of writing, the SL symbol means that a given
structure is formed as a solid laminate structure, A symbol denotes a
measure of the angle of laying of the matrix fibers of the layer relative to the main direction of fiber orientation, B denotes the value of
the angle of position of the weft yarn relative to the main direction
of the yarn (angle between the fibers the warp and the warp in the
layer always equals 90 °), C denotes the percentage of fibers in the
layer, D denotes the number of layers in the structure. In this case, of
Woven_1W composite structure, the following name can be written
as SL-E_F (G) -HI, where E denotes the angle of unidirectional yarns
in the layer relative to the main fiber orientation, F denotes the use of
unidirectional fibers, G denotes the reference method of placing the
fibers in the layer to the absolute coordinate system of the model, H
denotes the percentage of fibers in the layer, I denotes the number of
layers of the laminate composition.
Virtual strength tests of composite samples using the finite element method were performed to match the virtual model to the real
object. This adjustment is necessary to implement the correct model’s
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Fig. 6. Exemplary results of a virtual experiment (four-point bending test) using
finite element method for SL-0_90-34-5 composite material: a) map of displacement, b) map of reduced stress in first layer, c) map of reduced stress
map in second layer, d) map of reduced stress in the third layer, e) map of
reduced stress in the fourth layer, f) map of reduced stress in the fifth layer

Fig. 7. Exemplary results of a virtual experiment (three-point bending test)
using finite element method for SL-0_90-34-5layers composite material: a) map of displacement, b) map of reduced stress in first layer,
c) map of reduced stress map in second layer, d) map of reduced
stress in the third layer, e) map of reduced stress in the fourth layer,
f) map of reduced stress in the fifth layer

Table 3. Examples of the results of virtual experiment on analyzed samples (four-point bending test)
Material
symbol

Displ. of the
sample [mm]

SL-1, t1

12,1; -4,6

SL-3, t3

5,6; -2,3

SL-2, t2

zmax; zmin
7,2; -2,9

σred

460

420

455

Layer nr 1
(σ [MPa])
σ11max
48,9

30,7
22

σ11min

-482,7

-442,8
-480

Middle layer nr 3, 4 or 5
(σ [MPa])

σred

σ11max

σ11min

225

221,8

-224,9

261
257

254,4

207,5

Table 4. Comparison of the FEM analysis results and the four-point bend test of the composite material
SL-0_90-34-5 (volumetric share of the fabric 34%)

-261

-257,2

Last layer nr 5, 7 or 10
(σ [MPa])

σred

σ11max

σ11min

419

424,5

-33,7

463
450

472

454,2

-55,3

-26,4

properties on other models made of composite materials used in specific constructional
Stress values (bending test)
The maximum value of
solutions. The virtual model was matched to
Relative error
Punch displaceTime
stress (FEM analysis)
Range
Mean
the real object by changing parameters, such
ment [mm]
[s]
as finite element size, finite element mesh fit
[MPa]
[MPa]
to the geometry of model of the sample and
0,5
15
55
40 – 50
45
18%
Young modulus.
1,0
30
112
80 – 100
90
19%
The boundary conditions and the form
of
loads
were defined in the created model.
1,5
45
169
125 – 142
133,5
21%
That enabled the achievement of correct de2,0
60
228
165 – 195
180
21%
formities of the test sample according to the
2,5
75
287
205 – 238
221,5
23%
actual deformation distribution of the real
sample during the four-point bending test
3,0
90
347
218 – 270
244
29%
(Figure 6) and the three-point bend (Figure
Table 5. Comparison of the results of the FEM analysis and four-point bending test for the composite mate- 7). Based on the virtual bending of samples
made of the composite material experiment,
rial SL-0_90-51-7layers (volumetric share of the fabric 51%)
the values of displacement, deformation and
Stress values (bending test)
stresses were calculated for each layer.
The maximum value of
Relative error
Punch displaceTime
stress (FEM analysis)
Figures 6 and 7 show the results of the
Range
Mean
ment [mm]
[s]
analysis using the finite element method
[MPa]
[MPa]
of the adjusted composite material, which
0,5
15
83
80 – 95
87,5
5%
was a composition of five layers, labelled
as SL-0_90-34-5. The Figures illustrate
1,0
30
167
165 – 190
177,5
6%
the maps of displacement of the sample
1,5
45
252
245 – 290
267,5
6%
(a), the maps of reduced stress, presented
2,0
60
339
320 – 380
350
3%
in layers 1 (b), 2 (c), 3 (d), 4 (e) 5 (f).
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Table 6. Comparison of the results of the FEM analysis and four-point bending test for the composite
material SL-0_90-68-10layers (volumetric share of the fabric 68%)

Punch displacement [mm]

Time
[s]

1,0

30

0,5

1,5

15

45

The maximum value of
stress (FEM analysis)
[MPa]

Stress values (bending test)
Range

[MPa]

Mean

Relative error

113

120 – 140

130

15%

343

390 – 420

405

18%

227

260 – 270

The results of the virtual experiment were also maps of the values
of all the stress components (11 (YY), 22 (XX), 33 (ZZ),
12 (YX), 13 (YZ), 23 (XZ) - according to the global coordinate system showed on Figure 4), and deformation, which
allows to precisely determine the influence of used load and
boundary conditions on the applied composite material of the
test sample.
Tables 4 - 6 summarizes the comparison results based on
the FEM analysis and four-point bending test. The match was
achieved for the composite material SL-0_90-51-7layers (the
volumetric share of the fabric 51%). In this case, the maximum relative error was 6%. In case of composite material SL0_90-68-10 layers (68% volumetric share of the fabric) the
maximum relative error was 18%. Compared to the composite
material SL-0_90-34-5 (volumetric share of the fabric 34%),
a maximum error of 29% was obtained. However, it should be
noticed that the material SL-0_90-34-5 was characterized by a
large non-linearity of the stress characteristic in the sample as a
function of the displacement of the punch in the range of displacements larger than 2 mm. In all the analyzed cases the FEM model
includes the same match degree of mesh to the geometrical form
of the sample and the other elements of the model, the same size of
the finite element, and the same material properties.

265

17%

of the frame, which interacts with force on
the analyzed part of the sidewall. A changeable pressure element is mounted to the actuator’s piston rod 4 and presses against the
side plating. Changing the length and width
of this element allows for different types of
load to be considered (point, surface). A control system has also been developed which
allows for a smooth adjustment of the force
in the range of 0 to 30 kN. In addition, the
actuator can be moved smoothly in the XZ
plane, which allows the load to be generated
in different areas of the considered sidewall.

Fig. 8. Selected part of analyzed freight wagon’s hull [6]

4. Application of the composite material model for
the strength analysis of the scaled freight wagon
hull’s sidewall
As part of the research [4 – 9, 18, 21, 22, 24] conducted by
the research team in the scope of the project aimed at extending
the life of freight wagons, the use of internal lining of the wagon hull in the form of the fiber reinforced composite panels was
considered. The life of the wagon depends on the condition of its
hull, which is made of metal sheet. Damages of the sidewall of the
wagon can be caused by: the mechanical impact of the load carried on the wagon, the mechanical impact of the actuators of the
loading and unloading machines and the chemical impact of the
aggressive substances contained in the transported cargo. As a result
of the mentioned effects, plastic deformation and local defects can
occur in the sheet of metal. These hazards regarding the operation
of freight wagons were the basis for the selection of fiber reinforced
composites. Epoxy resin was used as the matrix, while glass fiber and
carbon fiber were considered as reinforcing material.
Due to the need of carrying out a test of a modified version of the
wagon’s hull plating, the sidewall of the 418V dumper wagon (Fig.
8) was isolated. The method of isolation was selected to ensure the
possibility of building a physical of test bench (Fig. 9 and Fig. 11) and
to improve conducting of the numerical strength analysis and their
validation.
For the purposes of the research, a test stand was designed and
built, of which the basic elements are shown in Figure 9. The test
stand consists of a support frame 1 to which the side sidewall 2 has
been attached. A hydraulic cylinder 3 was attached to the lower part
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Fig. 9. CAD model of test bench [6]

The developed research bench was equipped with a system of sensors necessary to carry out the planned test cycle. It was assumed that
the state of stresses and displacements on the sidewall before and after
mounting the composite panels would be analyzed. For measuring
the deformations a resistance strain gauges with a resistance of 120
Ω were used. For force measurement, a force transducer (HB2 U2B)
was used, which was mounted on the piston rod of the hydraulic cylinder. A displacement transducer (HBM WA-T) was used to measure
the displacement of the sidewall by which the displacement of the test
area of the sidewall during the test was measured.
For the data acquisition and visualization of the results, a measuring circuit was developed and constructed (Figure 10). Signals from
strain gauges were sent via the CANHED multi-channel amplifier to
the computer on which the CATMAN data acquisition software was
installed. This application is used to visualize and acquire measurement data. The obtained data packets were saved in a format com-
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cal model of the hull’s sidewall of the wagon became the
basis for numerical analysis using the FEM method of the
upgraded part of the freight wagon. In this case, composite panels (Fig. 13) were added to the FEM model and the
stresses and displacements were calculated for the whole
set of objects of the scaled sidewall. Numerical tests were
performed in PLM Siemens NX software. In the first step,
a mesh of finite elements was generated regarding the steel
parts of the sidewall of the wagon. In this case, CTETRA
finite elements (10 nodes tetragonal finite elements) were
used. A finite element mesh was then defined for composite panels. In this case, finite elements of the CHEXA type
(8 hexagonal finite elements) were used. All the finite elements of the wagon’s plating mesh were assigned a steel
type material. On the other hand, in the case of mounted
composite panels, the previously described method of mod-

Fig. 10. Measuring circuit of a developed test bench[6]

patible with MS Excel software, and graphs were
then generated for the analyzed quantities. Analogously, force and displacement values were measured and analyzed. Signals from the displacement
transducer and force transducer were transmitted
through the QuantumX multichannel amplifier to
a computer and saved with a CATMAN software.
Firstly, the MES analysis of the scaled sidewall of the wagon’s hull was performed to determine the places where significant stress values
should be expected regarding the actual object.
Then, strain gauges were placed on the test
bench (Fig. 12) and the wagon sidewall model was
adjusted to the actual object [6].
The adjustment process of the wagon’s sidewall FEM model consisted in the applying of such
modifications in the model so that the results were
consistent with the results obtained by experimental studies (strain gauges). The conformed numeri-

Fig. 13. Sidewall model of the wagon with mounted composite panels prepared for FEM analysis

Fig. 11. CAD model and actual layout of test bench

Fig. 12. Measurement points on the analyzed sidewall

elling multilayer composite materials was used. Two composite materials have been included in the numerical study. The first composite
material was defined as an epoxy resin and carbon fiber fabric, while
the other was an epoxy resin and glass fiber fabric composite. Regarding to both composite materials a composition consisting of four
layers was used. The basic properties of both compositions are shown
in Table 7.
Regarding the composition, the following parameters are defined:
the main direction of fiber orientation according to the Z axis of the
global coordinate system, the direction of layering according to the Y
axis, the thickness of the single layer equal to 1 [mm] and the angle of
laying of the layer within the defined composition equal to 0 °.
In order to represent the problem, the following boundary conditions were defined:
• „pinned constraint” – this type of constraint was
used to imitate the method of fixing the sidewall,
• „mesh mating condition” linking mesh nodes
function – by which the elements of the wagon’s
hull are connected to each other permanently,
• „surface-to-surface” contact type – by which
the nature of the interactions between the elements that come into contact by load existing in
the system (between the wagon’s hull plates and
the composite panels) was defined,
• „bolt connections” – by which the method of
fixing composite panels to the wagon’s hull plates
was imitated.
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Table 7. Summary of basic properties of the composite material layer consisting of epoxy resin and carbon
fiber and fiberglass
Carbon fiber layer

Glassfiber layer

composite matrix material - epoxy resin

composite matrix material - epoxy resin

volume ratio of composite matrix material - 0.47

volume ratio of composite matrix material - 0.45

fabric weft material - carbon fiber

fabric weft material - glassfiber

fabric matrix material - carbon fiber
volume ratio of fiber - 0.53

weight of warp and weft fibers – 0,5

alignment angle between fibers – 90°
Young’s modulus E1 - 67220 MPa

Young’s modulus E2 - 67220 MPa
Young’s modulus E3 - 3000 MPa
Poission’s ratio ν12 – 0,027
Poission’s ratio ν13 – 0,33
Poission’s ratio ν23 – 0,33

fabric matrix material - glassfiber
volume ratio of fiber - 0.55

weight of warp and weft fibers – 0,53

alignment angle between fibers – 90°
Young’s modulus E1 - 24250 MPa
Young’s modulus E2 - 22230 MPa
Young’s modulus E3 - 3000 MPa
Poission’s ratio ν12 – 0,079
Poission’s ratio ν13 – 0,32

Poission’s ratio ν23 – 0,326

hear modulus G12 – 2283 MPa

shear modulus G12 – 2329 MPa

shear modulus G23 – 1189 MPa

shear modulus G23 – 1443 MPa

shear modulus G13 – 1110 MPa
density – 1547 kg/m^3

shear modulus G13 – 1118 MPa

density – 1982 kg/m^3

Based on such prepared model, a series
of strength tests was performed using the
finite element method. Table 8 summarizes
the results of FEM analysis regarding the
scaled side wall of the wagon with mounted
composite panels. Based on the results obtained, it can be assumed that composite
material panels made of epoxy resin and
glass or carbon fiber will not be destroyed
as a result of the load coming from the cargo
carried by the freight wagon.
For economic reasons, a scaled part of
the sidewall of the wagon with mounted
panels made of composite material consisting of epoxy resin and glass fibers was
subjected to experimental verification. Due
to the highest stress values in this area, Fig.
15 shows the stress distribution, regarding
the matched model, on the outer side of
the freight wagon’s hull. In contrast, Fig.
16 shows the results of measurements using strain gauges, where the strain gauge
number 21 was highlighted, which recorded
the highest values of stresses in the analyzed system with the applied force of 15
kN. It can be noticed that the application of
reinforcement on the inner surface of the
wagon’s hull in the form of composite panels caused the reduction of the component
stresses on the sidewall of the wagon in the
Z-Z direction from about 76 MPa to about
60 MPa. Adjustment of the FEM model
to the stationary test results was made by
modification of the finite element size, the
method of matching the finite elements
mesh to the geometric form of the model,
and the value of the Young modulus.

Table 8. Comparison of the FEM analysis results regarding the model
of scaled sidewall of the wagon with mounted composite
panels for the load of 15 kN of force applied
Layer
number

Maximum values of reduced stresses in composite panels (carbon fiber)
[MPa]

Maximum values of reduced stresses in composite panels (glass fiber)
[MPa]

2

53,94

28,64

1

3

4

117,02
49,48

109,16

58,31
47,05

87,99

5. Conclusions

Fig. 14. Stress distribution occurring in panels made of composite material (layer 1),
which is a composition of epoxy resin and carbon fibers (a) and glass fibers (b)

144

The developed model based on the acoustic method (ATH)
is suitable for use in non-destructive testing of composite panels
used in freight wagons.
The best match of the virtual model to the results of analysis
carried out on the actual samples was achieved for seven-layered
composite material with 51% of fabric content.
The tests carried out at the test bench shown in Figure 9 correlate sufficiently with the tests carried out on the actual object
which was the sidewall of the wagon.
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Fig. 15. Stress distribution in Z-Z direction on the sidewall of the scaled freight
wagon’s hull: without reinforcement (a), reinforced in the form of fiberglass composite panels (b)

The diagrams in Fig. 16 show that the placement of the reinforcement on the sidewall of the freight wagon’s hull in the form of a 4mm
composite panel will reduce the stresses on the by about 20%.
The computer-assisted modelling technique for modelling the
three-point and four-point bending of composite samples, presented
in this paper, allows to prepare, perform and obtain correct results of
the virtual bending experiment of multilayer composite samples.
The suggested way of describing the composite material allows it
to be modeled in the form of a composition of any number of layers.
Particular attention should be paid to the possibility of creating and
testing samples made of a composite material whose individual layers may be composed of different fabrics and resin types. In addition,
each of the layers in the composite material composition may have
a different angular position relative to the global coordinate system,
which implies obtaining various strength properties of the sample in
different directions.
The main purpose of using the inner lining of a freight wagon’s
hull in the form of composite panels was to protect it from mechanical
and chemical damage. However, the protective “coating” applied in
form of the proper composite material composition and the number
of composite layers may also act as a reinforcement to the wagon’s
hull. This is very important from the point of view of servicing of
already damaged wagons(reduced sheet thickness due to corrosion).
This would allow a dramatic reduction in the number of operations
involved in cutting damaged sheet metal from the wagon’s
hull and inserting a new one.

Fig. 16. Results of test bench measurements of the scaled sidewall of the freight wagon: without
reinforcement (a), with reinforcement in the form of fiberglass composite panels with
a thickness of 4 mm (b)
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Assessment of the track condition using the
Gray Relational Analysis method
Ocena stanu torowiska z wykorzystaniem metody
Grey Relational Analysis*
The article concerns the developed methodology for assessing the technical condition of a tramway track. Thanks to the data
collected from multiple tram journeys equipped with an on-board vibration recording system, it was possible to create profiles of
crossings through track sections in different technical condition. In order to identify the track condition, an algorithm based on the
gray-scale modeling was proposed, and a similarity comparison between the obtained track profiles. A new measure of similarity has been proposed that has not been used so far in gray-scale modeling. The obtained results confirm the applicability of the
proposed methodology.
Keywords: track, maintenance, monitoring, tramway, GRA.
Praca dotyczy opracowanej metodyki do oceny stanu technicznego toru tramwajowego. Dzięki zgromadzonym danym z wielokrotnych przejazdów tramwaju wyposażonego w pokładowy system rejestracji drgań, udało się stworzyć profile przejazdów przez
odcinki torów w różnym stanie technicznym. W celu identyfikacji stanu toru zaproponowano algorytm oparty na metodzie modelowania szarych systemów oraz badanie podobieństwa pomiędzy uzyskanymi profilami przejazdów. Zaproponowano także nową
miarę podobieństwa nie stosowaną do tej pory w zagadnieniach modelowania szarych systemów. Uzyskane wyniki potwierdzają
aplikacyjność zaproponowanej metodyki.
Słowa kluczowe: tor, utrzymanie, monitorowanie, tramwaj, GRA.

1. Introduction
The execution of current research on recording the acceleration
caused by tram vibrations in operating conditions, using on-board diagnostics systems and wireless data transmission, enables the track
condition assessment based on the vehicle dynamic response analysis
[5 ÷ 7]. This issue is very important from the infrastructure maintenance point of view, as it allows for an ongoing assessment of its
technical condition in normal operating conditions. Such systems are
particularly suitable for rail networks where driving conditions are
constant, reproducible and without significant interference or changes
in driving behavior [e.g. 1; 3; 12]. In urban conditions, this is not a
trivial task, as it results from the substantial spread of data received
even from the same vehicle type and the same measuring section. This
is due to the fact that the vehicle is moving at different speeds within
the same track, variable load (number of passengers), driving behavior of the motorists (rapid or gentle acceleration and deceleration),
weather conditions, traffic at different hours and days, technical condition of the vehicle, etc. The measurement uncertainty of the monitoring system itself should also be taken into account. All of these
factors make it difficult to estimate the track condition for light rail
vehicles using the acceleration level measured in the vehicle.
In order to eliminate some of the above mentioned factors and
to propose a methodology for evaluating the track condition, it was
decided to, at the first stage, select the data from different track sections (in different parts of the city) of one type, i.e. with 60R2 tram
rail, excluding areas using a classic railway track (mainly 49E1). In
addition, it was decided to include the tram speed recordings for a

given track, forming a certain profile characteristic for a particular
track condition (the relation between the effective acceleration values
and the tram speed). For each passing, the maximum speed was taken
into account, assuming that the information about the technical condition of the track will be most visible for such driving speed. Another
factor, whose impact was eliminated, was the technical condition of
the vehicle itself. The data considered were from a new vehicle, but
this does not limit the application of the proposed methodology. In
practice, it is always possible to eliminate this factor by installing a
vibration measurement system on a new or renovated vehicle.
The presented analysis used data collected from more than two
months of operation of a modern low-floor tram in normal passenger traffic. The information on the vibration acceleration value determined from a 1 second time window in the range of 0 to 100 Hz,
recorded on the vehicle body located above the first bogie. Thus this
is in a way a measure of travel comfort (there are currently no official
legal acts in this field dedicated to light rail vehicles such as a tram).
The effective value of vibration acceleration was selected after a comparative analysis of various statistical measures [7].
Evaluation of the track sections actual technical condition was
determined on the basis of independent information obtained from
maintenance services, assisted by independent measurements of track
geometry. Finally, the data presented in Table 1 and presented in Figure 1 were taken into account. The proposed grading scale of the track
technical condition assessment is deliberately coincidental with that
adopted in MPK Poznan (local tramway operator).

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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Table 1. Main data included in the analysis
Technical condition

Number of track sections

Satisfactory

2

Critical

2

Good
Poor

8

3

carry information about the track condition, and the information contained in the y-intercept does not distinguish
Total number of dynamic response
between good and satisfactory. The relevant data is given
measurements of the vehicle
in Table 2.
1086
Since the use of the aforementioned simple methods is
not effective in unequivocally determining the track condi278
tion, it was decided to resort to methods based on the simi103
larity of specific data to the reference values. The reference
240
will be based on the passage profile for the track section
in good condition. The idea of the method will be to compare the obtained passage profile with the previously constructed model. In actual operating conditions, it will take only a few
days to collect certain data from a particular controlled track section,
because of the repeated passes on the same route by the same vehicle.
This is a relatively short measurement time.
Due to the fact that the data can be very scattered, it was decided
to use gray-scale modeling tools that can be used not only when there
is little data available, but also when the data is uncertain. This is
where the gray GM models can be used to model a particular profile.
It is also necessary to define the similarity measure of the individual
driving profiles. This can also be performed using methods for modeling gray systems (GRAs).

2. Track technical condition determination methodology

Fig. 1. Speed and acceleration profiles on track sections with different technical condition

As shown in Figure 1, data on various track technical conditions
strongly intertwine and are strongly dependent on the maximum vehicle
travel speed. In addition, the available speed range for certain data may
vary due to the fact that sections of different technical conditions are
located in a different “urban environment”. These can be i.e. sections
where the tram travels without stopping and sometimes it may be necessary to brake and accelerate. Hence, the range of maximum speed values should also be considered. Available data also differ in their number
(different number of passes through a particular track section), which
needs to be taken into account in the proposed methodology.
While it is easy to determine good and critical track conditions
based on average or maximum effective vibration acceleration, the
remaining intermediate states are no longer easily distinguishable due
to large scattering (see Table 2, columns 1 and 2). Another simple
solution would be to create a linear regression model of the passage
profile for each of the track conditions and to evaluate the y-intercept
or the slope of the line accordingly. Unfortunately, the slope does not
Table 2. Simple statistical parameters describing the collected data
Track technical
condition
Good

Satisfactory
Poor

Critical
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RMS vibration acceleration value
[m/s2]
0.224
0.184

0.250

0.375

Maximum RMS vibration acceleration value
[m/s2]
0.386

0.385

0.341

0.537

The main part of the research activities will be based on the gray
systems modeling methods, so it is worthwhile to present some of the
foundations of this theory. Theory of gray systems was proposed by
prof. J-L. Deng, and has many different research areas and uses [4].
One of them is the study of similarity between data sequences (GRAs)
[10]. Studying the similarity of data in different collections is of great
importance in this methodology as it allows for a comparison of a
given drive profile with the reference for a good track condition. The
specified measure of similarity in the conditions of maximum travel
speed can then be easily parameterized giving a single number indicating the degree of compliance with the model, and thus the technical
condition of the track.
For this purpose, the travel profiles similarity measures should be
defined. There are a number of measures in the GRA literature that define the relation between the data. An example is a generalized GRA
model, which is used to analyze relationships between sequences and
measures based on distance and similarity. A detailed overview of the
methods can be found in [10]. Certain other measures have been proposed in [13].
An important role in this approach is played by the gray GM systems modeling in relation to the data set. As a result of certain operations, it can be treated as a series which allows it to be modeled with
a gray model, such as GM(1,1) [4; 8; 11; 14; 16; 17]. This provides an
opportunity for a model representation of primary data that is characterized by high uncertainty and dispersion. One feature of this model
is the smoothing of local fluctuations (series) by the use of AGO (Accumulated Generating Operation), which allows for the replacement
of the original data with model data, which are largely smoothed out.
Figure 2 shows a
flowchart illustrating
an algorithm for modRegression line slope
Regression line yeling passage profiles,
describing the travel
intercept describing
determining similarity
profile
the travel profile
measures, and deter0.0024
0.0918
mining the technical
condition of a track.
0.0034
0.0632
Assuming that fur0.0029
0.1408
ther realizations of pas0.0030
0.2330
sages for a given track
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section are available. Let Xi(k), Xj(k), i=1,2, ..n, j = 1,2,…,m denote
vectors whose elements are the measure of the value of travel comfort
for the passage through travel profiles i and j. Original data obtained
using GM(1,1) models must be removed in cases where exactly the
same speed values correspond to different values of effective vibration acceleration. This is necessary due to the fact that the GM(1,1)
models describe a series. Although the speed values are determined to
the nearest 0,01 km/h, the situation for which different acceleration
readings are obtained for the exact same speed is quite common and
should be taken into account.
In the next step of the algorithm, the original data is replaced by
the results of linear interpolation. This is due to the fact that the basic
GM(1,1) model requires a constant interval between the data, and that
the compared vectors Xi and Xj must have the same number of elements. This is a condition for calculating the similarity measure of
both profiles. For this purpose, it may also be necessary to cut out
some data so that the compared sets cover the same maximum speed
range in both comparable passage profiles – the tested one and the
reference.
In order to model the resulting series, it is necessary to use the
AGO, which according to [8] can be represented for the Xi vector as:

X (1)i (k ) =

k

∑ xi (r ) .

(1)

r =1

The previously mentioned GM(1,1) model is derived from the
general description of the gray system in the form of a differential
equation (2). In general for the case where the equation of the p order
with excitation of m order GM(p,m) as described in [2] the following
equation will be obtained:
p

∑ al

d p −l X i (1 )

l =0

dt

p −l

=

m −1

∑ bi X i(1)+1 ,

(2)

i =1

where: X1 is a vector of original observations x1(r), X1(1) is a system
state variable vector derived from the original observation vector after
the AGO operation according to (1) , Xi+1 is the input vector, al , bh are
constant coefficients.
Model GM(1,1) for a given data set X can be expressed as:
dX (1) (t )
+ aX (1) (t ) = b
dt

(3)

The solution of equation (3) with unit step k can be represented [8]
as:
xˆ (1) (k + 1) =  x (0) (1) − b / a  exp(− ak ) + b / a



(4)

where x̂ (1) is the predicted value of the cumulative series element.
Using finite differences and expressing equation (3) as a series
of equations for discrete values, according to [8] the following
approximation is obtained:
a
x (1) (k + 1) − x (1) (k ) = −  x (1) (k ) + x (1) ( k + 1)  + b

2

(5)

Model parameters are calculated based on the equation (5) using the
least squares method [16]:
 aˆ 
T
 ˆ = Z Z
b 

( )

−1

ZT Y

(6)

where:

z (k ) = −

(

 x (0) (2) 
 z (1)


 z (2)
 x (0) (3) 
Y=
, Z=
 ...
 .... 

 (0) 
 z (n − 1)
 x (n) 
Fig. 2. Algorithm for the determination of the technical condition of the track
on the basis of the similarity study of the profile of crossings: recognized and referenced

)

1 (1)
x (k + 1) + x (1) (k ) ,
2

1
1 
...

1

The parameters of the GM(1,1) model can be estimated using all
available rolling window methods [15]. Estimating parameters based
on all data can cause the model to excessively smooth the values and
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as a result not capture certain changes in their trend. Using a narrow
window causes the model to adapt to the trend and reflect it. The model can be used when there is little data, so using narrow windows is
feasible. A window with a length of 80 measurements was arbitrarily
chosen as a compromise between good data averaging and the ability
to adapt the model to the data at an interpolation step for the track passage profile made up of 360 measurement points. At each step of the
model construction, the window was shifted one measurement and the
smoothed modeled values were estimated. In cases where the number
of data points available for the model parameters evaluation was less
than the window length, the window was shortened respectively. Theoretically, the window can only be shortened to four measurements
that are necessary for the estimation of the GM(1,1) model parameters. The last four model values are derived from forecasts using the
model and the last parameters estimated.
The next step is to calculate the similarity of modeled passage
profiles. With constant interpolation k, it is possible to define a matrix
of mutual change own similarity [13]:
...
σ1m (k ) 
σ11 (k )
 ...
...
... 

σ jj (k ) σ jm (k ) 
£k = 


...
... 
 ...

σ mm (k ) 


(7)

where: σ ij (k ) is a measure of similarity for passage profiles i and j
for a given step k, corresponding to a given maximum speed. Here the
most interesting are the relative measures: σ 21 (k ) , σ 31 (k ) , σ 41 (k )
, that relate to the travel profiles associated with particular technical
conditions of the track (satisfactory, poor and critical) and the reference (labeled as good track conditions).
The proposed definition of similarity measure of profiles may be
expressed as:

σ ij =

α Aij + β Bij + γ Cij
α + β +γ

(8)

x̂ (0) – series values vector after smoothing with the model GM(1,1),
x̂1(0) – first series value, A – a component characterizing the similarity of “shapes” of the compared passages, B – a component taking
into account different profile values for the smallest travel speed, C
– a component characterizing the differences in values, α, β, γ – individual components influence coefficients (the weight of individual
characteristics taken into account).
The sum of all components in formula (8) does not exceed 1.0 and
they represent partial similarities in terms of individual characteristics. By adjusting the influence coefficients, different characteristics
can be given a different level of significance. Part C is used in the
GRA literature as a measure of similarity, for example [9], while B is
an adaptation of this measure for the first value of the series.
The use of the GM(1,1) adaptive model in the proposed methodology is important in that it allows to capture the similarity features
associated with the „local” changes in the compared travel profiles
values. In the case of linear regression modeling of these profiles, the
information would be lost. It should be noted that the proposed measure of similarity is universal and can be used to compare different sets
of data concerning aspects other than the discussed problem.
Ultimately, the obtained similarity values can easily be parameterized by calculating the average or maximum value and on this basis,
operational decisions or decisions on additional checks on a particular
track section can be made.

3. Results
The described method was applied to the collected data presented in Figure 1. Interpolated and smoothed passage profiles with the
GM(1.1) model with a measuring window of 80 points are shown in
Figure 3. Different change rates of the vibration effective acceleration
value as a function of the vehicle driving speed can be seen. The resulting smoothed profiles represented the input for the similarity calculation procedure σ 21 (k ) , σ 31 (k ) , σ 41 (k ) , where index 1 refers to the
track profile for the good track condition. The mean values of the similarity calculation for the various weight values are shown in Table 2.

where:

xˆi(0) xˆ (0)
j

for xˆi(0) ≠ xˆ (0)
j

(0)
(0)
,
Aij =  max( xˆi ) ⋅ max( xˆ j )

(0)
(0)
for xˆi = xˆ j
1
 max(∆ij ) − ∆1ij
for max(∆ij ) ≠ min(∆ij )

,
Bij =  max(∆ij ) − min(∆ij )
1
for max(∆ij ) = min(∆ij )

 max(∆ij ) − ∆ij
for max(∆ij ) ≠ min(∆ij )

,
Cij =  max(∆ij ) − min(∆ij )
1
∆
=
∆
for
max(
)
min(
)
ij
ij

(0)
(0)
(0)
∆1ij = xˆ1(0)
i − xˆ1 j , ∆ ij = xˆi − xˆ j

Fig.3. Result of GM model (1,1) with sliding window
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celeration by the on-board system
mounted on the tram (provided
Similarity
α=1, β=1, γ=1
α=2, β=1, γ=1
α=1, β=2, γ=1
α=1, β=1, γ=2
α=0, β=0, γ=1
from the vehicle in good techniSatisfactory – good
cal condition) and the creation of
0.538
0.539
0.489
0.586
0.731
condition
passage profiles on a given tested
track section enables the clasPoor – good condition
0.483
0.507
0.471
0.526
0.654
sification of the technical track
Critical – good condition
0.448
0.478
0.413
0.453
0.469
condition. However, this can be
difficult due to the large spread
of measurement data values. This
The data in Table 3 indicates that in all cases the track techniclassification can be performed through modeling of such a profile
cal condition becomes distinctive (as in Table 1). A smaller number
and then calculating the similarity of the measured profile and the
means less similarity of a given profile to the profile corresponding to
reference profile. The gray systems theory provides a good foundation
good track condition. The profiles that were obtained from passages
for this type of modeling, as in principle, it allows the modeling of
in satisfactory track condition were most similar to the pattern defined
uncertain data, and thus also data sets with large scattering. Using the
for the track sections as good technical condition. A lower similarity
GRA methodology in this case gives unambiguous results and allows
can be seen between the data of passages through tracks in poor techto distinguish between the technical conditions of the track by simple
nical condition, and the smallest, for those in critical condition.
parameterization of the mutual similarities between the modeled pasIf greater significance is assigned to the distance of these profile
sage profiles. The proposed methodology allows for a relatively quick
values from the reference profile values, the distinction becomes partrack condition diagnosis. Due to the multiple passages of a given
ticularly pronounced, hence this feature becomes the most important
vehicle on a given track, gathering the necessary data and creating
in the obtained profiles. According to the analyzes, this feature (and
a profile is not a difficult task. This underlines the practicality of the
thus the commonly used GRA measure) is sufficient to clearly distinproposed methodology.
guish between the track conditions and, in this case, to better distincThe similarity measure proposed in the article is very flexible and
tion of these states, it seems however, that a more flexible definition
can
be applied to a variety of problems. It embraces various aspects of
may have wider applications also to other data.
the
similarity
between series. In the case of the data used, the obtained
Thanks to the methodology used it is possible to clearly distinresults
are
very
good, although in this case the simpler GRA method
guish between the technical conditions of the tracks when measuring
also fulfills the task.
their exploitation in real operating conditions, which is very important
Acknowledgement
from the practical point of view.
All presented research work is realized within the framework of a research Project - „Monitoring of Technical State of Construction and
3. Conclusions
Evaluation of its Lifespan” within the Innovative Economy Operational Programme, Measure 1.1 Support for scientific research for
The problem of evaluating the technical condition of the track
establishment of a knowledge – based economy, Sub-measure 1.1.2
in real operating conditions is not trivial due to a number of factors
Strategic programmes of scientific research and development works.
influencing the measurement results, which are difficult to directly
account for in the models. The idea of recording the vibration acTable 3. Sample results of the mean similarity measure for the data in Figure 1 and different weights
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Adaptive reliability structures of heat exchange surface
in turbine condenser
Adaptacyjne struktury niezawodnościowe
powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej*
In this paper adaptive reliability structures of heat exchange surface in turbine condenser was proved from the angle of effective
heat exchange in variable conditions of its exploitation. Then, determinant factors for design and exploitation in assessment of
reliability of pipe subsystem in turbine condenser were suggested. The influence of change of scheme of the pipes, constituting the
surface of heat exchange, which stems from the matter of regulating the surface in an attempt to both condense the given amount
of steam and maintain the given pressure in the condenser in variable conditions of its exploitation on the reliability of the pipe
subsystem was determined. The surface of heat exchange is regulated by enabling and disabling the flow of cooling water through
given amount of pipes, in a given way, that is by enabling or disabling possible combination of given pipes in given exploitation
conditions. An algorithm to assess the reliability of the pipe subsystem in the condenser in given exploitation conditions, means of
regulating the surface and up-to-date technical condition was put forward. The reliability of pipe subsystem has a significant influence either on reliability of the condenser while exploited or in the further course, indirectly on sustaining the requested reliability
in the power system therein. Effective operation of the condenser in technical power system is performed by sustaining the given
pressure of steam condensation, which is vital in maintaining the required energy efficiency of technical power system in variable
exploitation conditions. The exemplification of the aspects put forward in the paper pertains to steam turbine condensers.
Keywords: adaptive reliability structure, reliability, turbine condenser, designing of heat exchangers, exploitation of heat exchangers.
W artykule wykazano adaptację struktur niezawodnościowych powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej z punktu
widzenia efektywnej wymiany ciepła w zmiennych warunkach jego eksploatacji. Następnie, wskazano istotne uwarunkowania
projektowo-eksploatacyjne oszacowania niezawodności podsystemu rur skraplacza turbiny parowej. Wykazano wpływ zmian
układów rur stanowiących powierzchnię wymiany ciepła, które wynikają ze sposobu regulacji tej powierzchni w celu skroplenia
zadanej ilości pary wodnej i utrzymywania zadanej wartości ciśnienia w skraplaczu w zmiennych warunkach jego eksploatacji,
na niezawodność podsystemu rur. Powierzchnię wymiany ciepła reguluje się poprzez włączanie i wyłączanie przepływu wody
chłodzącej przez zadaną liczbę rur, w określony sposób tzn. poprzez włączanie albo wyłączanie możliwych kombinacji określonych
układów rur w zadanych warunkach eksploatacyjnych. Przedstawiono algorytm oszacowania niezawodności podsystemu rur
skraplacza względem określonych warunków eksploatacyjnych, sposobu regulacji tej powierzchni i aktualnego stanu technicznego. Niezawodność podsystemu rur ma istotny wpływ na niezawodność skraplacza turbiny parowej w czasie jego eksploatacji, a
dalej pośrednio na utrzymywanie wymaganej niezawodności systemu energetycznego, w którym występuje. Efektywne funkcjonowanie skraplacza w technicznym systemie energetycznym jest realizowane poprzez utrzymywanie zadanego stałego ciśnienia skraplania pary wodnej, co jest istotne z punktu widzenia utrzymywania wymaganej sprawności energetycznej technicznego systemu
energetycznego w różnych warunkach eksploatacyjnych. Egzemplifikacja zawartych w pracy zagadnień odnosi się do rurowych
skraplaczy turbin parowych.
Słowa kluczowe: adaptacyjna struktura niezawodnościowa, niezawodność, skraplacz turbiny parowej, projektowanie wymienników ciepła, eksploatacja wymienników ciepła.

1. Introduction
The aim of the paper is to prove adaptive reliability structures of
heat exchange surface, which stems from the matter of regulating the
surface in order to maintain effective process of heat exchange by
sustaining the requested pressure of steam condensation in variable
exploitation conditions, which determines changes in the pipe system
of the condenser and involves assessment of reliability of its surface
of heat exchange.
Adaptive reliability structures of surface of heat exchange (pipe
subsystem) are the reliability structures, which are altered in the
course of adjusting the pipe system to the actual exploitation conditions of the condenser in the power system.

Having delved into the current state of the art with IT data bases
(Science Direct, Knovel, Nauka Polska, BazTech, google) it was concluded that there has been no algorithm for assessing reliability of
surface of heat exchange of steam turbine condenser which would
include regulation of the surface in order to exchange the heat effectively and sustain the requested pressure of steam condensation in
variable exploitation conditions, which has a significant influence on
the quality of the technical power system exploitation, in which the
condenser is a part.
Publication [10] shows that sustaining given pressure of steam
condensation in the condenser in variable conditions is vital for maintaining requested power efficiency of the technical power system. The
aforementioned publication puts forward a particular technical solu-

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

Eksploatacja i N iezawodnosc – Maintenance and Reliability Vol. 20, No. 1, 2018

153

S cience and Technology
tion, which comes to proper division of the heat exchange surface
of the condenser at the stage of its design (a particular number of
non-adjustable parts of surface and one part of regulated surface of
heat exchange), as well as the setup of the part while being exploited.
Such technical solution while the condenser is exploited in the steam
power system enables effective regulation of the flow of the water
cooling the condenser. The regulation then not only allows for a particular heat exchange between the fluids, but also considers relations
among the velocity of the cooling water flow, the erosion and deposition of pollutants on the surface of heat exchange as well as the costs
of pumping the cooling water.
In publications [2, 8] the influence of exploitation conditions of
turbine steam condensers on power plant efficiency was proved.
The method of designing technical heat exchangers in power systems with regard to requested reliability of them was included in [12,
13]. In methods of designing heat exchangers, including steam turbine
condensers described in publications [3-5,7,9,12,13,16-18], the surface of heat exchange is treated as a one, non-adjustable composition
(element).
Publication [11] includes the problems of assessing the reliability
of the exchanger and heat exchangers. It is possible to determine the
models of reliability heat exchangers structures on the basis of the
models of basic reliability structures of technical objects, included
i.a [6,14].
Sources lack the presence of adaptive structures of reliable surfaces of heat exchange in steam turbine condensers, which may be
caused by the means of regulating these surfaces to maintain the given
pressures of condensation of the steam in variable exploitation conditions due to exploitation of technical power systems, of which they
are a part.
As concerns the aim of the paper and the research into the current
state of art the following problem recurs: how to sustain the requested
reliability of the steam turbine condenser while it is exploited to a
given time?

2. Designing process of reliability structures of heat
exchange in the condenser
At the stage of designing of the steam turbine condenser, its reliability model is created Rwc (t ) , taking into consideration applications in technical power system, possible kinds of damages to it as
well as the construction of the condenser in accordance with the method included in publication [12]. That is, Rwc (t ) reliability model for
the condenser depicted in figure 1 may be referred to as a serial structure of reliability of subsystems of given elements, i.e. each of tube
sheets R1,i (t ) , each of covers R2,i (t ) , the shell R3 (t ) , each of the
ith of nth number of pipes R4,i (t ) , each of the seals R5,i (t ) , each
ith of mth number of connecting screws R6,i (t ) , system of regulation of the surface of heat exchange R7,i (t ) (system of adjusting the
valves shutting off the flow of cooling water through given pipes of
the condenser).
The reliability model R ps , r (t ) of pipe subsystem, which refers to
the algorithm in figure 1, is determined with serial reliability structure
of nth number of pipes:
R ps , r (t ) = [ R4,i (t )]n .

(1)

Model (1) is defined within given exploitation conditions: maxi-

the condenser, minimal value of the overall heat transfer coefficient
ki ,min (through the surface of heat exchange with depositions), maximal value of temperature T '2,max of cooling water on the input of the
condenser. In these conditions while the condenser is being exploited,
the flow of cooling water through all the pipes is enabled.

Fig. 1. The algorithm of assessing expected reliabilities of elements of the
condenser due to assumed reliability of the condenser (the formula
in blocks 1.4 and 1.5 is due to transformation of reliability of the condenser into desirable pipes reliabilities - publication [12] involves the
description).

The next significant stage of condenser design is the division of
heat exchange surface with regard to anticipated, typical exploitation
conditions as present in paper [10]. Both insights allow to assume the
following reliability model of pipe subsystem R ps , r (t ) :

R ps , r (t ) = RR (t ) RNR (t ) ,

in which RR (t ) stands for the reliability model of pipes subsystem
of an adjustable number of pipes, and RNR (t ) stands for the model
of reliability of pipe subsystem, consisting of a number of mth pipe
systems with a particular number of enabled and disabled pipes in
these systems.
In the first row, it is considered how to divide the surface of heat
exchange of the condenser in terms of typical, anticipated states of
exploitation of the condenser due to maximize heat exchange efficiency. Thus, in this way a particular way of regulating the heat exchange surface is implicated, that is for given exploitation conditions,
the flow of cooling water (with optimal value of flow velocity) is
enabled through minimal number of pipes so as to sustain requested
and constant pressure of steam condensation. The next implication
revolves around creating particular reliability structures of pipe subsystem and implementing them into the R ps , r (t ) model. As a result,
RR (t ) model is determined with a serial-parallel structure and hence
is a part of nR number of pipe subsystem.
The subsystem is a proper combination of the structure as for the
grading of enabling and disabling a given nth number of pipes out of
nR number in given systems in given exploitation conditions, in which
p=nR–n:

mal value of the heat stream Q1,max of condensation of the steam in
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n

p

i =1

j =1

RR (t ) = ∏ RR ,1,i (t ){1 − ∏ [1 − RR ,1, j (t )]} ,

(3)

3. The reliability structures of heat exchange surface in
exploitation

(4)

Figure 2 below presents the algorithm to assess reliability Rps,r(ti)
of pipe subsystem in a given time ti of exploitation of the condenser,
which includes the following change of values in given time spans
[ti,min, ti,max]: stream of heat Q i transferred in the condenser, temperature of T’2,i cooling water on the input of the condenser, the number of

while n= nR,1 then:
n

RR (t ) = ∏ RR ,1,i (t ) ,
i =1

pipes or change of the number of enabled pipes

and, while p= nR,1:
p

j =1

(5)

then function RR ,1,i (t ) = RR ,1, j (t ) = R4,i (t ) .
The RNR (t ) model may also be determined with the serialparallel structure and it makes the pipe subsystem of nNR number of
pipes. Consequently, the subsystem makes a proper combination of
the structure as for grading of enabling and disabling given mth pipe
systems, where k=mNR-m in given exploitation conditions:
m

k

i =1

j =1

RNR (t ) = ∏ RNR ,1,i (t ){1 − ∏ [1 − RNR ,1, j (t )]} ,

(6)

ploitation (“jammed”), the pollution of pipe surface as well as the
possible air mass content in condensation of steam by calculating the
value of overall heat transfer coefficient ke,p,i in given time (problems
of ridding of the air in the condenser are not discussed in the paper and
hence treated as background problems).
This allows for assumed regulation of the heat surface with
regard to a given effective transfer heat Q i in given time spans
ti considering the assessment of pipe subsystem reliability

R ps , r ,e,i (ti ) ∈ [ R ps , r ,e,0 (ti ,min ), R ps , r ,i (ti ,max )] in these time spans
basing on actual reliability nth pipes Ri (ti ) , which stems from func-

{

m

RNR (t ) = ∏ RNR ,i (t ) ,
i =1

(7)

or, while k=mNR:
k

RNR (t ) = {1 − ∏ [1 − RNR ,1, j (t )]} ,
j =1

(8)

in case if mth systems of n-numbered pipes are adjusted than functions RNR ,1,i (t ) = RNR ,1, j (t ) = [ R4,i (t )]n .

The next step is to consider the division of the surface of heat
exchange with regard to typical, assumed exploitation states of the
condenser due to maximum reliability R ps , r (t ) of pipe subsystem in
random configuration of enabling and disabling particular pipe systems while sustaining the requested pressure in the condenser. In such
approach, the models RR (t ) and RNR (t ) are defined with a threshold
reliability structure of k-out-of-n type since there is no need to retain
the grading to enable and disable particular pipe systems (assuming
identical reliability functions of elements of the structure):
n
nR ,1 − n
 nR ,1 
,
  RR ,i (t ) 1 − RR ,i (t )
n

n =1 

(9)

and:
mNR

m

ne, p ,i = ∑ (nNR ,i − nNR ,u ,i ) + (nR ,i − nR ,u ,i ) (u index) from the ex-

tion Ri (t ) = f (ti ) CI

while m= mNR,1

∑

(with

i =1

in case the pipe subsystem is adjusted by enabling single pipes,

nR ,1

i =1

the cooling water flow), which has an influence on heat transfer efficiency,
the
number
of
disabled
pipes

RR (t ) = {1 − ∏ [1 − RR ,1, j (t )]} ,

RR (t ) =

m

∑ nNR,i + nR,i

m
m −m
m 
RNR (t ) = ∑  NR   RNR ,i (t ) 1 − RNR ,i (t ) NR . (10)
m =1  m 

e , i , We , i , Wru , e , i

} . The values of quantities from the

sets CI e,i , We,i , Wru ,e,i defines respectively the identification features
of ith elements of the condenser, conditions of exploitation of these
elements and kinds of their damages (publication [12] describes
CI e,i , We,i , Wru ,e,i in detail).
The algorithm afterwards may either be treated as an operational
tool to verify the function of reliability of pipes
, implemented at the stage of design, or
Ri (t ) = f (ti ) CI , W , W

{

e,i

e,i

ru , e , i

}

provide opportunity to alter (update) the reliability function at the
stage of the condenser exploitation.
While the condenser is being exploited in technical power system,
the following values are monitored: pressure p1 of steam condensation
in the condenser and average velocity w2 of the flow of cooling water through the condenser pipes, which indicate the efficiency of heat
transfer with regard to both assumptions as for the steam turbine operation and economic reasons (the cost of pumping the cooling water).
This gives ground, according to the algorithm from figure 2., to assess
the exploitation surface Ae,i of heat transfer and mass cooling water
flow volume m 2,i through particular system of pipes. Subsequently,
the electrical conductivity of the condensate Γ is being constantly
monitored. In case the value of the conductivity is below the admissible value, reliability structure of pipe subsystem Rps,r(ti). needs to
be redefined.
Otherwise, if Γ value is higher than admissible, it may cause damage to the pipe (a burst). In such circumstances, different system of
pipes
needs
to
be
implemented
urgently:
m

ne, p ,i = ∑ (nNR ,i − nNR ,u ,i ) + (nR ,i − nR ,u ,i ) . Newly designated value
i =1

of the surface of heat exchange Ae,i is then examined whether it provides effective heat transfer in given exploitation conditions. It must
be stressed that only systems with given number of pipes do have an
influence on the process of heat transfer. The velocity of the cooling
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water flow through the pipes may be increased from above the optimal value to the maximum admissible value w2,i + ∆w2,i ≤ w2,max
and is performed in case bigger number of pipes
needs to be enabled than this would result from sustaining optimal cooling water flow after damage in
a particular number of pipes. This aims to sustain
requested
pressure
in
the
condenser
p1  ( Ri (t ) = f (ti ) CI , W , W
function is esti-

{

e,i

e,i

ru , e , i

}

mated for a given maximal interval of value of cooling water velocity w2,i ∈< w2,opt , w2,max > [m/s]).
Increasing the value of the pressure of condensation in the condenser p1,p,i to maximal admissible
value p1, p ,i + ∆p1,i ≤ p1,max , which is the result of
the decrease in the heat stream transferred in the
condenser Q1,min and the decrease of effective
power Ne,p,i in the steam turbine, results from the
assumed condition of the seal flow of the cooling
water through particular pipe system. Ultimately,
the condenser should be excluded from exploitation and either include another one or shut down
the power system and thus cease to exploit it. The
enumerated actions are determined by functioning
of a power system in given time of the condenser
operation.
It is assumed that experimental researches of ith pipes have been
conducted in order to estimate the reliability function
in given ith time intervals 0 ≤ ti ≤ ti ,max
Ri (t ) = f (ti ) CI , W , W

{

e,i

e,i

ru , e , i

}

by the pipe producers. The researches include the CI e,i characteristics, identifying ith pipes of the condenser, exploitation conditions of
the pipes We,i and the damages thereof Wru ,e,i (the scope and value
of damage is determined and hence the pipe is considered damaged if
the determined values are exceeded).
Values of reliability of pipes Ri (t z ) CI

{

tz

are

read

Ri (t ) = f (ti ) CI

{

with

the

e , i , We , i , Wru , e , i

use

e , i , We , i , Wru , e , i

of

} in given time

reliability

function

} of ith pipes. This allows to introduce

and implement the values of reliability to models of particular reliability systems of pipe subsystem and calculate reliability of the subsystem in given time and given exploitation conditions.
In case that ith number of pipes have been damaged, they are replaced with ones of the same kind. In case the difference among their
real value of reliabilities and the values obtained from the implemented functions Ri (t ) = f (ti ) CI

{

value,

new

Ri (t ) = f (ti ) CI

{

e , i , We , i , Wru , e , i

(updated)

e , i , We , i , Wru , e , i

} exceeds the admissible
reliability

functions

} are to be estimated on the basis of

monitoring the durability of the pipes (Fig. 2, block 2.7.1) while the
condenser is being exploited. Each enabling and disabling the cooling
water flaw through given pipes

m

∑ nNR,i + nR,i , out of the group (in-

i =1

terval) of a given reliability structures Rps,r(ti), results in a feedback,
while estimating the exploitation of heat exchange surface Ae,i as for
current monitoring purpose and, having reconsidered the condition
suggesting that the reliability value Rps,r(ti) calculated when the condenser is exploited is equal or higher than assumed admissible reli-
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ability Rps,r,dop(ti) in a given time interval ti. Subsequently it results
also in monitoring current exploitation conditions and forecasting
these conditions in further time intervals ti.

Fig. 2. The algorithm of assessing exploitation reliability of pipe subsystem of
steam turbine condenser in given time and conditions

4. Exemplification of the adaptive characteristic of the
heat exchange surface in the steam turbine condenser
The calculation example pertains to empirical studies of the damage to the condenser pipes, included in publication [1,15], on the basis
of which, normal distribution has been assumed. The parameters of the
distribution m=15,7, and σ=6,2 as for 100 pieces of condenser pipes
were included into the calculation on the basis of studies of damages
to condenser pipes of power units 225MW (publication [15]). According to paper [10] the overall number of pipes (12000) was assumed.
Calculations and diagrams were generated with the use of BlockSim
software by HBM Prenscia (BlockSim - integrated software allowing for analysis of RBD reliability structures). The example illustrates
the calculations of reliability of pipe subsystem with regard to the
contents of the paper, in case they include reliability function of pipes
made out on the basis of empirical studies of power units condensers. The abridged method for designing heat exchangers of technical
power systems with regard to their requested reliability is included
in papers [12,13], where means of increasing the reliability of heat
exchangers, if necessary, were highlighted.
The pipe subsystem of the steam turbine condenser of 12000 pipes
consists of the following pipe systems: nR,1=2000, means 20 pipe system 100 pipes each, where the function of reliability of a system may
be determined as RR ,1,i (t ) = [ R4,i (t )]100 and nNR=10000, where m=5
pipe systems, 2000 each, where consequently the function of reliabil-

ity of a system may be determined as RNR ,1,i (t ) = [ R4,i (t )]2000 . There
is lack of damaged pipes („jammed”), nNR,u,i=0, nR,u,i=0.
The first example of calculation (Fig.3) pertains to the application of formulas (11-15) in given exploitation conditions We,i. The latter examples, defined by the number of pipes as follows 6100, 6000,
4100, 4000, 2100, with the flow of cooling water through each, are
analogous to the presented formulas (11-15).
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The function of reliability R ps , r (t ) of pipe subsystem may be defined with the formula (11) if the current exploitation conditions We,i
determine enabling the cooling water flow through 12000 pipes:

abling the cooling water flow through 10000 pipes and 2000 pipes are
a backup to streams of transferred fluid heat:
20

3

2

i =1

i =1

j =1

R ps , r (t ) = ∏ RR ,1,i (t )∏ RNR ,1,i (t ){1 − ∏ [1 − RNR ,1, j (t )]} .(13)

Fig. 6. Flowchart of reliability structure of pipe subsystem – formula
(13), where box R,1,i means 20 systems ( RR ,1,i (t ) = [ R4,i (t )]100 ) of
pipes in serial structure, and sub diagrams NR,1-NR,2 pipe systems
( RNR ,1,i (t ) = [ R4,i (t )]2000 ) in parallel structure, and the latter in serial
structure

Fig. 3. Functions of reliability structures Rps,r(t) of pipe subsystem
20

5

i =1

i =1

R ps , r (t ) = ∏ RR ,1,i (t )∏ RNR ,1,i (t ) .

(11)

The function of reliability may be defined R ps , r (t ) with the
formula (14) if the current exploitation conditions We,i determine
enabling the cooling water flow through 8100 pipes and 3900
pipes are a backup to streams of transferred fluid heat:
20

3

2

j =1

i =1

j =1

R ps , r (t ) = {1 − ∏ [1 − RR,1, j (t )]}∏ RNR,1,i (t ){1 − ∏ [1 − RNR,1, j (t )]}. (14)

The reliability function R ps , r (t ) may be defined with formula
(12) if current exploitation conditions We,i determine enabling the
cooling water flaw through 10100 pipes, and 900 pipes are a backup
to streams of transferred fluid heat:

Fig. 4. Flowchart of reliability structure of pipe subsystem – formula (11),
where box R,1,i means 20 systems ( RR ,1,i (t ) = [ R4,i (t )]100 ) of pipes
in serial structure, and sub diagrams NR,1-NR,5 pipe systems
( RNR,1,i (t ) = [ R4,i (t )]2000 ) in serial structure

20

5

j =1

i =1

R ps , r (t ) = {1 − ∏ [1 − RR ,1, j (t )]}∏ RNR ,1,i (t ) .

(12)

Fig. 7. Flowchart of reliability structure of pipe subsystem – formula (14),
where box R,1,i means 20 systems ( RR ,1,i (t ) = [ R4,i (t )]100 ) of pipes
in parallel structure, and sub diagrams NR,1-NR,2 pipe systems
( RNR,1,i (t ) = [ R4,i (t )]2000 ) in parallel structure, and the latter in serial
structure

The function of reliability may be defined R ps , r (t ) with the formula (15) if the current exploitation conditions We,i determine enabling the cooling water flow through 8000 pipes and 4000 pipes are
a backup to streams of transferred fluid heat:
Fig. 5. Flowchart of reliability structure of pipe subsystem - formula (12),
100

where box R,1,i means 20 systems ( RR ,1,i (t ) = [ R4,i (t )] ) of pipes
in parallel structure, and sub diagrams NR,1-NR,5 pipe systems
( RNR,1,i (t ) = [ R4,i (t )]2000 ) in serial structure

20

2

3

i =1

i =1

j =1

R ps , r (t ) = ∏ RR ,1,i (t )∏ RNR ,1,i (t ){1 − ∏ [1 − RNR ,1, j (t )]} .(15)

The function of reliability may be defined R ps , r (t ) with the formula (13) if the current exploitation conditions We,i determine en-
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Fig. 8. Flowchart of reliability structure of pipe subsystem - formula (15),
where box R,1,i means 20 systems ( RR ,1,i (t ) = [ R4,i (t )]100 ) of pipes
in serial structure, and sub diagrams NR,1-NR,2 pipe systems
2000
( RNR,1,i (t ) = [ R4,i (t )]
) in parallel structure, and the latter in serial
structure

Fig. 10. Flowchart of reliability structure of pipe subsystem - formula (16),
where box R,1,i means 20 systems ( RR ,1,i (t ) = [ R4,i (t )]100 ) of pipes
in serial structure, and sub diagrams NR,1-NR,5 pipe systems
( RNR ,1,i (t ) = [ R4,i (t )]2000 ) in structure k-out-of-n
20

2

2

i =1

j =1

j =1

R ps , r (t ) = ∏ RR,i (t )RNR,1,i (t ){1 − ∏ [1 − RNR,1, j (t )]}{1 − ∏ [1 − RNR,1, j (t )]} .(17)

The example illustrated with Figure 3. shows that the reliability R ps , r ,e,i (2) of the steam turbine condenser in the second year of
exploitation for assumed, considering the ground for effective heat
transfer, regulation of the heat exchange surface depending on given
exploitation conditions We,i is the following in respect to Fig.3:
Rps,r(t=2)=0,194214;
Rps,r(t=2)=0,415523;
Rps,r(t=2)=0,577219;
Rps,r(t=2)=0,99922.

Rps,r(t=2)=0,255212;
Rps,r(t=2)=0,434681;
Rps,r(t=2)=0,758509;

Rps,r(t=2)=0,31621;
Rps,r(t=2)=0,571202;
Rps,r(t=2)=0,760399;

Fig. 11. Flowchart of reliability structure of pipe subsystem - formula
(17), where box R,1,i means 20 systems ( RR ,1,i (t ) = [ R4,i (t )]100 ) of
pipes in serial structure, and sub diagrams NR,1-NR,5 pipe systems
( RNR ,1,i (t ) = [ R4,i (t )]2000 ) in serial-parallel structure

The example illustrated with Figure 9. shows that in the
second year of exploitation of the steam turbine condenser the
reliabilities R ps , r (ti ) of pipe subsystem, defined with formulas (15), (16), (17) equal respectively: Rps,r (t=2) = 0,434681;
Rps,r (t=2) = 0,69078; Rps,r (t=2) = 0,514836 in given exploitation conditions.
The calculations allow for the conclusion that the means of
regulation of the pipe systems has a significant influence on reliability R ps , r (ti ) of pipe subsystem.
Fig. 9. Functions of reliability structures Rps,r(t) of pipe subsystem

The next example of calculations, illustrated with Fig.9., concerns
with application of formulas (15), (16), (17) and given exploitation
conditions We,i, which determine enabling the cooling water flow
through 8000 pipes of 12000 total.
20

5− m 
m
 5  5 
R ps , r (t ) = ∏ RR ,i (t )  ∑    RNR ,i (t ) 1 − RNR ,i (t )
 . (16)
i =1
 m =3  m 
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4. Conclusions
It has been proved essential to take into consideration the
adaptive property of reliability structure of heat exchange surface
both in the process of designing the steam turbine condenser and in
the process of its exploitation. The significance of the property is reflected in sustaining the requested value of reliability of the system
exploitation and sustaining requested energy efficiency of the technical power system.
By monitoring and forecasting the reliability of the pipe subsystem during exploitation of the steam turbine condenser, the accuracy
of estimating the reliability of the condenser is increased.
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The algorithm put forward in the paper allows for assumed regulation of the heat exchange surface in respect to effective operating
of the condenser in technical power system, considering its current
(up-to-date) reliability.

A new approach to estimating the condenser needs to be suggested, involving consideration of regulation of the heat exchange surface, current wear and tear of the pipe system as well as changeable
exploitation conditions.
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Wpływ wybranych powłok PVD na zużycie frettingowe w połączeniu
wtłaczanym na przykładzie modelu zestawu kołowego pojazdu szynowego
Słowa kluczowe: połączenie wtłaczane, zużycie frettingowe, powłoki PVD
Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych dotyczące wpływu
zastosowania wybranych powłok PVD na inicjację i rozwój zużycia frettingowego w połączeniach
wtłaczanych. Na wały nałożono powłoki TiN a także CrN+a-C:H:W, wyniki badań zużyciowych
porównano z wynikami badań wałów bez powłok. Badania zużyciowe wykonywano na stanowisku
badawczym, które symulowało warunki pracy zestawów kołowych pojazdów szynowych
poruszających się po torze prostym. Montaż elementów próbki przeznaczonej do badań wykonano
przez wtłoczenie tulei na wał z wartością wcisku 0,02mm.
W celu oceny zjawiska frettingu dla badanych warstw wierzchnich wałów wykonano obserwacje
makroskopowe, mikroskopowe przy użyciu mikroskopu skaningowego, mikroanalizę rentgenowską
składu chemicznego metodą EDS oraz pomiar topografii warstwy wierzchniej w miejscu zużycia.
Zaprezentowane wyniki badań dotyczą warstwy wierzchniej wałów, ponieważ to ona w głównej
mierze determinują trwałość połączenia wtłaczanego. Zaprezentowano również wyniki obserwacji
makroskopowych warstwy wierzchniej piasty tulei, w celu porównania obrazu zużycia pomiędzy
współpracującymi powierzchniami.
Wyniki obserwacji poszczególnych warstw wierzchnich wałów wskazują na ograniczenie rozwoju
zużycia frettingowego w przypadku wałów z zastosowanymi powłokami, przy czym powłoki CrN+aC:H:W korzystniej wpływają na zmniejszenie zużycia frettingowego. Głównym uszkodzeniem
składającym się na zjawisko frettingu we wszystkich badanych próbkach są nalepienia materiału,
powstałe w wyniku zjawiska adhezji. W czasie eksploatacji nalepienia te ulegają utlenianiu. Lokalnie
obserwuje się mikrowżery i mikrowytarcia warstwy wierzchniej.

1. Wstęp
Połączenia wtłaczane należą do jednych z najczęściej wykorzystywanych metod
łączenia elementów. Związane jest to prostotą wykonania montażu a tym samym niskimi
kosztami procesu. Możliwość przenoszenia stosunkowo dużych obciążeń sprawia, że
połączenia wtłaczane łączą elementy pracujące w różnych, nieraz ciężkich, warunkach
eksploatacyjnych.
Zestaw kołowy pojazdów szynowych jest jednym z przykładów, w którym elementy
łączy się poprzez wtłaczanie. Proces montażu odbywa się na prasie wyposażonej w rejestrator
wartości siły, chroniąc tym samym połączenie przed niepożądanymi uszkodzeniami. Zestawy
kołowe należą do najważniejszych elementów pojazdów szynowych. Wpływają bezpośrednio
na bezpieczeństwo podróżnych. Jakiekolwiek uszkodzenia powstałe podczas eksploatacji
mogą być przyczyną katastrofy kolejowej, dlatego też należy stosować odpowiednie metody
zmniejszające ryzyko wystąpienia uszkodzeń.
Skuteczne wyeliminowanie uszkodzeń i zużyć zestawów kołowych nie należy do
łatwych zadań, ze względu na ich specyficzne warunki pracy. Na zestawy kołowe działają siły

statyczne wynikające z obciążenia pionowego zależnego od ciężaru pojazdu oraz siły
dynamiczne na styku koło-szyna wynikające z toczenia się zestawu po torze. Siły pionowe
powodować będą ugięcie osi, w związku z tym podczas eksploatacji, w wyniku działania sił
dynamicznych, powstawać będą oscylacyjne przemieszczenia styczne pomiędzy
współpracującymi powierzchniami. Takie warunki pracy powodują uszkodzenia nie tylko
powierzchni tocznej kół czy szyn, ale również uszkodzenia w strefie połączenia wtłaczanego
koło-oś. Do najczęściej spotykanych zużyć i uszkodzeń można zaliczyć: uszkodzenia osi o
charakterze adhezyjnym, przesunięcie kół jezdnych względem osi, zużycie frettingowe i
zużycia zmęczeniowe osi prowadzące do powstawania pęknięć. W niniejszym artykule
skupiono się na zużyciu frettingowym, ponieważ mechanizm jego rozwoju nie został jeszcze
całkowicie poznany.
Zużycie frettingowe zaliczane jest do zużyć tribologicznych, a warunkiem
koniecznym do jego rozwoju są oscylacyjne mikroprzemieszczenia współpracujących
elementów, według niektórych autorów o amplitudzie rzędu 25-150 µm. Ze względu na
złożoność zjawisk fizykochemicznych, jakie towarzyszą zużyciu frettingowemu nie podano
jednoznacznej definicji dla tego pojęcia. Obrazem zużycia frettingowego mogą być ślady
korozji na powierzchni elementów, wzrost chropowatości powierzchni, mikropęknięcia i
wżery.
Na rozwój zużycia frettingowego wpływa wiele różnych czynników, jednak ze
względu na złożoność zjawiska i nie do końca zbadany mechanizm rozwoju trudno jest
określić dokładną liczbę. Autor pracy [5] dokonał tabelarycznego zestawienia najczęstszych
czynników wpływających na rozwój zużycia frettingowego. Wskazał m. in. na twardość i
chropowatość powierzchni, liczbę cykli oraz temperaturę i wilgotność powietrza. Wpływ
chropowatości na rozwój zużycia frettingowego badali m. in. autorzy [15]. Zaproponowali
wielkoskalową procedurę badania efektu chropowatości przy użyciu metody elementów
skończonych. W pracy [3] badano wpływ chropowatości powierzchni na rozwój korozji i
zużycie frettingowego czystego tytanu, z którego produkuje się implanty medyczne. Autorzy
pracy [10] stwierdzają, że początkowa topografia warstwy wierzchniej ma znaczący wpływ
na rozwój oraz intensywność zużycia frettingowego. Badania prowadzono dla kilku wartości
amplitudy poślizgu. Wpływ temperatury na zużycie frettingowe badany był m.in. przez
autorów prac [8, 13].
Z przeglądu literatury wynika, że większość badań nad zużyciem frettingowym
dotyczy elementów dociskanych do siebie siłą normalną, a niewielu autorów podejmowało
badania w kierunku rozwoju zjawiska frettingu w połączeniach wciskowych. Tym czasem
połączenie to kumuluje w sobie wszystkie czynniki niezbędne do jego rozwoju. Istnieje stały,
określony docisk połączonych powierzchni elementów oraz występują przemieszczenia
względne tych powierzchni. Dzieje się tak w przypadku obciążenia jednego z elementów
zmienną siłą styczną lub gdy połączenie pracuje w warunkach obrotowego zginania lub
skręcania zmiennym momentem [5]. Prawdopodobną przyczyną małej liczby badań zużycia
w połączeniach wtłaczanych jest problem demontażu połączenia. Tradycyjne stłoczenie
jednego elementu z drugiego może uszkodzić strefę występowania zużycia frettingowego i
tym samym zniekształcić obraz zużycia. W związku z tym należałoby opracować odpowiedni
proces technologiczny, pozwalający bezpiecznie zdemontować połączenie. W przypadku
zestawów kołowych pojazdów szynowych taki proces wiąże się z dużymi kosztami, ponieważ
wymiary zestawów kołowych wymagają stworzenia odpowiedniego stanowiska badawczego
oraz odpowiednio długiego czasu demontażu.
Wśród prac dotyczących badania zużycia frettingowego w połączeniu wciskowym na
przykładzie zestawów kołowych pojazdów szynowych można wskazać m.in. pracę badawczą
[6], w której autor badał wpływ sposobu wykonania połączenia (połączenie wtłaczane,
skurczowe), wartość wcisku oraz chropowatość powierzchni elementów przed wykonaniem

połączenia na rozwój i intensywność zużycia frettingowego. Autorzy pracy [17]
przeprowadzili analizę uszkodzeń osi w miejscu połączenia z kołem. Wykazali, że na
zjawisko frettingu składają się zużycie ścierne, zużycie utleniające i rozwarstwienia. Badania
autorów pracy [19] wykazały, że intensywność zużycia frettingowego silnie zależy od
obciążeń normalnych i amplitudy poślizgu. Również w tym przypadku zjawisko frettingu jest
połączeniem zużycia ściernego, zużycia korozyjnego i rozwarstwiania z wyraźnym
zdeformowaniem plastycznym. Na uwagę zasługuje również praca [14], która dotyczy
procesów zużycia i sposób ich redukcji w połączeniach obrotowych. Jako przykład takiego
połączenia wskazuje zestaw kołowy pojazdów szynowych z samoczynną zmianą rozstawu
kół. Mimo iż praca nie dotyczy badań zużycia w połączeniach wtłaczanych, to mechanizm
rozwoju zużycia frettingowego w analizowanym połączeniu jest bardzo podobny. Autor
proponuje wybrane procesy technologiczne w celu ograniczenia zużycia frettingowego. Z
przytoczonych wyników badań wynika, że tylko powłoki molibdenowe skutecznie redukują
zjawisko frettingu.
Zacytowane prace dotyczyły głównie określenia miejsca i zasięgu rozwoju zużycia
frettingowego, a także wskazanie rodzajów zużyć składających się na zjawisko frettingu. Nie
prowadzono natomiast badań nad próbą wyeliminowania zużycia. W tej kwestii można
wskazać prace [7] i [9]. W pierwszej pracy autorzy analizowali wpływ obróbki
powierzchniowo-wzmacniającej (ulepszanie cieplne, śrutowanie, azotowanie, hartowanie
powierzchniowe) na wytrzymałość zmęczeniową próbek z karbem technologicznym. Badania
nie dotyczyły bezpośrednio wpływu wymienionych technologii na rozwój zużycia
frettingowego. Druga praca dotyczyła wpływu wybranych procesów technologicznych w
wykończeniu warstwy wierzchniej wału, takich jak: azotowanie, rolkowanie, hartowanie
powierzchniowe na rozwój zużycia frettingowego w połączeniach wtłaczanych. Wyniki
badań wskazały niewielki wpływ procesów technologicznych na ograniczenie zużycia
frettingowego. Z przeglądu literatury wynika, że nie prowadzono badań nad zastosowaniem
powłok PVD w celu ograniczenia zużycia frettingowego. Dlatego też w niniejszym artykule
przeprowadzono takie badania dla połączenia wtłaczanego wał-tuleja, w którym wał pokryto
powłokami TiN oraz CrN+a-C:H:W.
Początkowo powłoki PVD wykorzystywano w celu zwiększenia trwałości narzędzi
skrawających. Już wówczas zauważono pozytywne właściwości tribologiczne tych powłok. Z
czasem zakres stosowania powłok poszerzał się, a obecnie coraz powszechniej wykorzystuje
się je do ochrony przed zużyciem tribologicznym. Powłoki PVD charakteryzują się dużą
twardością, odpornością na zużycie i korozję oraz posiadają dobre właściwości zmęczeniowe.
W literaturze można znaleźć szereg prac potwierdzających wspomniane właściwości. Dla
przykładu można wskazać pracę [11], w której Autorka badała właściwości tribologiczne
powłok a-C:H:W z międzywarstwami TiN i CrN. Wyniki badań potwierdziły poprawę
właściwości tribologicznych elementów, na które nałożono powłoki. Celem badań
zaprezentowanych w pracy [2] było określenie mechanizmów uszkodzeń powstających na
stali nierdzewnej służącej do produkcji urządzeń wyciskających olej z oliwek oraz ocena
właściwości powłok TiN wpływających na ograniczenie tych mechanizmów. Wyniki badań
wykazały doskonałą odporność powłok na ścieranie. W pracy [1] badano powłoki a-C:H:W
nałożone na stalowe podłoże. Również w tym przypadku wyniki badań wykazały dobre
właściwości tribologiczne powłok. Kolejne prace [4, 12, 16, 18] dotyczące badań właściwości
powłok wielowarstwowych a-C:H:W i powłok WC/C również potwierdzają zmniejszenie
zużycia elementów, na które nałożono powłoki niskotarciowe.

2. Właściwości warstwy wierzchniej wałów poddanych badaniom
Program badań zakładał ocenę zużycia frettingowego w połączeniu wtłaczanym, w
którym na wały nałożono wybrane powłoki PVD.
W ramach badań wykorzystano następujące warianty wykończenia warstwy
wierzchniej wałów:
 wał z warstwą wierzchnią bez powłok – (próbki numer: S_02),
 wał z warstwą wierzchnią powlekaną powłoką z azotku tytanu (TiN) – (próbki
numer: S_06),
 wał z warstwą wierzchnią, na którą nałożono powłokę niskotarciową (CrN+aC:H:W) – (próbki numer: S_14).
W tabeli 1 zestawiono podstawowe właściwości powłok wykorzystywanych w
dalszych badaniach.
Tabela 1
Właściwości powłok według danych katalogowych Oerlikon Balzers
Właściwości

Powłoka

Skład powłoki

TiN

CrN+a-C:H:W

Mikrotwardość [HV0,05]

2300

1500

Współczynnik tarcia o stal na
sucho µ

0,4

0,1-0,2

Grubość powłoki [µm]

1-4

1-2

Temperatura powlekania [oC]

180-500

180-350

Szczątkowe naprężenia
ściskające [GPa]

-2,5

-1

Kolor

złoty

antracytowy

W przypadku badania zużycia frettingowego w połączeniach wtłaczanych ważną rolę
na jego rozwój odgrywa chropowatość oraz twardość wyjściowa warstwy wierzchniej
współpracujących elementów. Na rys. 1 przedstawiono wykresy profili chropowatości i
falistości warstwy wierzchniej wałów w funkcji długości, a w tabeli 2 zestawiono wartości
parametrów chropowatości.
Tabela 2
Wyniki pomiaru parametrów chropowatości warstwy wierzchniej
Wartość zmierzona [µm]
Parametr
chropowatości

wał
bez powłoki

wał z powłoką
TiN

wał z powłoką
CrN+a-C:H:W

tuleja

Ra

1,16

1,34

1,68

2,78

Rz

6,25

7,09

11,57

14,55

a

b

c

Rys. 1. Wykres profilu chropowatości i falistości a) wału bez powłoki, b) z powłoką TiN, c) z
powłoką CrN+a-C:H:W

Z tabeli 2 oraz rys. 1 wynika, że warstwa wierzchnia wałów z powłoką posiada
większe parametry chropowatości w stosunku do powierzchni wałów bez powłoki. Związane
jest budową powłok, która charakteryzuje się porowatością. Pory te są naturalnym wynikiem
procesu technologicznego nakładania powłok. Są to wgłębienia w powłoce w postaci wąskich
kanalików, wypełnione substancjami niestanowiącymi powłokę. Substancjami tymi mogą być
powietrze lub inne gazy. Niekiedy spotyka się różne ciecz bądź ciała stałe.
3. Metodyka badań
W ramach badań laboratoryjnych przeprowadzona została analiza możliwości
zastosowania powłok TiN oraz CrN+a-C:H:W, stosowanych powszechnie, jako
zabezpieczenie narządzi tnących i tłoczących, w celu ograniczenia rozwoju zużycia
frettingowego w połączeniu wtłaczanym.
Badania doświadczalne dotyczyły:
 określenia rzeczywistego stanu warstwy wierzchniej współpracujących
elementów po badaniach zużyciowych,
 określenia wpływu powłok na rozwój i intensywność zużycia frettingowego.
Typując stanowisko do badań zużyciowych oraz próbki założono, że badania mają
symulować warunki pracy zestawu kołowego pojazdu szynowego. W tym celu dobrano
odpowiednią maszynę zmęczeniową oraz zachowano podobieństwo wymiarowe w miejscu
łączenia elementów próbki.
Próbka przeznaczona do badań składała się z tulei, której warstwa wierzchnia piasty
charakteryzowała się twardością 160 HB oraz wału o twardości warstwy wierzchniej 170 HB.
Montaż połączenia odbywał się poprzez wtłaczanie tulei na wał przy wartości wcisku
zapewniającej trwałość połączenia.
Wymiary próbki przedstawiono na rys. 2. Długość i średnica wału uzależnione były od
wymiarów stanowiska badawczego. Zachowano jednak proporcje wymiarowe średnicy i
długości połączenia a także wartości wcisku w stosunku do wymiarów zestawu kołowego
pojazdów szynowych.

Rys. 2. Wymiary próbki poddanej badaniom zużyciowym
Podobieństwo nie odnosiło się jedynie do wymiarów, zastosowano również takie same
materiały konstrukcyjne. Wał wykonano ze stali C45, a tuleję ze stali P58.
Badania zużyciowe przeprowadzono na maszynie zmęczeniowej typu UB-M,
pozwalającej na uzyskanie parametrów symulujących rzeczywiste warunki pracy zestawu
kołowego. Konstrukcja maszyny zmęczeniowej umożliwia uzyskanie obciążenia okresowo
zmiennego próbki przy czystym zginaniu obrotowym.
Obciążenie próbki powinno generować taki moment zginający, który spowoduje
ugięcie wału. W takiej sytuacji, podczas eksploatacji powstawać będą oscylacyjne
przemieszczenia styczne tulei względem wału, które są warunkiem koniecznym inicjacji
zużycia frettingowego.

Na rys. 3 przedstawiono schematycznie stanowisko do badań zużyciowych próbki,
sposób jej obciążenia oraz wynikający z tego obciążenia moment zginający. Podobny rozkład
momentu zginającego uzyskuje się w przypadku zestawów kołowych obciążonych ciężarem
nadwozia pojazdu szynowego na torze prostym.

Rys. 3. Schemat mocowania próbki w maszynie zmęczeniowej oraz obciążenia
Podczas badań zużyciowych, próbki obciążono siłą 550 N. W wyniku takiego
obciążenia, na powierzchni kontaktu tuleja-wał powstają naprężenia normalne o wartości 102
MPa. Wartość ta jest zbliżona do zakresu naprężeń normalnych na powierzchni podpiaścia osi
rzeczywistego zestawu kołowego. Przyjmując typowe warunki pracy zestawu kołowego
lokomotywy w torze prostym naprężenia normalne na powierzchni osi, według przepisów
UIC, wynoszą 98MPa.
Analiza wytrzymałościowa przeprowadzona w programie ANSYS wykazała, że
obciążenie siłą 550 N spowoduje maksymalne ugięcie wału wynoszące 0,52 mm (rys. 4), i
maksymalne naprężenia zredukowane – 356 MPa (rys. 5) nie powodując przy tym
odkształceń plastycznych. Takie parametry wytrzymałościowe pozwolą podczas badań na
otrzymanie oscylacyjnych przemieszczeń stycznych inicjujących rozwój zużycia
frettingowego. W tabeli 3 zestawiono pozostałe parametry badań zużyciowych.
Tabela 3

Nr
próbki
S_02
S_06
S_14

Zestawienie parametrów badań zużyciowych
Siła
Amplituda naprężenia
Obciążenie
Moment
wtłaczania
MPa
próbki
gnący
tulei na wał
N
Nm
12 mm
13 mm
N
4800
550
27,5
162
128
7000
550
27,5
162
128
6600
550
27,5
162
128

Rys. 4. Rozkład linii ugięcia próbki

Liczba
cykli
106
8
16
10

Rys. 5. Rozkład naprężeń zredukowanych występujących w próbce obciążonej siłą 550 N
Po badaniach zużyciowych przeprowadzono szereg badań laboratoryjnych w celu
określenia wpływu powłok na rozwój zjawiska frettingu. Przeprowadzono między innymi
badania topografii warstwy wierzchniej badanych modeli oraz obserwacje mikroskopowe z
wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego typu JEOL JSM-6460LV,
wyposażonego w spektrometr EDS. Przeprowadzenie badań możliwe było dopiero po
odpowiednim przygotowaniu próbek. Tradycyjne stłoczenie tulei z wału spowodowałoby
zniszczenie powstałego zużycia frettingowego, co uniemożliwiłoby dokładną jego analizę.
Stąd opracowano technologię demontażu połączenia, polegającą na przecięciu połączenia
równolegle do osi wału. W wyniku, czego otrzymano trzy próbki, których obserwacje
pozwoliły wyciągnąć odpowiednie wnioski dotyczące zastosowania analizowanych powłok w
celu zwiększenia trwałości wału.
4. Wyniki badań doświadczalnych
W pierwszej kolejności zaprezentowano wyniki badań dla wału bez powłoki.
Stanowią one bazę porównawczą dla pozostałych próbek poddanych analizie. Podobny obraz
zużycia frettingowego obserwuje się na powierzchni osi i koła w połączeniu koło-oś zestawu
kołowego. W dalszej część artykułu zaprezentowano wyniki badań zużyciowych dla wałów z
naniesionymi powłokami.
4.1. Wał z warstwą wierzchnią bez powłoki
Wyniki badań makrograficznych warstwy wierzchniej wykazały występowanie
zużycia frettingowego po obu stronach podpiaścia wału i piasty tulei (rys. 6). Lokalizację
zużycia, przy brzegach połączenia, należy tłumaczyć mechanizmem rozwoju zjawiska
frettingowego w połączeniach wtłaczanych, który szczegółowo został omówiony w [5].
zużycie frettingowe

Rys. 6. Zużycie frettingowe na powierzchni wału bez powłoki i piaście tulei

Zużycie występuje w postaci pierścienia na całym obwodzie podpiaścia wału.
Szerokość obszaru zajętego przez zużycie wynosi ok. 2-3 mm po każdej stronie i
zlokalizowane jest w odległości ok. 3 mm od brzegu podpiaścia.
Badania topografii warstwy wierzchniej w miejscu zużycia frettingowego wykazały
znaczny wzrost parametrów chropowatości. Parametr Ra w miejscu zużycia frettingowego
wynosi 3,23 µm. Przykładowe wyniki badań topografii warstwy wierzchniej wału w miejscu
zużycia frettingowego, wykonane z użyciem profilometru stykowego TOPO 01P
wyposażonego w indukcyjną głowicę pomiarową o promieniu 2 µm i kącie stożka 90 o
przedstawiono na rys. 7.

Rys. 7. Wyniki badania topografii warstwy wierzchniej w miejscu zużycia frettingowego
Wzrost parametrów chropowatości związany jest głównie z pojawiającymi się
nalepieniami materiałów. Nalepienia te są produktami zużycia, które powstały podczas
procesu wtłaczania tulei na wał, kiedy to dochodziło do zrywania mikrowystępów warstwy
wierzchniej elementów o mniejszym gradiencie twardości i ciągłego ich przemieszczania aż
do chwili zakończenia procesu wtłaczania. Źródłem powstawania produktów zużycia i
tworzenia narostów jest zjawisko adhezji.

Rys. 8. Obraz z mikroskopu skaningowego powierzchni wału w strefie zużycia frettingowego

Na rys. 8 przedstawiono przykładowy obraz z mikroskopu skaningowego powierzchni
wału w miejscu zużycia frettingowego, na którym obserwuje się liczne uszkodzenia w postaci
narostów materiału a także mikrowżery oraz mikropęknięcia warstwy wierzchniej.
Podczas eksploatacji, w wyniku oscylacyjnych przemieszczeń stycznych
współpracujących powierzchni, narosty ulegają deformacjom plastycznym, a następnie
utlenianiu tworząc obraz charakterystyczny dla korozji żelaza. Na rys. 6 jest to widoczne w
postaci brązowego pierścienia w miejscu zużycia frettingowego. Utlenianie zdeformowanych
narostów następuje w wyniku przedostawania się tlenu do zużytych miejsc przez szczeliny
powstałe w wyniku ugięcia wału. W celu potwierdzenia powyższego stwierdzenia
przeprowadzono analizę stężenia tlenu i żelaza w obszarze zajętym przez zużycie. Badania
rentgenowskie składu chemicznego przeprowadzono metodą EDS a wyniki tych badań
zaprezentowano na rysunku 9.

Rys. 9. Wyniki badań rentgenowskich składu chemicznego przeprowadzone metodą EDS na
powierzchni wału w strefie zużycia frettingowego
4.2. Wał z powłoką TiN
Obserwacje makrograficzne warstwy wierzchniej wału z powłoką wykazały
występowanie zużycia frettingowego w postaci pierścienia obejmującego cały obwód
podpiaścia po obu stronach. Intensywność zużycia jest zdecydowanie mniejsza w stosunku do
wału bez powłoki. Zużycie frettingowe obserwuje się również na powierzchni piasty tulei na
obu jej brzegach, przy czym intensywność zużycia jest zdecydowanie większa w stosunku do
wału z powłoką TiN (rys. 10).

zużycie frettingowe

Rys. 10. Zużycie frettingowe na powierzchni wału z powłoką TiN i piaście tulei
Zużycie frettingowe charakteryzuje się różną intensywnością po każdej stronie
podpiaścia. Szerokość obszaru zajętego przez zużycie wynosi z lewej strony ok. 1 mm i
zaczyna się w odległości ok. 4 mm od krawędzi podpiaścia. Z prawej strony szerokość
obszaru zużycia wynosi ok. 2-3 mm i rozpoczyna się w odległość 5-6 mm od brzegu
połączenia.
W przypadku piasty tulei początek zużycia frettingowego obserwuje się już przy
krawędziach i obejmuje znaczny obszar powierzchni. Szerokość „paska” zużycia waha się od
3 do 4 mm po obu stronach.

Rys. 11. Ślady zużycia frettingowego na powierzchni wału z powłoką TiN
Tak samo jak w przypadku połączenia wtłaczanego z wałem bez powłoki, tutaj
również głównym zużyciem składającym się na zjawisko frettingu są nalepienia materiału,
które pochodzą ze ścinania mikrowystępów powierzchni piasty tulei (rys. 11). Nalepienia te,
podczas eksploatacji ulegają deformacjom i utlenianiu. Duża różnica gradientu twardości
powierzchni wału w stosunku do powierzchni tulei powoduje, że w głównej mierze
uszkodzeniom ulega tuleja.
Badania parametrów chropowatości w miejscu charakteryzującym się większą
intensywnością zużycia frettingowego nie wykazały istotnych różnic w stosunku do stanu
przed badaniami zużyciowymi. Wynika to z małych wymiarów wysokości uszkodzeń, które

w większości pokrywają się z mikronierównościami powierzchni podpiaścia. Na rys. 12
zaprezentowano przykładowy wynik pomiaru parametrów chropowatości w miejscu zużycia
frettingowego.

Rys. 12. Wyniki badania topografii warstwy wierzchniej w miejscu zużycia frettingowego
4.3. Wał z powłoką CrN+a-C:H:W
Badania makrograficzne warstwy wierzchniej wałów wykazały występowanie zużycia
frettingowego w niewielkim stopniu. Również w przypadku warstwy wierzchniej piasty tulei
zużycie frettingowe obserwuje się lokalnie. Uszkodzenia występują, podobnie jak w
poprzednich przypadkach, przy brzegach połącznia (rys. 13). Uszkodzenia rozmieszczone są
losowo na obwodzie podpiaścia wału.

Rys. 13. Zużycie frettingowe na powierzchni wału z powłoką CrN+a-C:H:W i piaście tulei
Największe odnotowane ślady zużycia frettingowego zajmują powierzchnię ok. 2 –
2,5 mm2. Strefy występowania zużycia frettingowego charakteryzują się brązowym
zabarwieniem.
Zużycie występuje głównie w postaci narostu produktów zużycia, o czym świadczą
obrazy z mikroskopu skaningowego. Przykładowy obraz warstwy wierzchniej wału w strefie
zużycia frettingowego przedstawiono na rys. 14.

Rys. 14. Ślady zużycia frettingowego na powierzchni wału z powłoką CrN+a-C:H:W
Dostęp tlenu do uszkodzonych stref powoduje, że produkty zużycia ulegają utlenianiu.
Potwierdzają to mapy rozkładu pierwiastków na powierzchni wału w strefie zużycia
frettingowego przedstawione na rys 15. Tlen występuje w 90% badanej powierzchni tworząc
tlenki z pozostałymi pierwiastkami.

Rys. 15. Mapy rozkładu pierwiastków na powierzchni wału w strefie zużycia frettingowego
5. Wnioski
Celem artykułu było przedstawienie wyników badań ograniczenia rozwoju zużycia
frettingowego w połączeniach wtłaczanych. Z przeglądu literatury wynika, że ograniczenie
zużycia w tego typu połączeniach wiąże się z wyeliminowaniem zjawiska adhezji. Jest to

możliwe w przypadku kojarzenia elementów charakteryzujących się odpowiednią geometrią i
twardością warstwy wierzchniej.
Badaniom zużyciowym poddano wały bez powłok PVD oraz wały z powłokami TiN i
CrN+a-C:H:W. Powłoki nałożono na powierzchnię wałów, ponieważ w rzeczywistym
połączeniu koło – oś zestawu kołowego pojazdów szynowych, oś jest elementem
determinującym trwałość całego zestawu kołowego.
Wyniki badań powierzchni wałów bez powłok wskazują intensywny obraz zużycia
frettingowego, co świadczy o skłonności połączenia do tworzenia sczepień adhezyjnych.
Zużycie frettingowe występuje na całym obwodzie wału w postaci pierścienia o szerokości 23 mm po obydwu stronach podpiaścia. Obszar zajęty przez zużycia zaczyna się w odległości
ok. 3 mm od brzegu połączenia.
W przypadku wałów z powłoką TiN obserwuje się mniejszą intensywność zużycia,
jednak również w postaci pierścienia o szerokości 1 mm dla lewej strony i 2-3 mm po prawej
stronie podpiaścia. Odmienna geometria i twardość wału i tulei powoduje, że występuje mniej
miejsc skłonnych do tworzenia sczepień adhezyjnych.
Z zaproponowanych powłok największy wpływ na ograniczenie rozwoju zużycia
frettingowego mają powłoki CrN+a-C:H:W. Pomimo mniejszej twardości i chropowatości w
stosunku do powłok TiN, na wałach pokrytych tą powłoką zużycie charakteryzuje się
najmniejszą intensywnością. Zużycie w tym przypadku występuje lokalnie zajmując za
każdym razem pole powierzchni 2-2,5 mm2. Spowodowane to może być składem
chemicznym powłoki. Dobre właściwości antyzużyciowe uwodornionego węgla
amorficznego uzupełnia wolfram. Stąd powłoka ta charakteryzuje się małym
współczynnikiem tarcia powierzchni stalowych ograniczając tym samym uszkadzanie
powierzchni.
Badania mikroskopowe wykazały, że w głównej mierze na zjawisko frettingu, składają
się nalepienia materiału, pochodzące ze ścinania mikronierówności warstwy wierzchniej tulei,
które przyklejają się do powierzchni wałów. Warstwa wierzchnia tulei posiada najmniejszą
twardość w skojarzeniu z warstwami wierzchnimi wałów z powłokami, dlatego też ta
powierzchnia będzie bardziej podatna na uszkodzenia. Badania pokazały również, że podczas
eksploatacji nalepienia te ulegają deformacjom plastycznym w wyniku występowania
oscylacyjnych przemieszczeń stycznych współpracujących powierzchni oraz utlenianiu w
wyniku kontaktu z powietrzem atmosferycznym. Badania ilościowe składu chemicznego
produktów
zużycia
wykazały
czterdziestoprocentowe
stężenie
tlenu
i
pięćdziesięcioprocentowe stężenie żelaza. Pozostałe dziesięć procent składu chemicznego
stanowią pierwiastki wchodzące w skład budowy warstwy wierzchniej wałów. Ponadto, w
strefach zużycia obserwuje się mikrowżery i mikrowytarcia, szczególnie widoczne na wałach
bez powłok.
W artykule zaprezentowano wyniki badań nad zużyciem frettingowym na przykładzie
zestawów kołowych pojazdów szynowych, ale wyniki te mogą być również odniesione do
innych przykładów połączeń wtłaczanych pracujących w warunkach zginania obrotowego.
Podziękowania: Pracę wykonano w ramach projektu badawczego Nr PB.501-1/2017
finansowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.
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Kompozyt warstwowy zwiększający odporność samochodów patrolowych
i interwencyjnych na atak improwizowanych ładunków wybuchowych (IED)
od dołu
Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, balistyka końcowa, odporność balistyczna,
odłamek FSP 1,1 g, improwizowane ładunki wybuchowe

Streszczenie:
Wykonano modelowe kompozyty warstwowe do budowy których wybrane zostały: żywica
poliestrowa zbrojona warstwami tkanin z włókien szklanych i aramidowych. Tkaniny
do badań dobrano w sposób umożliwiający porównanie odporności balistycznej w zależności
od rodzaju materiału i gęstości. Dodatkowo do konstrukcji kompozytów użyto blachy
aluminiowej.
Zbadano odporność wykonanych modeli kompozytów na przebicie pociskami
symulującymi odłamek (FSP) o masie 1,1 g, ich podatność na deformację w wyniku
oddziaływania fali uderzeniowej czystych ładunków trotylu, odporność na detonację
modelowych improwizowanych urządzeń wybuchowych IED, zawierające odłamki w postaci
kulek łożyskowych.
Analiza i optymalizacja wyników badań eksperymentalnych pozwoliła dobrać układ
warstwowy, będący kombinacją badanych materiałów, o najmniejszej gęstości
powierzchniowej chroniący dno samochodów przed przebiciem w przypadku detonacji
małego improwizowanego ładunku wybuchowego.

1. Wprowadzenie
Wykorzystanie samochodów patrolowych i interwencyjnych w rejonie zagrożeń
terrorystycznych obejmuje, m.in. takie działania jak:
• patrolowanie rejonów, w których istnieje zagrożenie ostrzałem oraz narażenie
na oddziaływanie ładunków wybuchowych;
• działania interwencyjne, szczególnie w przypadkach zwalczania grup
terrorystycznych;
• działania w misjach utrzymania pokoju, rozdzielenia walczących stron, a także
w służbie przywracania i utrzymania porządku publicznego;
• transportowanie funkcjonariuszy i innych osób oraz ładunków wymagających
szczególnej ochrony;
• przewożenie oraz zapewnienie funkcjonowania aparatury i urządzeń,
przeznaczonej do wykonywania czynności zwiadowczych, rozpoznania
i rejestracji.
W przypadku narażenia na detonację małych fragmentujących ładunków
wybuchowych tj.: min przeciwpiechotnych, granatów ręcznych i ładunków
improwizowanych, można wyodrębnić dwa główne rodzaje oddziaływań, których
wystąpienie zagraża życiu i zdrowiu załogi. Należą do nich: uderzenie odłamków
i oddziaływanie fali uderzeniowej. Wybuch pod samochodem jest przypadkiem
najbardziej niekorzystnym. Mała odległość wybuchu (obecnie prześwity

w samochodach osobowo - terenowych wynoszą ok. 0,3÷0,5 m) powoduje,
że odłamki uderzają w materiał podłogi obciążony wstępnie falą uderzeniową. Bardzo
często nogi załogi, w tego typu samochodach umieszczone są bezpośrednio
na podłodze, a fotele, na których siedzą, wykonane są z cienkich materiałów
tekstylnych.
Wymagania, co do ochrony balistycznej samochodów powinny być rozważane
równolegle z wymaganiami utrzymania ich mobilności [15]. Wskazuje to na potrzebę
stosowania na osłony balistyczne, lekkich rozwiązań materiałowych. Z drugiej strony
osłonom takim stawia się wymagania elementu konstrukcyjnego, chociażby
ze względu na sposób ich montażu, co powoduje, że materiały powinny
charakteryzować się określoną sztywnością i wytrzymałością. Wymagania
wielofunkcyjności oraz niskich kosztów: produkcji, eksploatacji i utylizacji, stawiane
są nowoczesnym materiałom przeznaczonym do zastosowań w technice
samochodowej, w tym na osłony balistyczne samochodów specjalnych
[9,10,11,25,29].
Założono opracowanie dodatkowej, samonośnej osłony balistycznej podłogi
samochodów, mocowanej od zewnątrz, w celu nie dopuszczenia do przebicia podłogi
bazowej. W obecnie eksploatowanych samochodach podłogi wykonane są głównie
ze zwykłych blach stalowych, grubości 1÷1,5 mm. Nowe konstrukcje posiadają
podłogę wykonaną z blach grubszych (ok. 3 mm). Ciężar osłony oraz jej grubość
powinny, w przypadku osłony samonośnej, umożliwiać jej zastosowanie
w nieopancerzonych samochodach typu: Land Rover, Toyota, Mercedes.
Założenia powyższe były wynikiem analizy uszkodzeń blach stalowych
(używanych do produkcji podłóg samochodów – rys.1) przeprowadzonej
po wstępnych testach odporności na detonację małych IED. Informacje o ich budowie
i fakcie występowania uzyskano od funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów
Antyterrorystycznych (SPAT). Analiza rozkładu masowego odłamków generowanych
podczas detonacji granatów typu F1, min przeciwpiechotnych POMZ
(Противопехотная Осколочная Мина Заграждения), IED typu bomby rurowej,
wykazały, że statystycznie większość odłamków posiada masę około 1 g, odłamki
o większej masie generowane są pojedynczo.
Dodatkowa osłona mocowana pod podłogą, zabezpieczy ją przed:
• deformacją w wyniku działania fali uderzeniowej,
• przebiciem odłamkami, poprzez wykonanie osłony, która nawet w przypadku
jej przebicia, obniży energię kinetyczną odłamków na tyle, że nie dojdzie
do perforacji materiału podłogi bazowej.
Założono również, że surowce stosowane do produkcji osłon powinny
być dostępne i produkowane na terenie kraju.
Wśród lekkich materiałów do zastosowań w tego rodzaju osłonach balistycznych
wymieniane są: wysokowytrzymała stal, stopy aluminium, stopy magnezu i tytanu,
kompozyty z osnową metalową i polimerową [6,7,13,17,18,23,26].

miejsca uderzenia odłamków

Rys. 1. Pęknięcie blachy stalowej w wyniku jednoczesnego oddziaływania fali uderzeniowej
i odłamków na materiał. Źródło: WITPiS, opracowanie własne autora.

Kombinacja małej masy z bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi
spowodowała, że kompozyty polimerowe zbrojone włóknami znalazły zastosowanie
w wymagających aplikacjach konstrukcyjnych. Kompozyty łączą wytrzymałość
i sztywność włókien zbrojenia z ochronnymi własnościami osnowy polimerowej,
przenoszącej obciążenia pomiędzy włóknami [14,27].
Stosowane obecnie najszerzej materiały w kompozytowych osłonach
balistycznych to głównie tkaniny z włókien szklanych, aramidowych i węglowych
w połączeniu z osnową polimerową. Chociaż materiały te osobno nie stanowią
dobrego materiału konstrukcyjnego, to w połączeniu z sobą ich własności
przekraczają niejednokrotnie właściwości tradycyjnych materiałów metalowych
[8,33,36,38].
Kompozyty warstwowe były badane w różnych warunkach obciążenia, w tym
obciążenia falą uderzeniową. Zostało wykazane że dla kompozytów i materiałów
monolitycznych o takiej samej gęstości powierzchniowej, odporność kompozytów jest
wyższa [4,31,39,40,41].
Istnieje kilka typów włókien szklanych. Najbardziej popularnym są włókna typu E.
Korzyściami wynikającymi z użycia tych włókien szklanych są ich wysoka
wytrzymałość, dobra odporność chemiczna i termiczna, łatwość przetwórstwa i niska
cena. Włókna węglowe są zbrojeniami stosowanymi w zaawansowanych
kompozytach konstrukcyjnych ze względu na ich wysokie własności mechaniczne
i niską masę. Są dostępne w kilku odmianach, pod względem własności,
a klasyfikowane są głównie ze względu na moduł sprężystości (włókna o niskim
module, średnim i wysokim). Włókna aramidowe charakteryzują się małą masą
i bardzo wysoką wytrzymałością. Posiadają wysoką zdolność pochłaniania energii,
co wyjaśnia ich szerokie wykorzystanie w aplikacjach takich jak wyroby odporne
na uderzenia, w tym balistyczne. Dodatkową zaletą w aplikacjach jakimi są osłony
balistyczne jest ich wysoka odporność na działanie ognia, należą do grupy
materiałów samogasnących. Ze względu na ich stosunkowo niską wytrzymałość
na ścinanie, do zastosowań specjalnych zaleca się stosować tkaniny hybrydowe
(np. z włóknem szklanym). Zalecaną osnową dla kompozytów są żywice epoksydowe
lub poliestrowe [19,21,37].
Kompozyty polimerowe są wrażliwe na obciążenia prostopadłe do powierzchni
(a na takie narażone są osłony balistyczne), ponieważ ich własności mechaniczne
w tym kierunku są znacznie mniejsze niż w płaszczyźnie warstwy [12,28,30].

Niszczenie tych kompozytów, zależy od:
• własności materiału wzmocnienia i osnowy,
• udziału, postaci i orientacji wzmocnienia,
• sił adhezji osnowy do wzmocnienia,
• energii udaru.
Ogólnie zdolność materiału do skutecznego przeciwdziałania uderzeniom
balistycznym zależy od twardości materiałów, która jest krytyczna dla zjawiska
deformacji pocisków, i odkształcenia, przy którym następuje zniszczenie materiału,
ze względu na zdolność materiału do pochłaniania energii poprzez kruche pękanie,
w przypadku ceramiki i kompozytów, oraz plastycznej deformacji, w przypadku
niektórych metali [35].
Dla kompozytów, gdzie włókna zespolone są osnową polimerową, proces
niszczenia kompozytu można podzielić na dwie fazy (rys. 3). Początkowo pocisk
penetrując materiał powoduje jego niszczenie w wyniku ściskania i ścinania górnych
warstw. W drugiej fazie, gdy prędkość penetrującego pocisku zmaleje, niszczenie
materiału jest skutkiem procesu delaminacji i wyciągania włókien z osnowy w wyniku
rozciągania [1,22,24,32].
Kompozyt, jako materiał anizotropowy przy oddziaływaniu udarowym, podlega
złożonym stanom naprężeń i odkształceń. Ze względu na różnorodność kompozytów,
ich nieograniczoną swobodę w doborze konfiguracji składników i złożony mechanizm
niszczenia, zależnego od energii udaru, szacowanie, na podstawie istniejących
hipotez cząstkowych, odporności na niszczenie, jest bardzo trudne [5,20].
W pracy [16] badano wpływ rodzaju zbrojenia i kolejności ułożenia warstw
w kompozycie na tolerancję zniszczeń wywołanych udarami o małej prędkości.
Określono odporność udarową za pomocą kryterium poudarowej wytrzymałości
na ściskanie. Kryterium to można też określić mianem tolerancji zniszczeń
spowodowanych przez udary o małej prędkości. Nie zaobserwowano dużych różnic
w zakresie badanych własności wytrzymałościowych i tolerancji zniszczeń
udarowych pomiędzy badanymi kompozytami węglowo-szklanymi, zatem przy
wyborze jednego z tych materiałów decydujące znaczenie może mieć jego cena.
Biorąc pod uwagę badane własności i cenę, kompozyty na bazie tkaniny aramidszkło wykazują podobne zachowanie jak kompozyty zbrojone tkaniną szklaną
i węglową.
Głównym powodem wykorzystywania kompozytów jest możliwość obniżenia
ciężaru elementów konstrukcyjnych. Jednak wysokie własności wytrzymałościowe
wiążą się z wysokimi kosztami produkcji. Dlatego obniżenie kosztów produkcji jest
w chwili obecnej jednym z najważniejszych wyzwań w obszarze produkcji
kompozytów polimerowych.
Dużą korzyścią stosowania jednokierunkowego układu włókien jest możliwość
konstruowania kompozytów o dokładnie wymaganej ilości odpowiednio
zorientowanych warstw. W porównaniu do tkanin tkanych, warstwy jednokierunkowe
wykazują lepsze własności mechaniczne ze względu na brak wiązania (krępowania)
poszczególnych włókien. Włókna jednokierunkowe do wykorzystania w kompozytach
występują w dwóch postaciach. W postaci włókien ułożonych jednokierunkowo
w warstwie, wstępnie impregnowanych żywicą powodującą zachowanie geometrii
i układu arkusza (prepregi) oraz tkanin sklejanych (np. elastomerami). Elementy
z ułożonych prepregów są utwardzane w autoklawach. W wyniku zastosowania tej
technologii otrzymuje się kompozyty o bardzo dobrych własnościach mechanicznych,
przede wszystkim w płaszczyźnie kompozytu. Alternatywą do stosowania prepregów
w produkcji kompozytów jest wykorzystanie do uzyskania zintegrowanej struktury

włókien techniki klejenia poszczególnych warstw [2,3,34].
Na podstawie oferty firm krajowych wybrano rodzaje materiałów charakteryzujące
się odpornością na przebicie odłamkami i odpornością na zniszczenie w wyniku
oddziaływania fali uderzeniowej. Do materiałów tych należą kompozyty na bazie
tkanin szklanych i tkanin aramidowych, blachy ze stopów aluminium, blachy ze stali
pancernej (tabela 1).
Tabela 1. Materiały do badań.
Nazwa materiału

Oznaczenie
materiału

kompozyt szklany (żywica palna)

A

kompozyt szklany (żywica z dodatkami uniepalniającymi)

B

kompozyt aramidowy (klejenie elastomerami)

C

kompozyt aramidowy (prepregi)

D

Stop aluminium

E

Blacha stalowa (pancerna)

F

Blacha stalowa

G

A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E1
E2
E3
F1
F2
F3
G1
G2
G3

gęstość
powierzchniowa
próbek [103 g/m2]
10,4
16,2
21,0
20,0
26,0
32,0
5,0
10,0
15,0
4,4
10,4
16,3
8,4
14,0
22,4
19,5
23,4
31,2
7,8
15,6
23,4

Używane w kraju w produkcji tkanin szklanych rowingi pokryte są czynną
chemicznie preparacją, co umożliwia bezpośrednie stosowanie tkanin w produkcji
kompozytów (bez dodatkowych operacji nanoszenia potrzebnych wykończeń
powierzchniowych) przy zapewnieniu dobrej adhezji polimer-szkło. Produkowany
asortyment tkanin obejmuje tkaniny zrównoważone i ukierunkowane. Do wytworzenia
kompozytów użyto tkanin szklanych, jednokierunkowych, o gramaturze
500 g w sekwencji ułożenia [0,45]. Przy wyborze żywicy kierowano się osiągnięciem
konkurencyjności cenowej wyrobu, dlatego do badań wybrano żywicę poliestrową
Polimal i tą samą żywicę z dodatkami uniepalniającymi. Ze względu na dużą lepkość
żywic z dodatkami, technologią wykonania kompozytów poliestrowo-szklanych było
laminowanie ręczne. Ich gęstość wynosiła 1,8 g/cm3, wytrzymałość na rozciąganie
210 MPa, wydłużenie 10 %.
W kraju nie są produkowane tkaniny aramidowe. Na bazie jednokierunkowych
tkanin importowanych, dwie firmy wykonują kompozyty aramidowe, wykorzystywane
do produkcji osłon balistycznych (wkłady do kamizelek, hełmy, pancerze

kompozytowe). Każda z firm produkuje kompozyty inną technologią tj. prasowania
prepregów i klejenia poszczególnych warstw tkanin elastomerami. Ich gęstość
wynosiła 1,1 g/cm3, wytrzymałość na rozciąganie 460 MPa, wydłużenie 40 %.
Do badań wybrano różne grubości blach ze stopu aluminium, produkowanego
w kraju, charakteryzującego się parametrami zbliżonymi do stopów zagranicznych,
określanych jako balistyczne. Gęstość wynosiła 2,8 g/cm3, wytrzymałość
na rozciąganie 380 MPa, wydłużenie 14 %.
Wybrana do badań blacha ze stali pancernej charakteryzowała się gęstością
7,8 g/cm3, wytrzymałością na rozciąganie 1550 MPa, wydłużeniem 8 %.
Dodatkowo do badań przygotowano kilka grubości blachy stalowej niskostopowej,
jako materiał odniesienia. Gęstość wynosiła 7,8 g/cm3, wytrzymałość na rozciąganie
395 MPa, wydłużenie 25 %.
2. Badania stanowiskowe.
Podczas badań stanowiskowych przeprowadzono następujące testy:
• odporność na przebicie środkami bojowymi: granaty ręczne, miny
przeciwpiechotne, małe IED (wybrane spośród rzeczywistych zagrożeń
wg. informacji SPAT),
• odporność na przebicie materiałów z użyciem pocisku symulującego odłamek
(FSP) o masie 1,1g,
• podatność na deformację w wyniku oddziaływania fali uderzeniowej,
• odporność na przebicie modelowymi IED.
W zakresie odłamkoodporności uznanym testem umożliwiającym porównywanie
różnych materiałów, przede wszystkim ze względu na ich gęstość powierzchniową,
jest wyznaczanie granicy balistycznej V50 pociskiem symulującym odłamek, o masie
1,1 g, w normach polskich określanym jako odłamek standardowy (rys. 2). Test ten
jest opisany w polskiej normie PN-V-87000 „Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki
kulo- i odłamkoodporne. Wymagania ogólne i badania”. Podstawowym dokumentem
NATO zawierającym wymagania co do przeprowadzenia tego testu jest STANAG
2920 „Ballistic test method for personal armour”.

Rys. 2. Pocisk symulujący odłamek o masie 1,1 g. Źródło: STANAG 2920.

Granica balistyczna V50 wyznaczana jest jako średnia 6 prędkości uderzenia
prostopadłego (trzech najniższych prędkości zakończonych całkowitym przebiciem
i trzech najwyższych prędkości zakończonych częściowym przebiciem). W określaniu
granic balistycznych dopuszcza się rozrzut pomiędzy najniższymi i najwyższymi
prędkościami uderzenia FSP do 20 m/s. Tylko w przypadkach, gdy najniższa

prędkość zakończona całkowitym przebiciem jest niższa od najwyższej prędkości
zakończonej częściowym przebiciem o ponad 20 m/s granice balistyczne oparte
są na średniej wyciągniętej z 10 prędkości (5 najniższych prędkości zakończonych
całkowitym przebiciem i 5 najwyższych prędkości zakończonych częściowym
przebiciem). W tym przypadku zakres prędkości ograniczony jest do najniższego
możliwego poziomu (jak najbliżej 20 m/s).
Testy V50 z użyciem pocisków symulujących odłamek o masie 1,1g posłużą
głównie do porównywania odłamkoodporności poszczególnych warstw wchodzących
w skład kompozytu, wykonanych z różnych materiałów.
Wykonano badania odłamkoodporności, z użyciem odłamka FSP o masie
1,1 g i wyznaczono charakterystyki przygotowanych materiałów. Schemat stanowiska
do badań przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Schemat stanowiska do badań

Drugim testem wykorzystanym do wyboru materiałów była opracowana własna
metoda badania odporności materiałów na deformację podczas wybuchu czystego
ładunku 75 g trotylu (TNT), umieszczonego 250 mm pod badanym materiałem
o wymiarach 500x500 mm.
Wielkość deformacji materiałów mierzona była z wykorzystaniem blachy świadka,
0,5 mm blachy ze stopu aluminium, umieszczanej bezpośrednio za badanym
materiałem.
W kolejnym teście zaproponowano metodę badań z użyciem modelowych
ładunków IED pozwalającą na ocenę poszczególnych materiałów w powtarzalnych
warunkach, w których występuje łączne oddziaływanie fali uderzeniowej i odłamków.
Osobnym zagadnieniem rozwiązanym w ramach tej metody było opracowanie
ładunku modelowego. Potrzeba opracowania takiego ładunku wynikała z faktu,
że wnioskowanie o odłamkoodporności materiału tylko na podstawie wyników badań
z użyciem FSP nie oddaje rzeczywistych warunków wielokrotnego uderzenia
odłamków w materiał, z jednoczesnym działaniem fali uderzeniowej. Ponadto ilość
i różnorodność obecnie produkowanych środków bojowych w obszarze granatów
i min przeciwpiechotnych jest bardzo duża. Ideą opracowania ładunku modelowego
było pozyskanie ładunku pozwalającego na badanie odporności materiałów
na przebicie, w tych samych powtarzalnych warunkach.
Jako model ładunku improwizowanego posłużył ładunek zaproponowany w

umowie standaryzacyjnej NATO - STANAG 4569 „Protection Levels for Occupants of
Logistic and Light Armored Vehicles” (rys. 4), w którym obudowa wykonana jest ze
stopu aluminium, a odłamki stanowi minimum 750 stalowych kulek łożyskowych o
średnicy 4,762 mm i masie 0,4 g. Zawartość materiału wybuchowego C4 wynosi
300g. W STANAG 4569 przyjęto założenie, że odłamki generowane z modelowego
ładunku powinny mieć prędkość ok. 1200 m/s (rys. 4).

a)

b)

c)

Rys. 4. a) schemat ładunku improwizowanego zaproponowany w STANAG 4569;
b) schemat ułożenia kulek w modelu IED; c) model ładunku IED.

3. Wyniki i dyskusja
W czasie bliskiego wybuchu ładunku fragmentującego materiał poddawany jest
łącznemu oddziaływaniu fali uderzeniowej i odłamków.
W celu opracowania kompozytu warstwowego odpornego na te oddziaływania
przeprowadzono badania wstępne, w oddzielnych eksperymentach: badania
odłamkoodporności z użyciem FSP 1,1 g oraz badania odporności na wybuch
czystego 75 g TNT. Następnie badania weryfikacyjne z użyciem modelowego
ładunku IED zgodnego ze STANAG 4569 aneks B poziom 1.
W badaniach wstępnych odłamkoodporności z użyciem FSP 1,1 g zbadano
granicę balistyczną V50 dla trzech różnych gęstości powierzchniowych
przygotowanych materiałów. Wyznaczono charakterystyki zależności granicy
balistycznej od gęstości powierzchniowej, dla każdego z tych materiałów (rys.5).
Na ich podstawie szacowano wartość gęstości powierzchniowej spełniającą limit
granicy balistycznej na poziomie 1300 m/s (rys. 6). Prędkość ta, to zmierzona w
czasie prób poligonowych maksymalna prędkość odłamków modelu IED i została
przyjęta jako kryterium w badaniach porównawczych odłamkoodporności materiałów.
Z otrzymanych rezultatów badań wynika, że dla wybranych materiałów: kompozyt
szklany posiada granicę balistyczną V50 dla FSP 1,1 g równą 1300 m/s, przy
gęstości powierzchniowej 55·103 g/m2. Pozostałe materiały odpowiednio: kompozyt
aramidowy – 47·103 g/m2, stop aluminium – 72·103 g/m2, blacha stalowa pancerna –
52·103 g/m2 i blacha stalowa – 102·103 g/m2.

Rys. 5. Wyniki badań odłamkoodporności z użyciem odłamka FSP 1,1 g, zależność granicy
balistycznej badanych materiałów od ich gęstości powierzchniowej, z naniesionymi
liniami trendu. Źródło: WITPiS, opracowanie własne autora.

Rys. 6. Zależność granicy balistycznej badanych materiałów od ich gęstości
powierzchniowej. Źródło: WITPiS, opracowanie własne autora.

Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników odłamkoodporności w celu
optymalizacji układów materiałowych dwuwarstwowych i trójwarstwowych. W
optymalizacji przyjęto dwa warunki: suma gęstości powierzchniowych
poszczególnych warstw powinna być minimalna i jednocześnie suma wartości ich
granic balistycznych powinna być nie mniejsza niż 1300 m/s. W tabeli 2 i 3
przedstawiono przykładowe wyniki optymalizacji dla wybranych układów
warstwowych. Kolorem żółtym oznaczono wartości minimalne gęstości
powierzchniowej poszczególnych układów warstwowych, dla których granica
balistyczna wynosi 1300 m/s.
Tabela 2. Optymalizacja układów dwuwarstwowych. Wybrane, spośród wszystkich wyników
optymalizacji, wartości gęstości powierzchniowej materiałów układu [103 g/m2]
oraz najmniejsza gęstość powierzchniowa całego układu dwuwarstwowego, dla
którego granica balistyczna wynosi 1300 m/s. Źródło: WITPiS, opracowanie
własne autora.
Układ
A+E
mat. A
mat. E

71,67 63,57 59,50 56,72 54,79 53,51 52,79 52,59 52,87 53,65 54,96 56,92
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00
71,67 58,57 49,50 41,72 34,79 28,51 22,79 17,59 12,87 8,65 4,96 1,92

52,59
34,59
18,00

Układ
A+D
mat. A
mat. D

47,57 38,91 35,57 34,19 34,15 35,13 36,96 39,51 42,67 46,37 50,54 55,11
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00
47,57 33,91 25,57 19,19 14,15 10,13 6,96 4,51 2,67 1,37 0,54 0,11

34,03
17,65
16,38

Układ
D+E
mat. E
mat. D

47,57 39,79 37,19 36,33 36,61 37,76 39,59 42,01 44,93 48,28 52,03 56,11
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00
47,57 34,79 27,19 21,33 16,61 12,76 9,59 7,01 4,93 3,28 2,03 1,11

36,31
16,04
20,26

Tabela 3. Optymalizacja układów trójwarstwowych. Wybrane, spośród wszystkich wyników
optymalizacji, wartości gęstości powierzchniowej materiałów układu [103 g/m2]
oraz najmniejsza gęstość powierzchniowa całego układu trójwarstwowego, dla
którego granica balistyczna wynosi 1300 m/s. Źródło: WITPiS, opracowanie
własne autora.
Układ
A+E+D

36,31 32,39 31,52 31,74 32,75 34,39 36,61 39,36 42,62

mat. A
mat. E
mat. D

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00
16,04 10,54 7,23 4,81 3,02 1,74 0,90 0,39 0,13
20,26 16,85 14,29 11,94 9,73 7,65 5,71 3,97 2,49

Układ
A+E+D
mat. A
mat. E
mat. D

34,03 31,56 31,74 32,76 34,35 36,39 38,82 41,61 44,75
17,65 12,32 9,10 6,61 4,64 3,10 1,93 1,09 0,55
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00
16,38 14,23 12,64 11,15 9,71 8,29 6,89 5,52 4,20

Układ
A+E+D
mat. A
mat. E
mat. D

52,59 34,58 31,91 31,53 32,35 33,94 36,13 38,79 41,88
34,59 19,02 13,92 10,38 7,66 5,47 3,68 2,23 1,07
18,00 10,56 7,99 6,15 4,69 3,48 2,44 1,56 0,81
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

31,49
11,20
6,58
13,71

Przeprowadzona optymalizacja wykazała, że najlżejszym układem warstwowym
spełniającym postawione założenie jest układ trójwarstwowy. Gęstość

powierzchniowa takiego układu wynosi 31,5·103 g/m2. Dodatkowymi informacjami do
uzyskania z prezentowanych w tabelach wyników jest możliwość wyznaczenia
grubości układu, ponieważ znane są gęstości powierzchniowe poszczególnych
warstw materiałów w układzie i oszacowania kosztów materiałowych.
Badania odłamkoodporności z użyciem odłamka FSP 1,1 g pozwoliły na wybór
poszczególnych warstw wchodzących w skład kompozytu. Nie wskazują jednak ich
kolejności ułożenia w kompozycie. W tym celu przeprowadzono badanie odporności
materiałów na wybuch czystego ładunku 75 g TNT.
W miarę wzrostu gęstości powierzchniowej materiałów ich deformacja,
spowodowana wybuchem ładunku TNT, maleje. Blacha świadek, wykonana ze stopu
aluminium, umieszczona za badanym materiałem deformuje się wraz z nim. Po
każdym teście wielkość deformacji blachy świadka była mierzona w dwóch
prostopadłych kierunkach. Na rysunku 7 przedstawiono przykładowo deformację
blach świadków po testach blach stalowych grubości 1 mm, 2 mm, 3mm.

stal 3 mm

stal 2 mm

stal 1 mm

Rys. 7. Deformacja blach świadków po testach blach stalowych różnej grubości.
Źródło: WITPiS, opracowanie własne autora.

Na rysunku 8 przedstawiono wynikową charakterystykę badanych materiałów
z użyciem czystego ładunku 75 g TNT.

Rys. 8. Zależność deformacji wybranych materiałów od ich gęstości powierzchniowej.
Źródło: WITPiS, opracowanie własne autora.

Przeprowadzone badania pozwoliły uszeregować materiały pod względem ich
odporności na deformację w wyniku wybuchu czystego ładunku TNT. Materiałem,
który deformował się w najmniejszym stopniu jest kompozyt szklany.
Otrzymane wyniki badań wstępnych pozwoliły na ustalenie kolejności ułożenia
materiałów w kompozycie warstwowym. Przyjęto, że pierwszym materiałem będzie
kompozyt szklany, ze względu na jego największą odporność na deformację podczas
wybuchu ładunku TNT oraz wysoką odłamkoodporność, wyrażoną wartością granicy
balistycznej V50. Ostatnim materiałem będzie kompozyt aramidowy. Charakteryzuje
się on mniejszą odpornością na deformację, niż kompozyt szklany, ale posiada
największą odłamkoodporność.
Do badań weryfikacyjnych użyto modeli IED. Badania te były badaniami
poligonowymi. Modele IED umieszczano na płycie betonowej, 300 mm pod badaną
próbką.
Materiałem odniesienia w tym teście była blacha stalowa o twardości 480 HB tzw.
pancerna. W przypadku blach o grubości 4 mm (32·103 g/m2) otrzymywano
do 5 przebić. Skuteczną ochronę, przy tych warunkach testu, zapewniła blacha o
grubości 6 mm (48·103 g/m2).
Zbadano odporność wybranych modeli dwu- i trójwarstwowych. Jako świadek
przebicia, za badanym materiałem, umieszczano blachę karoseryjną grubości
1 mm, która symulowała podłogę samochodu. Na rysunku 9 przedstawiono efekty
oddziaływania modelu IED na opracowany kompozyt trójwarstwowy (31,5·103 g/m2).
Kompozyt nie został przebity.

a)

b)

c)

Rys. 9. Frontowe strony poszczególnych materiałów z układu trójwarstwowego:
a) kompozyt szklany, b) blacha aluminiowa, c) kompozyt aramidowy.
Źródło: WITPiS, opracowanie własne autora.

Podsumowanie
Opracowano układ materiałowy dodatkowej osłony dna samochodów patrolowych
i interwencyjnych nieopancerzonych i lekko opancerzonych. Osłona jest kompozytem
warstwowym (kompozyt szklany o grubości 6 mm jako pierwsza warstwa ze względu
na najmniejszą deformację podczas badań z użyciem ładunków TNT, blacha
aluminiowa o grubości 2,5 mm i kompozyt aramidowy o grubości 12,5 mm)
mocowanym od spodu samochodu, chroniącym załogę samochodu przed zranieniem
lub śmiercią oraz konstrukcję podłogi przed uszkodzeniem, w wyniku detonacji
małych ładunków fragmentujących.
Ze względu na eksploatację osłon proponuje się wykonywanie osłony poprzez
skręcanie poszczególnych warstw. Podstawą takiego wnioskowania jest:

•

w wyniku detonacji ładunków o mniejszej sile rażenia lub w wyniku uszkodzeń
mechanicznych, związanych z pokonywaniem przeszkód terenowych przez
samochód, uszkodzeniu może ulec tylko pierwsza warstwa osłony
tj. kompozyt szklany. W takim przypadku pozostałe warstwy, zwłaszcza
kosztowny kompozyt aramidowy, może być wykorzystywany nadal
w konstrukcji osłony, po wymianie kompozytu szklanego. Takie podejście
wymusza opracowanie bezinwazyjnych metod diagnostycznych spójności
kompozytów,
• skręcanie poszczególnych warstw pozwala na komponowanie struktury osłony
w dowolny sposób, pod kątem przewidywanych zagrożeń (ich siły rażenia),
• poszczególne warstwy osłony są łatwiejsze w obróbce mechanicznej,
niż układ sklejony z trzech warstw. Nie ma konieczności zamawiania gotowych
formatek osłon, przygotowanych na wymiar. Użytkownik ma możliwość
wycięcia dowolnych kształtów, z dużych arkuszy poszczególnych materiałów,
zgodnie z doraźnymi potrzebami np. w warunkach polowych.
Osłona w układzie trójwarstwowym chroni przed przebiciem odłamkami granatów,
typu F1, min przeciwpiechotnych, typu POMZ i małych ładunków improwizowanych
IED, na poziomie 1 STANAG 4569. Gęstość powierzchniowa osłony wynosi
31,5·103 g/m2.
Technologia została częściowo wdrożona (produkcja kompozytu szklanego).
Wykonane zostały dodatkowe osłony dna samochodów patrolowo – interwencyjnych
eksploatowanych w SZ RP.
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Eksploatacja elektrycznych układów napędowych pojazdów hybrydowych
w zróżnicowanych warunkach ruchu
Streszczenie
Pojazdy z napędem hybrydowym dzięki swojej konstrukcji, pozwalają na zwiększenie
sprawności układu napędowego. Jednym z takich czynników jest stosowanie zwiększonego
napięcia zasilającego silniki elektryczne w stosunku do napięcia zasilającego akumulator
wysokonapięciowy. Napięcie akumulatora zostaje zwiększone kilkukrotnie w układzie
inwertera (boost) w celu zwiększenia końcowej mocy elektrycznej doprowadzonej do silnika
elektrycznego. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania takiego wzmocnienia
napięcia w warunkach jazdy miejskiej i pozamiejskiej. W badaniach wykorzystano najnowsze
generacje układów napędu hybrydowego równoległego w pojazdach Lexus NX 300h oraz
Toyota RAV4 hybrid. Wykazano, że układ wzmocnienia napięcia w warunkach miejskich
wykorzystany jest w około 30–40% dystansu (do 20% czasu jazdy). Wzmocnienie napięcia
zasilającego maszyny elektryczne obu pojazdów wykorzystane jest w całym zakresie
prędkości obrotowej tych maszyn przy dużych wartościach momentu obrotowego. Badania
wykazały, że maksymalne wzmocnienie napięcia – około trzykrotne (do wartości 650 V) –
występuje w zakresie maksymalnego momentu obrotowego silników elektrycznych i pozwala
na ponad 2-krotne zwiększenie generowanego momentu obrotowego układu napędowego.
Słowa kluczowe: silnik elektryczny, generator prądu, napęd hybrydowy, wzmocnienie
napięcia, przepływ energii, akumulator wysokonapięciowy
1. Wstęp
Różnorodność napędów hybrydowych dostępnych u większości producentów pojazdów
osobowych powoduje, że zainteresowanie przepływem energii w takich pojazdach jest bardzo
duże. Napędy hybrydowe pojazdów zostały zdominowane przez układy równoległe o
niezależnym napędzie przez silnik spalinowy lub elektryczny. Układów równoległych z
silnikiem elektrycznym wspomagającym silnik spalinowy – mimo prostszej konstrukcji – jest
zdecydowanie mniej. Wynika to z mniejszej uniwersalności takiego rozwiązania napędu
hybrydowego w codziennej eksploatacji w ruchu miejskim i pozamiejskim [5].

Badania pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi lub napędami alternatywnymi
prowadzi się w odniesieniu do emisji składników szkodliwych [6, 8, 9]. Coraz częściej
badania takie dotyczą warunków przepływu energii w układach hybrydowych [12] lub
elektrycznych [3]. Teoretyczną i drogową analizę możliwości zwiększenia odzyskiwania
energii przez zastosowanie różnych strategii redukcji przełożenia w skrzyni przekładniowej
opisano w publikacji [4]. Istnieje obecnie wiele modeli układów napędu hybrydowego [1, 2,
11, 13], jednak badania drogowe takich układów stanowią podstawę weryfikacji badań
symulacyjnych.
Obecne rozwiązania napędu hybrydowego, mimo zastosowania w nich akumulatorów o
napięciu znamionowym między 200 V a 250 V, pozwala na zasilanie silników elektrycznych
napięciem do 650 V. Takie wzmocnienie napięcia wejściowego pozwala na uzyskanie 2,5–3krotnego wzmocnienia wartości nominalnej. Konwertery napięcia opisano m.in. w pracach [7,
10].
Dotychczasowe badania nie poruszają problematyki zagadnienia dotyczącego wpływu
zmian napięcia zasilania silnika elektrycznego na jego warunki eksploatacji. Biorąc to pod
uwagę w badaniach własnych, autorzy dokonali podziału wzmocnienia napięcia na kilka
przedziałów:
a) U < 300 V,
b) 300 V ≤ U < 400 V,
c) 400 V ≤ U < 500 V,
d) 500 V ≤ U < 600 V,
e) U ≥ 600 V.
2. Motywacja podjęcia tematu
Zróżnicowane rozwiązania pojazdów osobowych z układami napędu hybrydowego
powodują, że porównanie ich charakterystyk mechanicznych czy elektrycznych nie jest
skuteczne. Wykorzystanie jednakowych układów napędów hybrydowych pozwala na
zwiększenie możliwości ich porównywania, tym bardziej gdy zamontowano je w dwóch
podobnych pojazdach. Mechaniczne i elektryczne podobieństwa układów napędowych nie
pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie podobieństwa charakterystyk tych pojazdów w
warunkach zróżnicowanego ruchu pojazdów. Tak więc motywacją do podjęcia badań była
analiza charakterystyk trakcyjnych pojazdów z układami napędu hybrydowego. Dodatkowo,
uwzględniając zwiększenie napięcia zasilania dokonano analiz wykorzystania tego przyrostu
napięcia i jego wpływu na przepływ energii w układach napędu hybrydowego pojazdów.
3. Metodyka badań
Prace badawcze dotyczyły analizy przepływu energii w pojazdach wyposażonych w
jednakowy hybrydowy układ napędowy z uwzględnieniem:
1. Analizy warunków pracy maszyn elektrycznych pojazdów podczas napędu i
hamowania regeneracyjnego
2. Określenia warunków wykorzystania zwiększonej wartości napięcia zasilania maszyn
elektrycznych
3. Określenia przepływu energii elektrycznej w pojeździe hybrydowym z
uwzględnieniem zużywania i odzyskiwania energii w zróżnicowanych warunkach
jazdy.
Analizę powyżej przedstawionych celów szczegółowych prowadzono z użyciem pojazdów
z równoległym pełnym (full hybrid) układem napędu hybrydowego. W pojazdach tych
zastosowano również dodatkowy układ napędu tylnej osi z użyciem silnika elektrycznego.
Jedyną wielkością różniącą obiekty badawcze była masa pojazdów (tab. 1).

Przedstawione powyżej cele badawcze, wymagały wykorzystania oprócz obiektów
badawczych w postaci dwóch pojazdów również aparatury pozwalającej na pomiary
głównych wielkości elektrycznych układów napędowych. Dokonano akwizycji danych
pomiarowych z częstotliwością 16–38 Hz, co pozwoliło na dokładne oszacowanie zmian
pracy układów napędowych. Badania prowadzono z użyciem dedykowanego systemu
diagnostycznego TechStream do akwizycji danych pomiarowych z pojazdów firmy Toyota i
Lexus (rys. 1).
Tablica 1. Dane techniczne badanych pojazdów
Parametr

Jednostka

Silnik spalinowy
Pojemność
dm3
Moment obrotowy
Nm przy obr/min
Moc
kW przy obr/min
Układ napędu elektrycznego – przód
Moment obrotowy
Nm @ obr/min
Moc silnika
kW @ obr/min
Układ napędu elektrycznego – tył
Moment obrotowy
Mn
Moc silnika
kW
Układ gromadzenia energii
Akumulator
–
Pojemność
kW·h
Napięcie akumulatora
V
Max napięcie inwertera
V
Pojazd
Masa własna
kg
a)

Lexus NX 300h

Toyota RAV4
hybrid

2,494
206 przy 4400–4800
114 przy 5700

←
←
←

270 przy 0–1800
105 przy 4500

←
←

139
50

←
←

NiMH
1,59
244,8
650

←
←
←
←

1860

1735

b)

Rys. 1. Warunki badań pojazdów z użyciem czytnika systemu diagnostyki pokładowej dedykowanego do analiz
z pojazdów z układami napędu hybrydowego

4. Warunki prowadzenia badań
Analiz układów napędowych dokonano wykorzystując przejazdy pojazdów w warunkach
miejskich oraz pozamiejskich na terenie Warszawy i jej okolic. Wykorzystując technikę jazdy
pojazdów jeden za drugim (tzw. jazdę za liderem) – rys. 2, stwierdzono, że oba przejazdy są
do siebie podobne. Długość tras pomiarowych wynosiła: 14,8 km (około 2450 s) w
warunkach jazdy miejskiej oraz 14,6 km (około 1770 s) w warunkach jazdy pozamiejskiej. W
pierwszej z nich średnia prędkość wyniosła 24 km/h, natomiast w drugiej – 33 km/h.
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Rys. 2. Porównanie prędkości badanych pojazdów: a) w warunkach jazdy miejskiej, b) w warunkach jazdy
pozamiejskiej

Podobieństwo przejazdów potwierdzono dodatkowo w analizie wartości prędkości
maksymalnych oraz udziałów przyspieszania i jazdy ze stałą prędkością. W ruchu miejskim
różnice prędkości maksymalnych wyniosły 7% (rys. 3a). Takie same wartości uzyskano w
ruchu pozamiejskim (rys. 3b). Względny czas przyspieszania wynosił w ruchu miejskim –
około 35%, w ruchu pozamiejskim – około 30%. Różnice wynosiły około 5%. Względny czas
hamowania wyniósł we wszystkich przejazdach około 30%. Czas jazdy ze stałą prędkością
nie jest długi i wynosi około 10% – nieco większy podczas jazdy miejskiej. Względny czas
postoju pojazdu wynosił, w ruchu miejskim – 22–25%, w ruchu pozamiejskim – 27–32%.
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Rys. 3. Charakterystyczne wielkości pomiarowe przejazdów: a) w warunkach jazdy miejskiej, b) w warunkach
jazdy pozamiejskiej

Analiza powyższych wielkości pozwala na stwierdzenie podobieństwa przejazdów. Jest to
warunek niezbędny do dalszych analiz związanych z porównaniem warunków pracy dwóch
napędów hybrydowych w warunkach jazdy miejskiej oraz pozamiejskiej. Analizę taką
przeprowadzono w kolejnym rozdziale.
5. Eksploatacja silników elektrycznych w warunkach zmiennych wartości napięcia
5.1. Porównanie warunków pracy silników elektrycznych podczas napędu pojazdów

Analizę eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym prowadzono głownie w
odniesieniu do układów elektrycznych napędu. Analizę pracy silników elektrycznych

prowadzono w aspekcie przedziałów napięcia zasilania silnika. Jak wynika z wcześniej
przytoczonych danych, większe wartości napięcia zasilania powinny być użyte przy dużych
wartościach momentu obrotowego. Analiza charakterystyki pracy silników elektrycznych
badanych pojazdów wskazuje na wykorzystanie dużych wartości napięcia w zakresie dużych
wartości momentu obrotowego przy średnim zakresie prędkości obrotowej (rys. 4 napięcie
powyżej 600 V). Wraz ze zwiększeniem prędkości obrotowej silnika zwiększa się również
wartość napięcia jego zasilania. Należy zwrócić uwagę, że w warunkach jazdy pozamiejskiej
(większe prędkości jazdy) wykorzystuje się szersze pole użytkowe większych wartości
napięcia zasilania. W warunkach jazdy miejskiej (rys. 4a i 4b) duże zagęszczenie pola pracy
dotyczy momentu obrotowego do wartości 150 Nm i prędkości obrotowej do 6000 obr/min.
Odnotowano większe wartości maksymalnego momentu obrotowego podczas przejazdu
samochodem Lexus niż pojazdem firmy Toyota. Z analizy tej charakterystyki prędkościowej
silnika elektrycznego wynika, że przy danej prędkości obrotowej możliwe jest zasilanie
silnika różnymi wartościami napięcia. Napięcie to jest tym większe im większa jest wartość
wymaganego momentu obrotowego. Zwiększenie napięcia zasilania pozwala na zwiększenie
wartości mocy silnika.
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Rys. 4. Charakterystyki silników elektrycznych badanych pojazdów: a–b) w warunkach jazdy miejskiej, c–d) w
warunkach jazdy pozamiejskiej w odniesieniu do wartości napięcia zasilającego

Charakterystyka układu napędowego powoduje, że prędkość jazdy pojazdem jest
proporcjonalna do prędkości obrotowej silnika elektrycznego. Wynika z tego, że wraz ze
zwiększeniem prędkości w obszarach pozamiejskich zwiększają się prędkości obrotowe
silnika (rys. 4c i 4d). W warunkach jazdy pozamiejskiej różnice w obszarach

wykorzystywanych pól charakterystyk silników elektrycznych uzyskają mniejsze różnice niż
podczas jazdy miejskiej. Duże wartości momentu obrotowego w zakresie średnich wartości
prędkości silnika elektrycznego powodują, że w tym zakresie prędkości silnika elektrycznego
moce uzyskują wartości maksymalne. Te maksymalne wartości mocy są generowane przy
dużych wartościach napięcia zasilającego. W innym przypadku, zgodnie z równaniem
Ne = U × I, moce byłyby ograniczone (przy tym samym natężeniu prądu mniejsze wartości
napięcia zasilania).
5.2. Porównanie warunków pracy silników elektrycznych podczas hamowania regeneracyjnego

Odzyskiwanie energii podczas hamowania pozwala na obserwację typowych warunków
zmiany napięcia elektrycznego, które powoduje zmianę energii gromadzonej w akumulatorze
wysokonapięciowym.
W poprzednim punkcie wykazano, że maksymalne wartości napięcia zasilania silnika
występują przy mocy maksymalnej tych silników. Warunki zmiany napięcia podczas
odzyskiwania energii są odmienne (rys. 5). Podczas hamowania zmiana napięcia z generatora
prądu ulega zmianie proporcjonalnie do prędkości obrotowej. Duże wartości prędkości
obrotowej skutkują największymi wartościami napięcia. Z charakterystyki odzyskiwania
energii wynika, że wartości napięcia zależą jedynie od prędkości obrotowej, a nie od
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Rys. 5. Charakterystyki maszyn elektrycznych badanych pojazdów podczas hamowania regeneracyjnego: a–b) w
warunkach jazdy miejskiej, c–d) w warunkach jazdy pozamiejskiej w odniesieniu do wartości napięcia
zasilającego

momentu obrotowego. Taka reguła obwiązuje przy zmianie napięcia od napięcia zasilania
akumulatora (około 240 V) do wartości 600 V. Powyżej tej wartości (600–650 V) napięcie
jest uzyskiwane jedynie w zakresie mocy maksymalnych generowanych podczas hamowania.
Warunki takie dotyczą wszystkich wariantów tras wykorzystanych podczas badań.
Analiza wielkości momentu obrotowego podczas hamowania uzupełniona o wartości
prędkości obrotowej pozwala na wyznaczenie przepływu energii zgodnie z równaniem:
=2

(1)

gdzie: T – moment hamujący silnika elektrycznego, n – prędkość obrotowa.
Na tej podstawie wyznaczono energię podczas hamowania regeneracyjnego z podziałem
na wielkości napięcia generatora prądu. Zgodnie z danymi na rysunku 5 oraz po zastosowaniu
równania (1) stwierdzono, że największy udział hamowania regeneracyjnego w warunkach
miejskich odbywa się przy napięciu do 300 V. Udział ten wynosi powyżej 40% czasu jazdy
dla pojazdu Lexus oraz powyżej 50% podczas przejazdu Toyotą (rys. 6a).
Charakterystycznym jest fakt, że udział zwiększonego napięcia w pojeździe Lexus podczas
odzyskiwania energii jest coraz większy dla większych wartości napięcia. Ta prawidłowość
dotyczy zarówno warunków jazdy miejskiej oraz pozamiejskiej (rys. 6b).
W warunkach jazdy miejskiej udział większych wartości napięcia jest coraz mniejszy w
ogólnym czasie jego wykorzystania. W warunkach pozamiejskich największy udział napięcia
(o wartości około 30% czasu hamowania regeneracyjnego) przypada na zakres 500–600 V, co
można tłumaczyć zwiększonymi prędkościami jazdy oraz możliwością przetwarzania
większych wartości energii kinetycznej na energię elektryczną. Jak wynika z rysunku 5 zakres
ten dotyczy największych wartości prędkości obrotowych podczas hamowania odzyskującego
energię.
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Rys. 6. Analiza względnych udziałów czasu odzyskiwania energii z uwzględnieniem napięcia generatora
elektrycznego badanych pojazdów: a) w warunkach jazdy miejskiej, b) w warunkach jazdy pozamiejskiej

5.3. Analiza przepływu energii przez akumulator podczas napędu pojazdów

Ważnym aspektem prowadzenia badań drogowych jest początkowy stopień naładowania
akumulatorów wysokonapięciowych określany mianem SOC (state of charge). Wskazuje on
na wartość energii zgromadzonej w akumulatorze podczas rozpoczęcia testu – jednocześnie
jest informacją o możliwości wykorzystania silników elektrycznych bez konieczności
uruchamiania silnika spalinowego.
W prowadzonych badaniach wartość SOC w obu przejazdach (miejskim i pozamiejskim)
w badanych pojazdach były na zbliżonym poziomie i wynosiły około 45% (rys. 7). Oba
przejazdy charakteryzowały się podobnym przepływem energii, gdyż końcowy stopień

naładowania akumulatorów w oby przypadkach był porównywalny. W warunkach jazdy
miejskiej wyniósł on dla obu pojazdów około 57% (∆SOC = 12%). W warunkach jazdy
pozamiejskiej wartość ta była większa i wynosiła 60% (∆SOC = 15%). Jest to kolejne
potwierdzenie porównywalności przejazdów dwoma pojazdami.
Analizie poddano także warunki przepływu energii, z których wynika podobieństwo
zarządzania przepływem energii w obu pojazdach. Wartość zmian energii jest podobna,
jednak końcowa energia zgromadzona w akumulatorze jest większa w pojeździe Lexus niż w
Toyocie. Zmiany te na korzyść pojazdu Lexus mogą wynikać z większej masy (co jest
widoczne w początkowych okresach jazdy jako rozładowanie akumulatora), jednak powoduje
również większy odzysk energii podczas hamowania zgodnie z równaniem:
=

(2)

gdzie masa pojazdu ma wpływ na wartość energii kinetycznej zamienianej na energię
elektryczną.
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Rys. 7. Analiza przepływu energii oraz stopnia naładowania akumulatorów podczas przejazdu pojazdów: a) w
warunkach jazdy miejskiej, b) w warunkach jazdy pozamiejskiej

Analiza zmian SOC w warunkach miejskich wskazuje na brak ciągłego doładowania
akumulatora do uzyskania wartości maksymalnych. W początkowej części trasy, po
uzyskaniu SOC o wartości 60% następuje jego wyładowanie do wartości około 50%.
Stwierdzono więc, że stan typowej wartości SOC w warunkach miejskich oscyluje w zakresie
50–60%. W warunkach jazdy pozamiejskiej wykorzystanie trybu wspomagania silnika
spalinowego przez elektryczny jest większe, co wskazuje na mniejsze szybkości naładowania
akumulatora. W tym przypadku, naładowanie akumulatora do wartości 60% uzyskano
dopiero w końcowym fragmencie trasy, który jest typowo miejskim odcinkiem pozwalającym
na zwiększony odzysk energii.
5.4. Analiza pracy akumulatora wysokonapięciowego w zróżnicowanych warunkach jazdy

Analiza pracy akumulatorów wskazuje na fakt, że większe wartości prądu akumulatora
oraz mniejsze wartości napięcia dotyczą jego rozładowania (rys. 8). Analiza zmian napięcia
silników elektrycznych podczas ładowania i rozładowania akumulatora wskazuje na istnienie
pewnej prawidłowości. Napięcie o najmniejszej wartości (z przedziału poniżej 300 V) jest
wykorzystywane przy małych wartościach przepływu prądu przez akumulator. Wraz ze
zwiększeniem wartości prądu następuje zwiększenie wartości napięcia wzmocnienia. Jest to
cecha charakterystyczna tych systemów, niezależnie od kierunku przepływu prądu (ładowanie
lub rozładowanie akumulatora).
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Rys. 8. Charakterystyki napięcie–prąd akumulatorów wysokonapięciowych podczas ładowania i rozładowania:
a–b) w warunkach jazdy miejskiej, c–d) w warunkach jazdy pozamiejskiej w odniesieniu do wartości napięcia
zasilającego maszyny elektryczne

6. Analiza przepływu energii podczas napędu pojazdów
Przedstawione powyżej analizy dotyczące warunków pracy silników eklektycznych i
akumulatorów pozwalają na dokonanie zestawienia przepływu energii w układach napędu
hybrydowego w warunkach drogowych.
Zebrane dane pomiarowe pozwoliły na wyszczególnienie faz przepływu energii:
− rozładowania akumulatorów wysokonapięciowych (pobór prądu z akumulatora
wysokonapięciowego – IB > 0),
− ładowania w warunkach typowych (przepływ prądu do akumulatora IB < 0 oraz brak
hamowania regeneracyjnego Th < 0),
− ładowania w warunkach hamowania regeneracyjnego (przepływ prądu do akumulatora
IB < 0 oraz ujemna wartość momentu na silniku elektrycznym Th < 0).
Warunki takie pozwoliły na określenie wartości energii w trzech trybach jazdy pojazdami.
Suma wszystkich wartości energii pozwala na określenie końcowej wartości zmian energii
zgromadzonej w akumulatorze. W warunkach jazdy miejskiej uzyskano większe wartości
rozładowania akumulatora w pojeździe Lexus (1,68 kWh) niż w Toyocie (1,43 kWh) o 15%
(rys. 9a i 9b). Podobnie – dla tego pojazdu – uzyskano także większe wartości odzyskanej
energii – o 14%. Uwzględniając ładowanie akumulatora z silnika spalinowego, zmiana energii
akumulatora w Lexusie NX 300h wyniosła 0,42 kWh (doładowanie akumulatora). W tych
samych warunkach jazdy miejskiej zmiana energii akumulatora wyniosła w Toyocie 0,32
kWh. Większa o 24% wartość zgromadzonej energii w akumulatorze wynika z większych

wartości wszystkich analizowanych wielkości przedstawionych powyżej (rozładowanie,
ładowanie, regeneracja).
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Rys. 9. Analiza przepływu energii oraz całkowita zmiana naładowania akumulatora podczas przejazdów: a–b) w
warunkach jazdy miejskiej, c–d) w warunkach jazdy pozamiejskiej z uwzględnieniem ładowania, rozładowania
akumulatora wysokonapięciowego oraz hamowania regeneracyjnego

Analiza jazdy pozamiejskiej wskazuje na podobne różnice w rozładowaniu akumulatora –
w pojeździe Lexus NH 300h wartość ta jest większa o 19% w stosunku do pojazdu Toyoty
RAV4 hybrid (rys. 9c i 9d). Uwzględniając, że w pojeździe Lexus NX 300h zgromadzono
więcej energii wynikającej z ładowania akumulatora (o 11%) i odzyskiwania energii (o 5%)
to całkowita ilość zmiany energii w akumulatorach była dokładnie taka sama (0,47 kWh).
Wynika z tego, że w warunkach jazdy pozamiejskiej ilość energii dodatkowej w
akumulatorze nie zależała od typu pojazdu (czyli głównie od masy, gdyż pozostałe wielkości
są jednakowe).
7. Podsumowanie
Analiza warunków eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym pozwala na
stwierdzenie, że istnieją odmienne charakterystyki ich ruchu w warunkach miejskich i
pozamiejskich. Wynikają z tego zróżnicowane wielkości przepływu energii oraz ładowania i
wyładowania akumulatorów wysokonapięciowych. Szczegółowe wnioski sformułowano
poniżej:
− Z analizy tej charakterystyki prędkościowej silnika elektrycznego wynika, że przy danej
prędkości obrotowej możliwe jest zasilanie silnika różnymi wartościami napięcia. Napięcie to

jest tym większe im większa jest wartość wymaganego momentu obrotowego. Zwiększenie
napięcia zasilania pozwala na zwiększenie wartości mocy silnika.
− Podczas hamowania zmiana napięcia z generatora prądu ulega zmianie proporcjonalnie
do prędkości obrotowej. Duże wartości prędkości obrotowej skutkują największymi
wartościami napięcia. Z charakterystyki odzyskiwania energii wynika, że wartości napięcia
zależą jedynie od prędkości obrotowej, a nie od momentu obrotowego.
− Zmiany wartości naładowania akumulatora w warunkach jazdy miejskiej waha się w
zakresie 50–60%. W warunkach jazdy pozamiejskiej wykorzystanie trybu wspomagania
silnika spalinowego przez elektryczny jest większe, co wskazuje na mniejsze szybkości
naładowania akumulatora. Naładowanie akumulatora do wartości 60% uzyskano dopiero w
końcowym fragmencie trasy.
− Wartość zmian energii podczas przejazdów pojazdami jest podobna, jednak końcowa
energia zgromadzona w akumulatorze jest większa w pojeździe Lexus NX 300h niż w
Toyocie RAV4 hybrid. Zmiany te na korzyść pojazdu Lexus mogą wynikać z różnej masy
pojazdów (większej w przypadku Lexusa), która ma wpływ na wartość energii kinetycznej
zamienianej na energię elektryczną.
− Napięcie o najmniejszej wartości (z przedziału poniżej 300 V) jest wykorzystywane
przy małych wartościach przepływu prądu przez akumulator. Wraz ze zwiększeniem wartości
prądu następuje zwiększenie wartości napięcia wzmocnienia. Jest to cecha charakterystyczna
tych systemów, niezależnie od kierunku przepływu prądu (ładowanie lub rozładowanie
akumulatora).
Powyższe badania prowadzono przy jednakowym stopniu naładowania akumulatorów
zarówno w warunkach miejskich oraz pozamiejskich. Kolejnym etapem prac badawczych
będzie analiza eksploatacyjna takich napędów w odniesieniu do zróżnicowanych warunków
początkowych zgromadzonej energii w akumulatorach tych pojazdów. Wówczas
charakterystyki tych napędów powinny być znacząco zróżnicowane.
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Odporność korozyjna stopu Ti6Al4V pokrytego biodegradowalnymi powłokami
polimerowymi na bazie kaprolaktonu

Keywords: odporność korozyjna, biomateriały metalowe, stop Ti6Al4V, biodegradowalne
powłoki polimerowe
Streszczenie: Celem pracy było określenie wpływu długotrwałego oddziaływania rozworu Ringera na
proces degradacji utlenianego anodowo stopu Ti6Al4V pokrytego powłoką biodegradowalnego
polimeru. Powłoki polimerowe wykonane z poli(glikolido- ε-kaprolaktonu) – G-Cap oraz poli(glikolido
ε-kaprolaktono- laktydu) – G-Cap-L naniesiono metodą zanurzeniową (dip-coating). Proces degradacji
w funkcji czasu oceniano na podstawie wyników badań odporności na korozję wżerową oraz gęstości
masy jonów metalowych przenikających do roztworu. Badania przeprowadzono dla próbek po 3, 6, 8,
10 i 12 tygodniach ekspozycji na środowisko korozyjne. Ponadto oceniano topografię powierzchni
powłoki polimerowej. W wyniku przeprowadzonych badań potencjodynamicznych stwierdzono
wyraźne obniżenie wartości oporu polaryzacyjnego i potencjału korozyjnego dla próbek z naniesionymi
powłokami G-Cap i G-Cap-L przy jednoczesnym wyraźnym ograniczeniu gęstości jonów metalowych
przenikających do roztworu w całym okresie badawczym. Stwierdzono również szybszą dezintegrację
powłoki typu G-Cap w porównaniu do G-Cap-L, dla której po 12 tygodniu ekspozycji stwierdzono
lokalnie występujące przerwania ciągłości. Uzyskane wyniki dają podstawę do opracowywania na
powierzchni implantów metalowych powłok polimerowych o przewidywalnym czasie/określonej
kinetyce degradacji, poprzez dobór składu polimerów z jednoczesnym ograniczeniem możliwości
przenikania jonów metalowych do otaczających tkanek.

1. Wprowadzenie
Zastosowanie biomateriałów polimerowych, będących przedmiotem ciągłych,
intensywnych badań, wciąż się poszerza. Wynika to z ich dobrej funkcjonalności
i biokompatybilności w warunkach środowiska tkankowego. W szczególności duże
zaintersowanie badaczy wzbudza grupa syntetycznych polimerów bioresorbowalnych, takich
jak polilaktyd (PLA), poli(-kaprolakton) (PCL), poli(glikolid) (PGA), itp. [6, 9, 10, 17].
Szeroka gama zastosowań polimerów biodrgradowalnych w medycynie wiąże się przede
wszystkim z możliwością kształtowania ich własności mechanicznych i fizykochemicznych.
Kontrolowana degradacja polimerów umożliwia zastosowanie ich jako nośników substancji
leczniczych, zapewniających dozowanie leku z pożądaną kinetyką, aż do zakładanego
momentu uzyskania efektu terapeutycznego [14]. Polimery te mają potwierdzoną
biokompatybilność [17], a ich końcowe produkty degradacji w postaci kwasu mlekowego,
glikolowego i hydroksyheksanowego są obojętne dla organizmu i metabolizowane w cyklu

Krebsa [16]. Główne ograniczenie związane z zastosowaniem polimerów biodegradowalnych
w medycynie związane jest ze zmieniającymi się w czasie własnościami mechanicznymi.
Cecha ta w pewnych zastosowaniach np. implanty ortopedyczne dla chirurgii urazowej może
być niekorzystna. W przypadku braku pozytywnych skutków leczenia, osłabiony w wyniku
degradacji implant przestaje pełnić funkcję stabilizującą. Może doprowadzić to do odnowienia
urazu. Konsekwencją tego będzie konieczność przeprowadzenia operacji rewizyjnej połączonej
z usunięciem nie w pełni zdegradowanego, osłabionego mechanicznie implantu i zastąpienia
go nowym. Opracja rewizyjna ze względu na postępującą degradację materiału polimerowego
może wiązać się z poważnymi utrudnieniami, prowadzącymi do znacznie większej
traumatyzacji otaczających implant tkanek w porównaniu do pierwotnej procedury
implantacyjnej. Dlatego też pomimo ciągłego rozwoju inżynierii materiałowej, czego efektem
jest opracowanie różnorodnych biomateriałów, materiały metalowe w wielu zastosowaniach
wciąż stanowią dominującą grupę. Ich powszechność jest efektem wieloletnich doświadczeń
klinicznych oraz niskich kosztów stosowania. Ze względu na dobre i trwałe w czasie własności
mechaniczne, umożliwiają pełnienie przez długi czas funkcji podporowej i stabilizującej
obszary implantacji. Jednakże, biomateriały metalowe cechują się ograniczoną
biokompatybilnością w organizmie człowieka. Poddane synergicznemu oddziaływaniu
środowiska korozyjnego oraz czynników mechanicznych ulegają niszczeniu korozyjnemu [8,
13]. Spośród szerokiej gamy biomateriałów metalowych coraz większą popularność zdobywają
stopy tytanu. W szczególności powszechnie wykorzystywany do wytwarzania implantów
ortopedycznych stop tytanu Ti6Al4V ELI. Wykazuje on dobre własności mechaniczne
przystosowane do przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych, wysoką
biokompatybilność i odporność na korozję w środowisku tkankowym. Jednak jako materiał
bazowy dla endoprotez i implantów medycznych, nierzadko wywołuje reakcje alergiczne ze
względu na występujący w składzie wanad, aluminium, a rzadziej również i tytan [15, 20]
dlatego też w celu poprawy biokompatybilności wytworzono stop Ti6Al7Nb. Dzięki
zastąpieniu w stopie toksycznego wanadu obojętnym niobem uzyskano wzrost odporności
korozyjnej oraz biokompatybilności produktów degradacji. Nierozwiązanym problemem
pozostało jednak toksyczne/alergiczne oddziaływania jonów aluminim oraz tytanu. Stąd
podstawowym kierunkiem badań rozwijanych obecnie jest modyfikowanie warstwy
wierzchniej stopu Ti6Al4V lub nanoszenie powłok, tak aby charakteryzowała się ona większą
biokompatybilnością [20]. Powszechnie stosowaną metodą modyfikacji powierzchni stopów
tytanu jest utlenianie anodowe. Ineresujące wyniki uzyskano również nanosząc na podłoże za
stopów tytanu powłoki SiO2 czy TiO2 wytwarzanych metodami zol-żel i ALD [1, 2, 12, 15, 19].
Jednakże pomimo licznych badań problem szkodliwego odziaływania produktów degradacji
biomateriałów metalowych nadal nie jest w pełni rozwiązany.
Stąd też zastosowanie biodegradowalnych powłok polimerowych jest interesującym
sposobem modyfikacji powierzchni implantów metalowych zapewniającym warunki do
prawidłowego przebiegu leczenia. Metalowe podłoże zapewni stabilność mechaniczną
leczonych struktur tkankowych przez cały okres leczenia. Natomiast powłoka polimerowa
stanowić będzie barierę dla produktów degradacji biomateriału metalowego. Ponadto może
wspomagać proces leczenia poprzez miejscowe, kontrolowane uwalnianie substancji
aktywnych. Miejscowe dostarczenie substancji leczniczych przyczyni się do jej
efektywniejszego oddziaływania ograniczając jednocześnie w porównaniu do tradycyjnych
metod farmakoterapii ilości stosowanych substancji leczniczych [14, 19].
W dotychczasowych badaniach wpływu powłok polimerowych na odporność korozyjną
metalowego podłoża analizowano głównie powłoki wykonane z polimerów
niebiodegradowalnych [3, 4, 5]. Nieliczne są natomiast doniesienia dotyczące wpływu powłok
biodegradowalnych na odporność korozyjną metalowego podłoża [11, 18, 19].

Dlatego też zasadniczym celem pracy było określenie wpływu powłok polimerowych
na odporność korozyjną stopu Ti6Al4V ELI. Analizowano wpływ długotrwałej ekspozycji
stopu tytanu z powłokami polimerowymi wykonanymi z poli(glikolido-kaprolaktonu)
i poli(glikolido-ε-kaprolaktono-laktydu) w roztworze Ringera. Ponadto oceniano własności
zaporowe powłok polimerowych w oparciu o badania odporności korozyjnej metalowego
podłoża oraz gęstość masy jonów metalowych przenikających do roztworu. Na podstawie
obserwacji mikroskopowych oceniano proces degradacji powłoki polimerowej w funkcji czasu
ekspozycji na roztwór korozyjny.
2. Materiał i metody
2.1. Materiał do badań
Do badań wykorzystano próbki ze stopu Ti6Al4V ELI pobrane z pręta o średnicy 6 mm
o składzie chemicznym, strukturze i własnościach mechanicznych zgodnych z normą ISO58323 [7]. Powierzchnię próbek poddano zabiegom modyfikacji. Obejmowała ona szlifowanie na
papierze ściernym o gradacji 120 oraz utlenianie anodowe. Utlenianie anodowe
przeprowadzono w kąpieli zawierającej kwasy fosforowy i siarkowy (Titan Color firmy
Poligrat) w temperaturze pokojowej, przez 2 minuty, przy napięciu 97 V. Powierzchnie tak
modyfikowanych próbek cechowały się chropowatością powierzchni Ra = 0,650,05 m. Na
tak przygotowane próbki naniesiono powłokę biodegradowalnego kopolimeru poli(glikolido-kaprolaktonu) (G-Cap) o udziale komonomerów 10:90 lub poli(glikolido--kaprolaktonolaktydu) (G-Cap-L) o udziale komonomerów 10:15:75. W obu przypadkach
w matrycy polimerowej umieszczono substancję bakteriobójczą – ciprofloksacynę.
Biodegradowalne polimery typu G-Cap i G-Cap-L uwalniające ciprofloksacynę syntezowano
w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.
Polimery otrzymano metodą polimeryzacji z otwarciem pierścienia, stosując niskotoksyczny,
koordynacyjny inicjator reakcji: acetyloacetonian cyrkonu Zr(acac)4 [6, 23]. Biodegradowalne
powłoki polimerowe typu G-Cap i G-Cap-L nanoszono na implanty metalowe metodą
zanurzeniową (dip coating). W pierwszym etapie kopolimery rozpuszczano w chlorku
metylenu (1% wag. polimeru). Do roztworu dodawano ciprofloksacynę (10% wag względem
polimeru) i dokładnie mieszano. W tak przygotowanym roztworze próbki zanurzano z
wykorzystaniem urządzenia Dip Coater PTL-OV6P, MTI CORPORATION (szybkość
zanurzania: 1500 mm/min., czas zanurzenia: 30 s, 1 cykl zanurzania). Pokryte roztworem
implanty suszono 48 h na powietrzu, a następnie 72 h w warunkach próżni.

2.2. Badania potencjodynamiczne
Badania odporności na korozję wżerową przeprowadzono metodą potencjodynamiczną
w roztworze Ringera w temperaturze T = 37C. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem
potencjostatu VoltaLab PGP201, elektrodę odniesienia stanowiła nasycona elektroda
kalomelowa (SCE), elektrodę pomocniczą drut platynowy. Badania korozyjne rozpoczynano
od wyznaczenia potencjału otwarcia EOCP w warunkach bezprądowych w czasie 2h. Krzywe
polaryzacji rejestrowano od wartości potencjału początkowego E start = EOCP − 100 mV. Zmiana
potencjału następowała w kierunku anodowym z szybkością 3 mV/s. Po uzyskaniu gęstości
prądu anodowego 1 mA/cm2 lub potencjału 4000 mV zmieniano kierunek polaryzacji. Na
podstawie uzyskanych krzywych korzystając z metody Sterna wyznaczono wartości potencjału
korozyjnego Ecorr i oporu polaryzacyjnego Rp.

2.3. Badanie przenikalności jonów metalowych do roztworu
Stężenia jonów metali przenikających z próbek do roztworu badano za pomocą
spektrometru JY 2000, firmy Yobin – Yvon, wykorzystując metodę emisyjnej spektrometrii
atomowej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES).
Badania odporności korozyjnej oraz stężenia jonów metali przenikających do roztworu
przeprowadzono dla próbek w stanie wyjściowym i z naniesionymi powłokami polimerowymi
niepoddanych ekspozycji, jak i po 3, 6, 8, 10 i 12 tygodniowej ekspozycji w roztworze Ringera
o pH = 7,00,2. W czasie trwania ekspozycji próbki przetrzymywane były w cieplarce Binder
FD 115 w temperaturze T = 37C. Stężenie masy jonów metalowych przenikających do
roztworu zostało przeliczone na gęstość masy.

2.4.Obserwacje powierzchni
Obserwacje powierzchni próbek przed i po badaniu odporności na korozję oraz
ekspozycji w roztworze Ringera przeprowadzono z wykorzystaniem skaningowego
mikroskopu elektronowego (SEM, Quanta 250 FEG, FEI Company, Oregon, USA)
i stereoskopowego mikroskopu Zeiss Stereo Discovery V8 z kamerą MC5s.

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Wyniki obserwacji makro i mikroskopowych próbek w stanie wyjściowym
Po przeprowadzonym procesie utleniania anodowego przygotowane próbki
charakteryzowały się nierównomiernym zabarwieniem – rys. 1. Obserwacje makro
i mikroskopowe próbek w stanie wyjściowym wykazały występowanie na ich powierzchni rys
będących wynikiem przeprowadzonej obróbki mechanicznej (szlifowanie na papierze ściernym
o gradacji 120). Ponadto stwierdzono, że naniesione na powierzchni biomateriału metalowego
powłoki z biodegradowalnych polimerów typu G-Cap (rys. 1 b) oraz G-Cap-L (rys. 1 c) są
homogeniczne oraz ciągłe na całej powierzchni metalowego podłoża próbki. Cechuje je
przezroczystość, brak występowania pęcherzy powietrza oraz zabrudzeń. Ponadto nie
stwierdzono odwarstwienia powłoki polimerowej od metalowego podłoża.

a)

b)

c)
Rys. 1. Przykładowe obrazy powierzchni próbek w stanie wyjściowym (mikroskop stereoskopowy – lewa; SEM
prawa): a) Ti6Al4V 97V, b) Ti6Al4V 97V + G-Cap, c) Ti6Al4V 97V + G-Cap-L

3.2. Wyniki badania odporności na korozję wżerową
Wyniki badań odporności na korozję wżerową próbek ze stopu Ti6Al4V oraz
z powłokami wykonanymi z poli(glikolido-kaprolaktonu) – G-Cap oraz poli(glikolidokaprolaktono-laktyd) – G-Cap-L w stanie wyjściowym oraz po długotrwłej ekspozycji
w roztrorze Ringera zestawiono w tabeli 1 i na rys. 2.
Table 1. Wyniki badań odporności na korozje wżerową
Czas
Potencjał korozyjny
Lp.
Próbka
ekspozycji,
Ecorr, mV
tygodnie
1
0
311
2

SD

Opór polaryzacyjny
Rp, Mcm2

SD

51

2,11

0,25

3

156

68

0,400

0,030

6

177

99

0,42

0,14

8

147

51

0,308

0,070

5

10

204

17

0,360

0,080

6

12

191

83

0,360

0,080

7

0

350

42

3,08

0,36

3

-328

86

0,169

0,060

6

85

145

0,35

0,20

8

13

129

0,210

0,090

3
4

8
9
10

4V 120 97V

4V 120 97V +
GCAP

11

10

200

83

0,52

0,15

12

12

-128

98

0,22

0,11

13

0

323

35

2,03

0,29

14

3

105

66

0,250

0,040

6

207

97

0,210

0,020

8

163

73

0,303

0,080

17

10

289

93

0,42

0,10

18

12

173

33

0,210

0,080

15
16

4V 120 97V +
GCAP-L

Dla wszystkich analizowanych próbek zarejestrowano krzywe polaryzacji, w przebiegu
których nie stwierdzono występowania potencjału przebicia. Świadczy to o odporności na
korozję wżerową, co potwierdzono podczas obserwacji mikroskopowch powierzchni badanych
próbek, na których nie zaobserwowano uszkodzeń charkterystycznych dla tego rodzaju korozji.
Dla wszystkich badanych wariantów zarejestrowane krzywe potencjodynamiczne
charakteryzuje płaski przebieg świadczący o idealnej pasywacji w całym zakresie pomiarowym
(+4000mV) – rys. 2.
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Rys. 2. Przykładowe krzywe polaryzacji dla próbek po różnym czasie ekspozycji na roztwór Ringera: a) Ti6Al4V
97V, b) Ti6Al4V 97V + G-Cap, c) Ti6Al4V 97V + G-Cap-L

Szczegółowa analiza uzyskanych wyników badań potencjodynamicznych wykazała
zróżnicowane wartości parametrów opisujących odporność korozyjną badanych próbek zależną
od czasu ekspozycji w roztworze Ringera. Próbki utleniane anodowo oraz z powłokami

biodegradowalnych polimerów w stanie wyjściowym (nie eksponowane na roztwór Rigera)
cechowały najwyższe wartości potencjału korozyjnego E corr oraz oporu polaryzacyjnego Rp
(tabela 1). Ekspozycja w roztworze Ringera spowodowała obniżenie rejestrowanych wartości
potencjałów korozyjnych, jak również oporów polaryzacyjnych. W przypadku potencjału
korozyjnego nie stwierdzono wyraźnej tendencji uzyskiwanych wartości potencjałów w funkcji
czasu przebywania w roztworze. W przypadku oporu polaryzacyjnego Rp, niezależnie od czasu
ekspozycji (badania po 3, 6, 8, 10 i 12 tygodniach) następowało jego ponad 5. krotne obniżenie
w porównaniu do stanu wyjściowego. Dla wszystkich okresów badawczych, rejestrowane
wartości oporu polaryzacyjnego Rp były do siebie zbliżone – tabela 1.
3.3. Obserwacje makro i mikroskopowe po długotrwałej ekspozycji na roztwór Ringera
i badaniach potencjodynamicznych
Przeprowadzone obserwacje mikroskopowe zarówno stereoskopowe, jak i z
wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego wykazały obecność na
powierzchni kryształków soli będących składnikiem roztworu Ringera, w którym prowadzono
badania – rys. 3. Ponadto obserwacje nie wykazały na powierzchni próbek występowania
wżerów korozyjnych potwierdzając tym samym wyniki badań potencjodynamicznych,
w których nie stwierdzono wystąpienia korozji wżerowej. W przypadku próbek Ti6Al4V-97V
+ G-Cap stwierdzono, iż doszło do przerwania ciągłości powłoki polimerowej w 12 tygodniu
ekspozycji (rys. 4c). Obserwacje makro i mikroskopowe próbek z powłoką G-Cap-L nie
wykazały jej przerwania w całym okresie badawczym – do 12 tygodni – rys. 5.

Rys. 3. Przykładowe obrazy (Stereo i SEM) powierzchni próbki Ti6Al4V-97V poddanych 12 tygodniowej
ekspozycji na roztwór Ringera po badaniu odporności na korozję wżerową

a)

b)

c)
Rys.4. Przykładowe obrazy (Stereo i SEM) powierzchni próbek Ti6Al4V-97V + G-Cap po badaniu odporności
na korozję wżerową: a) po 3 tygodniach ekspozycji, b) po 8 tygodniach ekspozycji, c) po 12 tygodniach
ekspozycji na roztwór Ringera

a)

b)

c)
+
Rys.5. Przykładowe obrazy (Stereo i SEM) powierzchni próbek Ti6Al4V-97V + G-Cap-L po badaniu odporności
na korozję wżerową: a) po 6 tygodniach ekspozycji, b) po10 tygodniach ekspozycji, c) po 12 tygodniach
ekspozycji na roztwór Ringera

3.4. Wyniki przenikalności jonów metalowych do roztworu
Gęstość masy jonów metalowych (g.j.m.) w roztworze Ringera po 3, 6, 8, 10 i 12
tygodniowej ekspozycji przedstawiono na rys. 7.
Analiza uzyskanych wyników wykazała, że największą gęstością masy jonów
metalowych (Ti, Al, V) przenikających do roztworu Ringera charakteryzują się próbki ze stopu
Ti6Al4V-97V nie pokryte powłoką polimerową – rys. 4 a, b i c. Naniesienie powłok
polimerowych typu G-Cap oraz G-Cap-L, spowodowało obniżenie gęstości masy jaonów

przenikających do roztworu. Świadczy to, iż naniesione powłoki polimerowe stanowią barierę
ochronną ograniczającą przenikanie produktów degradacji metalowego podłoża do roztworu
Ringera.
Jednakże stwierdzone w przypadku implantów z powłoką polimerową G-Cap
występowanie produktów degradacji podłoża metalowego koreluje z zaobserwowanym
zjawiskiem przerwania ciągłości owej powłoki polimerowej. Podobna zależność została
zaobserwowana w naszej wcześniejszej pracy dla pokryć stopów Ti6Al4V oraz Ti6Al7Nb
wykonanych z Poly(Lactide-co-Glycolide) – PLGA, które przyczyniły się do znacznego
obniżenia gęstości masy jonów przenikających do roztworu w podobnym czasie, po 90 dniowej
ekspozycji w roztworze Ringera [12].
Spośród analizowanych w pracy powłok polimerowych najlepszymi własnościami
barierowymi charakteryzowała się powłoka typu G-Cap-L. Ponadto dla powłoki G-Cap
zaobserwowano w ostatnim okresie badawczym (12 tydzień) wyraźny wzrost gęstości jonów
metalowych przenikających do roztworu w porównaniu do wcześniejszych okresów
badawczych, jak również w odniesieniu do gęstości masy jonów uwalnianych z próbek
pokrytych powłoką G-Cap-L (rys. 6). Przyczyną tego była występująca lokalnie na powierzchni
tych próbek dezintegracja powłoki, która spowodowała odsłonięcie metalowego podłoża.
Uzyskane wyniki potwierdzają obserwacje mikroskopowe – rys. 3d, podczas których
stwierdzono lokalne przerwanie ciągłości powłoki G-Cap po 12-tym tygodniu ekspozycji.
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Rys. 6. Gęstość masy jonów metalowych przenikających w czasie ekspozycji do roztworu Ringera: a) jony Ti, b)
jony Al, c) jony V

4. Podsumowanie
Zaprezentowany w pracy sposób modyfikacji podłoża metalowego z wykorzystaniem
polimerów biodegradowalnych (poli(glikolido-ε-kaprolaktonu) – G-Cap oraz poli(glikolido-εkaprolaktono-laktydu) – G-Cap-L) przyczynia się do ograniczenia uwalniania produktów
degradacji metalowego podłoża, co w warunkach in vivo może przełożyć się na zwiększenie
biokompatybilności. Naniesione na powierzchnie stopu Ti6Al4V powłoki polimerowe cechują

się ciągłością, przeziernością, jednorodnością, nie występują w niej pęcherze powietrza ani
zanieczyszczenia. Przebieg krzywych potencjodynamicznych dla wszystkich wariantów
modyfikacji powierzchni w stanie wyjściowym cechował brak pętli histerezy świadczący
o odporności badanych próbek na korozję wżerową. Ponadto stwierdzono, że nianiesienie
powłoki polimerowej nie przyczyniło się do wyraźnego wzrostu oporu polaryzacyjnego R p
(tabela 1). W wyniku ekspozycji na roztwór Ringera niezależnie od sposobu modyfikacji
powierzchni (próbki utleniane anodowo oraz z powłokami polimerowymi) charakter przebiegu
krzywych potencjodynamicznych nie uległ zmianie. Stwierdzono natomiast znaczący spadek
wartości oporu polaryzacyjnego Rp. Wraz z upływem czasu wartość ta pozostawała stała.
Obserwacje powierzchni podłoża metalowego po badaniach potencjodynamicznych próbek
w stanie wyjściowym oraz z powłokami polimerowymi nie wykazały występowania uszkodzeń
korozyjnych co w połączeniu z przebiegiem krzywych potencjodynamicznych świadczy
jednoznacznie o odporności próbek utlenianych anodowo oraz z powłoką G-Cap i G-Cap-L.
Widoczne na powierzchni rysy są efektem przeprowadzonej modyfikacji powierzchni.
Wyniki badań potencjodynamicznych nie wykazują jednoznacznie korzystnego
wpływu powłoki polimerowej na odporność korozyjną stopu tytanu. Uzyskane wyniki zarówno
dla powłoki G-Cap oraz G-Cap-L są porównywalne do próbek utlenianych anodowo.
Prawidłowość tą stwierdzono niezależnie od czasu ekspozycji.
Obserwacje powłoki polimerowej wykazały zróżnicowany w funkcji czasu przebieg
procesu dezintegracji powłoki polimerowej. Przebieg ten uzależniony jest ponadto od rodzaju
polimeru. Stwierdzono, że powłoka poli(glikolido-kaprolaktonu) – G-Cap uległa widocznej
dezintegracja w porównaniu do poli(glikolido-kaprolaktono-laktydu) – G-Cap-L. Po 12
tygodniach ekspozycji w roztworze Ringera stwierdzono przerwanie ciągłości powłoki G-Cap
(rys. 4) podczas gdy powłoka G-Cap-L cechowała się ciągłością.
Badania przenikania jonów metalowego podłoża do roztworu Ringera przeprowadzone
dla różnych okresów ekspozycji wykazały zróżnicowany przebieg degradacji podłoża.
Najwyższe wartości gęstości masy jonów (Ti, Al, V) zarejestrowano dla próbek nie pokrytych
powłokami polimerowymi. Naniesienie powłok polimerowych przyczyniło się do obniżenia
wartości gęstości masy jonów. Lepszymi własnościami zaporowymi cechowały się powłoki
z G-Cap-L (rys. 6).
Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazuje na korzystny wpływ powłok
polimerowych wytworzonych na podłożu stopu Ti6Al4V na biokompatybilność podłoża,
charakteryzowaną ilością jonów metali przenikających do roztworu. W wyniku ekspozycji
próbek z powłokami G-Cap oraz G-Cap-L nie stwierdzono obniżenia odporności korozyjnej
podłoża w porównaniu do odporności korozyjnej próbek utlenianych anodowo. Stwierdzono
natomiast, iż powłoki polimerowe zmniejszają kinetykę przenikania jonów z metalowego
podłoża do roztworu. Dobre własności zaporowe, powłok z G-Cap oraz G-Cap-L
z ciprofloksacyną, oraz brak ich negatywnego wpływu na odporność korozyjną metalowego
podłoża wskazuje na ich liczne potencjalne zastosowania medyczne.
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Influence of scale deposition on maintenance of injection molds
Wpływ odkładania się kamienia na eksploatację form wtryskowych

Keywords: injection mold, cooling phase, limescale, fouling
Abstract: Układ chłodzenia formy wtryskowej odgrywa niebagatelną rolę w procesie wtryskiwania
tworzyw sztucznych. Odpowiada on za sprawny odbiór ciepła z formy wtryskowej dostarczonego
przez uplastycznione tworzywo, które w fazie wtrysku jest wprowadzone do formy. Oprócz szybkiego
odbioru ciepła istotne jest, aby rozkład temperatury na powierzchni gniazda formującego był
równomierny. W niniejszej pracy skupiono się na zjawisku osadzania się kamienia w układach
chłodzących form wtryskowych. Kamień powoduje zarówno zwężenie przekroju kanału chłodzącego,
jak i wyraźny spadek wydajności chłodzenia ze względu na jego niską przewodność cieplną. W pracy
określono wpływ wielu czynników (geometria układu chłodzenia oraz wypraski, temperatura cieczy
chłodzącej, rodzaj tworzywa) na eksploatację formy wtryskowej w wyniku pojawienia się kamienia w
układzie chłodzącym. Przeprowadzone symulacje numeryczne pozwoliły uwzględnić wpływ grubości
warstwy osadu na rozkład temperatury na powierzchni gniazda formującego, średnią temperaturę
formy wtryskowej, a także czas potrzebny do zestalenia wyrobów produkowanych z tworzyw
sztucznych.

1. Introduction
Wtryskiwanie jest jedną najpopularniejszych metod przetwórstwa tworzyw
sztucznych. Polega ona na cyklicznym uplastycznieniu tworzywa, wtryśnięciu go pod
ciśnieniem do formy, uzupełnieniu ubytków związanych z jego zestalaniem, schłodzeniu i
usunięciu gotowego wyrobu z formy. Najdłuższą częścią cyklu wtrysku jest faza chłodzenia,
której długość wynika z izolacyjnych właściwości tworzyw sztucznych. Optymalne
zaprojektowanie układu chłodzenia pozwala w sposób wydajny odebrać ciepły z
tworzywa[9, 12].
Oprócz geometrii układu chłodzenia na wydajność odbioru ciepła ma wpływ rodzaj
materiału wykorzystanego do wykonania formy wtryskowej lub jej elementów. Parametrem
odpowiadającym za odbiór ciepła jest przewodność cieplna materiału formy oraz rodzaj i
natężenie przepływu użytego chłodziwa. W celu przyspieszenia odbioru ciepła stosuje się
wkładki wykonane ze stopów miedzi, np. brązu berylowego, Ampco 940, Ampco 944,
MoldMax XL. Pozwalają one przyspieszyć odbiór ciepła sprawiając, że taką samą
temperaturę formy jesteśmy w stanie uzyskać w czasie nawet o 29% krótszym poprzez
zastosowanie odpowiedniego materiału na wkładki[6].
Podczas eksploatacji formy wtryskowej woda przepływa przez układ chłodzący, gdzie
dochodzi do wytrącania się kamienia i osadzania na powierzchni kanałów chłodzących.
Kamień cechuje się bardzo niską przewodnością cieplną, porównywalną lub nieco wyższą od
przewodności cieplnej tworzyw sztucznych. Odłożenie się kamienia powoduje powstanie

dodatkowego oporu na drodze przepływu ciepła od uplastycznionego tworzywa do
powierzchni kanałów chłodzących, skąd dalej jest usuwane na drodze przepływu ciepła[13].
W zależności od składu chemicznego wody stosowanej do chłodzenia mogą się
osadzać różne rodzaje kamienia o różnych właściwościach termicznych. Niezależnie od
rodzaju ich przewodnictwo cieplne jest 5-600x mniejsze niż przewodność stali (ok. 30
W/m/K), co przedstawiono w Tabeli 1. Oznacza to, że warstwa osadu o grubości 1 mm jest
równoważna odpowiednio warstwie 5-600 mm stali. To pokazuje jak istotne jest zapewnienie
wysokiej przewodności cieplnej formy wtryskowej.
Tab. 1. Przewodność cieplna różnych gatunków osadów[1]
Typ osadu

Węglan wapnia

Siarczan wapnia

Przewodność cieplna
[W/mK]

0,6 - 6

2,3

Krzemian
wapnia
0,3

Osad
Sadza
organiczny
0,1
0,2

Istnieje szereg modeli opisujących osadzanie się kamienia w funkcji czasu. W
przypadku kanałów o przekroju kołowym grubość osadu może osiągać bardzo duże wartości
[7,10] – co w przypadku długo eksploatowanych form może powodować ogromne problemy z
wydajnością chłodzenia. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku form wtryskowych, które
nie mają zainstalowanych czujników temperatury, a jedynym czynnikiem mierzonym w
trakcie procesu związanym z chłodzeniem jest temperatura cieczy w termostacie.
Nie znaleziono prac traktujących o zagadnieniu osadzania się warstwy osadu w
kanałach chłodzących form wtryskowych oraz wpływie tejże warstwy na proces chłodzenia.
Z drugiej strony jest to zagadnienie bardzo szeroko omawiane w inżynierii procesowej, gdyż
ma ono kluczowy wpływ na wydajność transportu ciepła [3,5,11]. Przykładem może być
aparatura do destylacji ropy, gdzie określono wpływ osadu na wydajność chłodzenia. Po roku
pracy układu bez zastosowania związków hamujących odkładanie się osadu sprawność
takiego urządzenia spadła o ponad 40%[3].
Do prawidłowej realizacji chłodzenia formy wtryskowej prędkość przepływu cieczy
powinna być na tyle duża, żeby różnica między jej temperaturą na wlocie i wylocie powinna
być mniejsza niż 3oC [2]. Niestety sposób pomiaru nie daje informacji diagnostycznej o
eksploatacji formy wtryskowej, gdyż kamień będzie powodować nieznaczne zmniejszenie
temperatury cieczy chłodzącej na wylocie ze względu na spadek wydajności chłodzenia (przy
prawidłowo dobranym objętościowym natężeniu przepływu). Brak narzędzia do
monitorowania temperatury formy (szczególnie występujący w przypadku tańszych
rozwiązań) może doprowadzić do pojawienia się problemu z wyprodukowaniem wypraski o
założonych tolerancjach wymiarowych.

3. Opis problemu
W niniejszej pracy przeprowadzono szereg analiz numerycznych mających na celu
wskazanie wpływu zatykania się kanałów chłodzących form wtryskowych na wydajność
chłodzenia. W celach porównawczych wykorzystano analizę transportu ciepła uśrednioną w
czasie z wykorzystaniem oprogramowania Autodesk Moldflow®. W oprogramowaniu
dostępne są 2 rodzaje analizy – z określonym czasem chłodzenia oraz z automatycznym jego
znalezieniem. Analiza ze zdefiniowanym czasem chłodzenia polega na wyznaczeniu pola
temperatur przy założeniu danej temperatury wtryskiwanego tworzywa oraz początkowej
temperatury formy (domyślnie 40oC). Mając te dane oprogramowanie wyznacza rozkład
średnie temperatury, który jest podstawiany do kolejnego równania zamiast domyślnej

temperatury formy. Proces jest iteracyjnie powtarzany tak długo, aż różnica między kolejnymi
cyklami (są to de facto cykle wtryskiwania) będzie mniejsza od 0,1oC. W przypadku
poszukiwania czasu chłodzenia program rozpoczyna poszukiwania od wstępnie założonego
czasu chłodzenia (30 s) i przeprowadza iteracyjną analizę weryfikując frakcję zestalonego
tworzywa, jego temperaturę oraz rozkład temperatury na powierzchni formy. Po uzyskaniu
założonej zbieżności (różnicy temperatur między cyklami mniejszej od 0,1oC) program
ocenia, przedstawione powyżej kryteria zostały spełnione. Jeżeli nie, to program modyfikuje
czas chłodzenia tak i przeprowadza iteracyjną analizę, aby uzyskać oczekiwane wartości. Po
otrzymaniu oczekiwanych wartości analiza ulega zatrzymaniu.
Symulacja zakłada, że całe gniazdo jest wypełnione tworzywem (uproszczenie to
wynika z faktu, że czas wypełniania gniazda przez tworzywo w stosunku do czasu chłodzenia
jest relatywnie krótki).
Aby uzyskać pełnię informacji przeprowadzono analizy wprowadzając modyfikacje w
modelu bazowym. Zmiany wprowadzono w:
 geometrii układu chłodzenia, wypraski oraz formy (średnica kanałów chłodzących,
odległość między kanałami chłodzącymi, odległość kanałów chłodzących od
powierzchni wypraski, grubość wypraski oraz jej kształt, grubość formy wtryskowej),
 rodzaju tworzywa i parametrów nastawnych (temperatura tworzywa, temperatura
cieczy chłodzącej, zakładana temperatura formy wtryskowej)
Tab. 2 Zestawienie parametrów stałych
Wymiary gabarytowe podstawy formy
156 x 156
wtryskowej [mm]
Wymiary gabarytowe podstawy wypraski w
100 x 100
kształcie płyty[mm]
Wymiary gabarytowe wypraski w kształcie
51,5 x 51,5 x 100
krawędzi[mm]
Grubość wypraski w kształcie krawędzi [mm]
3
Parametry nastawne
Objętościowe natężenie przepływu [l/min]
3,387 (dla średnicy kanału chłodzącego 8mm)
2,54 (dla średnicy kanału chłodzącego 6mm)
Czas otwarcia formy [s]
1
Analizowany czas cyklu (bez czasu otwarcia
20
formy) [s]
Kryteria doboru czasu chłodzenia
Temperatura wyjęcia wypraski z formy [oC]
103 (Moplen HP500N)
148 (Tarnamid T27 natural)
Procent zestalonego tworzywa podczas wyjęcia
100%
wypraski z formy
Właściwości materiałowe osadu
Gęstość [g/cm3]
1,4
Ciepło właściwe [J/kgC]
500
Przewodność cieplna [W/mC]
0,5
Właściwości materiałowe stali narzędziowej
Gęstość [g/cm3]
7,8
Ciepło właściwe [J/kgC]
460
Przewodność cieplna [W/mC]
29

Rys. 1 Geometria analizowanych wyprasek, form wtryskowych oraz układów chłodzenia
z warstwami osadu.
W ramach analiz wprowadzano jedną modyfikację naraz, aby można było zobrazować wpływ
danego czynnika na badane aspekty. Wyjątek stanowi zmiana rodzaju tworzywa, gdzie
sprawdzono wpływ temperatury cieczy chłodzącej. Zakłada się, że temperatura cieczy
chłodzącej powinna być o 10-20oC niższa od oczekiwanej temperatury formy. Aby uzyskać
pełny obraz sytuacji w przypadku drugiego tworzywa zastosowano ciecze o temperaturze 10 i
20oC niższej od temperatury formy, a także o temperaturze założonej dla tworzywa
bazowego. Wszystkie wartości stałe przedstawiono w Tab. 2, a wszystkie wartości zmienne
zostały przedstawione w Tab. 3 (wartości bazowe pogrubiono). Na Rys. 2 przedstawiono
widok geometrii, która podlegała modyfikacji. Wypraski zostały ułożone tak, aby znalazły się
w samym środku formy (uwzględniając ich wymiary gabarytowe).
Tab. 3 Zestawienie parametrów zmiennych
Średnica kanału
chłodzącego
c [mm]
6, 8
Geometria
wypraski g
płyta, krawędź

Odległość między
kanałami chłodzącymi
cs [mm]
16,24
Wysokość formy
wtryskowej mh [mm]
88 (126 w przypadku
krawędzi), 126
Temperatura chłodziwa mct [oC]

Odległość kanału
chłodzącego od powierzchni
wypraski cd[mm]
12, 18
Rodzaj tworzywa p

Grubość wypraski
gt [mm]

3, 5
Temperatura wtrysku
tworzywa pt [oC]
235, 250
Moplen HP500N,
Tarnamid T27 natural
270
Zakładana temperatura powierzchni gniazda mt [oC]

15, 25

35, 50

25, 60,70

80

Analizy zakładały wprowadzenie warstwy osadu różnej grubości do kanałów
chłodzących formy wtryskowej, aby zobrazować wpływ wielkości warstwy osadu na
wydajność układu chłodzącego. Uśrednione dane materiałowe osadu ustalono na podstawie
Tab. 1 oraz prac naukowych [3,4,8] i zaprezentowano również w Tab. 2.
Wstępny czas chłodzenia został wyznaczony dla modelu bazowego tak, aby cała
wypraska uległa zestaleniu (zaokrąglony w górę do pełnych sekund). W celu porównania
wpływu warstwy osadu porównano następujące rezultaty: minimalną, maksymalna oraz
średnią temperaturę gniazda formującego, średnią temperaturę formy wtryskowej, procent
zestalonego tworzywa a także czas, do którego należałoby wydłużyć proces chłodzenia, aby
uzyskać całkowite zestalenie wypraski oraz założoną temperaturę formy.

Powyższe rezultaty mają istotne znaczenie dla eksploatacji formy jako narzędzia
służącego do wyprodukowania wyrobu o założonych kryteriach jakościowych. Średnia
temperatura gniazda wpływa na wielkość wypaczeń związanych ze skurczem tworzywa wiąże się bezpośrednio z czasem potrzebnym do wychłodzenia wypraski. Im czas chłodzenia
jest dłuższy, tym większy skurcz powstaje wewnątrz wypraski, który powoduje problemy z
zachowaniem założonych tolerancji wymiarowych. Z drugiej strony różnica między
minimalną i maksymalną temperaturą formy powoduje niejednorodny skurcz, który potęguje
deformacje wypraski. Średnia temperatura formy z kolei ma bardzo duży wpływ na
eksploatację samej formy i jej niezawodność. Wraz ze wzrostem temperatury formy ulega ona
powiększeniu ze względu na rozszerzalność termiczną materiału. Ma to bardzo duży wpływ
na jej eksploatację i niezawodność. Z jednej strony wzrost wymiarów liniowych formy
powoduje zmianę wymiarów liniowych gniazda, przez co produkowane wyroby będą miały
inne wymiary niż założone w przypadku dobrze chłodzonej formy. Z drugiej strony wzrost
temperatury narzędzia powoduje problem z pasowaniem poszczególnych elementów
ruchomych formy (np. suwaki, wypychacze), co może prowadzić do skrócenia żywotności
tychże elementów. Procent zestalonego tworzywa mówi jaka grubość warstwy osadu może
doprowadzić do dużych wypaczeń wypraski, która bez utwierdzenia w postaci gniazda będzie
mogła się swobodnie deformować w trakcie zestalania poza formą. Czas, do którego
należałoby wydłużyć proces chłodzenia jest z kolei miarą stopnia pogorszenia się wydajności
układu chłodzenia w wypadku jego eksploatacji z daną warstwą osadu.
3.1. Rezultaty obliczeń numerycznych
W niniejszej pracy wyniki były analizowane w 3 obszarach z podziałem na rodzaj
zmiany modelu podstawowego (zmiana geometrii układu chłodzenia, wypraski i formy oraz
zmiana tworzywa i parametrów nastawnych).
Pierwszym analizowanym aspektem była średnia temperatura na powierzchni gniazda
formującego. W badanym zakresie dla każdej wprowadzonej modyfikacji modelu bazowego
można założyć w przybliżeniu (R>0,95) liniową zależność między grubością warstwy osadu a
wzrostem średniej temperatury formy (Rys.2). W przypadku braku osadu w zależności od
zmian w geometrii wahała się ona od 38 do 42oC. różnice stały się wyraźniejsze dopiero przy
grubości osadu równej 1 mm, aby osiągnąć największe rozróżnienie przy warstwie osadu
równej 2 mm. Najmniejszą zmianę średniej temperatury powierzchni gniazda zaobserwowano
dla odsunięcia kanałów chłodzących od powierzchni wypraski oraz pogrubienia formy
wtryskowej. Wyraźny wzrost średniej temperatury gniazda zaobserwowano w wypadku
zmiany geometrii wypraski z płyty na krawędź, co wynika z faktu utrudnionego odbioru
ciepła z obszaru krawędzi. Jeszcze większy wzrost zaobserwowano w przypadku pogrubienia
wypraski (wzrost wynika z większej ilości ciepła koniecznej do odbioru w trakcie cyklu).
Największe zmiany zostały zaobserwowane w przypadku zwiększenia odległości między
kanałami (ok. 10oC) oraz zmniejszenia średnicy kanału (ok. 15oC). W obydwóch
przypadkach wyraźnie uległa zmniejszeniu liczba źródeł odbioru ciepła (mniejsza
powierzchnia kanału chłodzącego w przypadku zmiany średnicy oraz mniejsza liczba
kanałów chłodzących w przypadku większej odległości między kanałami chłodzącymi). W
przypadku gdyby liczba kanałów chłodzących została zachowana, wzrost średniej
temperatury na powierzchni gniazda wyniósłby mniej niż 5oC.

Rys. 2 Wykres średniej temperatury na powierzchni gniazda formującego
W przypadku zmiany parametrów nastawnych oraz tworzywa zaobserwowano dużo
większe różnice w średniej temperaturze formy. Najmniejszy wpływ miało podniesienie
temperatury tworzywa. Obniżenie temperatury cieczy chłodzącej dla Moplenu o 10oC
spowodowało równoważny spadek minimalnej temperatury na powierzchni gniazda
formującego. Zmiana tworzywa na Tarnamid nie spowodowała wyraźnej zmiany minimalnej
temperatury gniazda przy braku osadu, jednak dla osadu o grubości 2 mm różnica wyniosła
ok. 15oC (przy zachowaniu takiej samej temperatury cieczy chłodzącej). W przypadku
zastosowania temperatury cieczy chłodzącej będącej o 10-20oC niższej od zakładanej
temperatury gniazda zaobserwowano bardzo wyraźny wzrost temperatury minimalnej
gniazda, jednak ta zmiana była proporcjonalna do zmiany temperatury cieczy chłodzącej.
Kolejnym poddanym analizie kryterium była minimalna temperatura na powierzchni
gniazda formującego. W przypadku modyfikacji geometrii dla zerowej grubości warstwy
osadu średnia temperatura była równa ok. 26-30oC. Przy zwiększeniu grubości do 0,25 mm
średnia temperatura uległa wzrostowi o ok. 5-7oC do 32-37oC (w zależności od przypadku).
Większe rozbieżności nastąpiły przy dalszym zwiększeniu grubości warstwy osadu. Dla 1
mm warstwy zaobserwowano wyraźnie większy przyrost średniej temperatury dla kanału
chłodzącego o mniejszej średnicy oraz układu chłodzenia z większą odległością między
kanałami. Różnica ta pogłębiła się przy zwiększeniu grubości warstwy do 2 mm.
Zmniejszenie powierzchni odbioru ciepła poskutkowało wzrostem średniej temperatury formy
o odpowiednio 10oC (zmiana odległości między kanałami) i 20oC (zmiana średnicy kanału).
Zachowanie bazowej liczby kanałów chłodzących spowodowałoby, że wspomniany wzrost
temperatury by nie zaistniał. W przypadku pozostałych zmian w geometrii wzrost grubości
osadu powoduje w przybliżeniu liniowe zmiany temperatury z taką samą wartością
współczynnika nachylenia prostej.

Rys. 3 Wykres minimalnej temperatury na powierzchni gniazda formującego
Zmiana tworzywa lub parametrów nastawnych spowodowała jedynie przesunięcie w
górę wartości temperatury przy zachowaniu odstępów między poszczególnymi wykresami,
tak jak w przypadku średniej temperatury powierzchni gniazda formującego.
W przypadku maksymalnej temperatury na powierzchni gniazda formującego
zaobserwowano wyraźne odstępstwo dla zmiany geometrii wypraski na krawędź (nawet w
przypadku braku osadu). Wynika ono z faktu, że w obrębie krawędzi odbiór ciepła jest bardzo
mocno utrudniony. Z tego powodu dla krawędzi obserwowana jest najwyższa temperatura
maksymalna w całym zakresie grubości warstwy osadu. Podobnie jak w przypadku dwóch
poprzednich parametrów zwiększenie grubości formy oraz odległości kanałów chłodzących
od powierzchni formy nie powoduje zmian w stosunku do modelu bazowego. Pogrubienie
wypraski, rozsunięcie kanałów chłodzących oraz zmniejszenie średnicy kanałów chłodzących
daje również taki sam efekt jak w przypadku pozostałych parametrów. Nieusuwanie kanałów
chłodzących w przypadku ich rozsunięcia powoduje zmniejszenie maksymalnej temperatury o
6oC względem wartości zaprezentowanej na wykresie (dla grubości warstwy osadu.

Rys. 4 Wykres maksymalnej temperatury na powierzchni gniazda formującego
W celu porównania zmian w rozkładzie temperatury przygotowano Rys. 5, na którym
zaznaczono zakres minimalnej i maksymalnej temperatury dla danego modelu. W
analizowanym przypadku widać wyraźnie, że zastosowanie mniejszej średnicy kanałów
chłodzacych jak i większej odległości miedzy kanałami prowadzi do wzrostu różnicy między
minimalną i maksymalną temperaturą na powierzchni gniazda formującego. Zwiększenie
grubości formy nieznacznie obniżyło różnicę temperatur, a zwiększenie grubości wypraski i

podniesienie temperatury wtryskiwanego tworzywa nieznacznie ją zwiększyło wielkość
różnicy. Zmiana geometrii na bardziej złożoną (krawędź) poskutkowała bardzo wyraźnemu
zwiększeniu różnic między minimalną i maksymalną temperaturą, podobnie jak zmiana
tworzywa bez zmiany temperatury cieczy chłodzącej. Oznacza to, że zastosowanie zbyt
zimnej cieczy chłodzącej prowadzi do uzyskania dużych różnic temperatur między
poszczególnymi miejscami w formie wtryskowej, co będzie skutkować dodatkowymi
deformacjami związanymi z niejednorodnym skurczem. Zmiana temperatury cieczy
chłodzącej spowodowała jedynie przesunięcie zakresu temperatury minimalnej i
maksymalnej.

Rys. 5 Wykres minimalnej i maksymalnej temperatury na powierzchni gniazda
formującego dla warstwy osadu równej 2 mm
Istotnym parametrem jest również średnia temperatura formy. Jej wartości w funkcji grubości
warstwy osadu przedstawiono na Rys. 6. Podobne zmiany (jak w przypadku wcześniej
analizowanych parametrów) zaobserwowano dla zwiększenia odległości kanałów
chłodzących od powierzchni oraz zwiększenia grubości formy. Rezultat dla zwiększonej
objętości formy niesie ze sobą bardzo istotną informację – niezależnie od wielkości formy jej
średnia temperatura pozostaje stała w funkcji grubości warstwy osadu. Wpływa to wyraźnie
na eksploatację formy wtryskowej, w której ze względu na wzrost temperatury dochodzi do
zwiększenia poszczególnych wymiarów liniowych

Rys. 6 Wykres średniej temperatury formy wtryskowej

Dla pozostałych zmian w geometrii formy zaobserwowano jedynie zmianę w
przypadku zwężenia kanału oraz zwiększenia odległości między kanałami – dla średniej
temperatury formy najwyższa wartość została osiągnięta w przypadku rozsunięcia kanałów
chłodzących (a nie zmniejszenia średnicy kanału chłodzącego). W przypadku nieusuwania
kanałów chłodzących znajdujących się daleko od powierzchni formy temperatura byłaby o
5oC niższa.
W przypadku zmian parametrów nastawnych największe zmiany w temperaturze
zaobserwowano w przypadku zastosowania Tarnamidu T27 i zachowaniu pierwotnej
temperatury cieczy chłodzącej (nieznacznie mniejsza zmiana została zaobserwowana w
przypadku rozsunięcia kanałów chłodzących) i była równa ok. 27oC. Zakładając
współczynnik rozszerzalności liniowej dla stali narzędziowej P20 (40CrMnMo9) równy
0,000012 wyznaczono wzrost wymiaru liniowego formy dla największego wzrostu
temperatury. Zmiana wymiaru liniowego była równa ok. 0,05 mm dla boku formy równego
156 mm. Wiedząc, że standardowe formy wtryskowe są zdecydowanie większe stwierdzono,
że podniesienie temperatury formy o zaledwie 20oC może spowodować istotne zmiany w
wielkości gniazda formy wtryskowej, co z kolei będzie miało duży wpływ na dokładność
wymiarową produkowanych elementów z tworzyw sztucznych. Oprócz tego wzrost
temperatury formy ma wpływ na niezawodność pracy formy wtryskowej, ponieważ mogą
wystąpić problemy z pasowaniem elementów ruchomych formy wtryskowej, skutkujące ich
nadmiernym zużyciem.
Odkładanie się osadu w układach chłodzących wpływa nie tylko na rozkład
temperatury formy wtryskowej ale też na zestalanie się tworzywa w trakcie fazy chłodzenia.
W przypadku zmian geometrii dla wszystkich przypadków prócz zwiększenia grubości
wypraski stwierdzono, że warstwa osadu o grubości 0,25 mm nie powoduje wydłużenia czasu
potrzebnego do zestalenia wypraski (we wszystkich przypadkach osad nie spowodował
obniżenia frakcji tworzywa zestalonego poniżej 100%. Wyraźny spadek zaobserwowano dla
warstwy osadu o grubości 1 mm. W zależności od układu zestaleniu uległo od 70 do 80%
wypraski. Podobnie jak dla poprzednich parametrów zaobserwowano niewielkie różnice w
przypadku zwiększenia grubości formy oraz zwiększenia odległości kanałów chłodzących od
powierzchni formy. Dla warstwy osadu o grubości 2 mm najmniejszy procent zestalonego
tworzywa zaobserwowano dla mniejszych kanałów (niewiele większy dla rozsunięcia
kanałów chłodzących). Również i w tym przypadku nieusuwanie nadmiarowych kanałów
chłodzących spowodowało podniosłoby procent zestalonego tworzywa do 55% (pomimo, że
te kanały chłodzące są bardzo oddalone od powierzchni wypraski).

Rys. 7 Wykres frakcji zamrożonego tworzywa na końcu fazy chłodzenia

W przypadku zmian parametrów nastawnych zaobserwowano dużo większe różnice w
wielkości zestalonego tworzywa. Zwiększenie temperatury tworzywa do 250oC
spowodowało, że nawet dla cienkiej warstwy osadu równej 0,25 mm dochodzi do sytuacji, w
której wypraska nie ulega całkowitemu zestaleniu przed wyjęciem z formy. Zastosowanie
niższej temperatury cieczy chłodzącej spowodowało, że nawet dla warstwy osadu o grubości
1 mm cała wypraska ulegnie zestaleniu przed jej usunięciem z formy wtryskowej. W
przypadku zmiany tworzywa na Tarnamid niezależnie od grubości warstwy osadu udało się
zestalić wypraskę w ciągu założonego czasu chłodzenia (bez zwiększania temperatury cieczy
chłodzącej). W wypadku podniesienia temperatury cieczy chłodzącej do 60oC
zaobserwowano całkowite zestalenie się wypraski przy warstwie osadu o grubości 1 mm (dla
cieczy chłodzącej o temperaturze 70oC zestaleniu uległo 99,71% wypraski).
Ostatnim analizowanym aspektem był teoretyczny czas chłodzenia potrzebny do
zestalenia całej wypraski oraz wychłodzenia formy do założonej temperatury. W przypadku
zmian geometrii zaobserwowano, że dla części przypadków wzrost grubości warstwy osadu
powyżej 1 mm nie powoduje znaczącego wydłużenia czasu chłodzenia. Efekt ten wystąpił w
przypadku zmiany grubości formy wtryskowej, odległości kanałów chłodzących od
powierzchni wypraski oraz zmiany geometrii wypraski. W pozostałych przypadkach dalszy
wzrost grubości warstwy osadu powodował wyraźne wydłużenie czasu chłodzenia.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że tak długi czas chłodzenia wynikał nie z problemów z
zestaleniem tworzywa, a z problemem schłodzenia formy do założonej temperatury.
Najdłuższy czas potrzebny do zestalenia wypraski nie przekroczył 30 sekund, jednak zakładał
on odpowiednie wychłodzenie formy wtryskowej.

Rys. 8 Wykres równoważnego czasu chłodzenia, w którym całe tworzywo ulegnie
zestaleniu oraz forma uzyska założoną temperaturę gniazda.
Zmiana temperatury tworzywa na 250oC dała podobny rezultat jak model bazowy.
Zmniejszenie temperatury cieczy chłodzącej do 15oC pozwoliło dużo szybciej schłodzić
formę wtryskową do zakładanej temperatury (prawie 50% skrócenie czasu chłodzenia). W
przypadku zastosowania Tarnamidu, ustawienie temperatury cieczy chłodzącej na 70oC
spowodowało, że relacja między długością czasu chłodzenia a grubością warstwy osadu
zaczęła przypominać relację dla Moplenu przy 25oC. Zastosowanie cieczy o 10oC
chłodniejszej spowodowało, że relacja przypominała sytuację, gdzie zastosowano Moplen o
temperaturze 15oC. Oznacza to, że nie temperatura cieczy chłodzącej, a względna różnica
między zakładaną temperaturą formy a temperaturą cieczy ma istotny wpływ na potrzebny
czas chłodzenia. Zastosowanie cieczy o temperaturze 25oC dla Tarnamidu sprawiło, że czas
chłodzenia wyniósł nieco ponad 13 sekund (przy ok. 19,5 s dla Moplenu), co ma związek z
temperaturą zestalenia Tarnamidu. Nawet przy 2 mm warstwie osadu czas potrzebny do
schłodzenia wynosi niewiele ponad 20 s (a czas zestalenia wypraski wynosi ok. 19,2 s).

4. Podsumowanie
Przeprowadzone analizy pokazały istotny wpływ osadzającego się kamienia w
układzie chłodzącym na eksploatację formy wtryskowej. Ze względu na swoją niską
przewodność osad powoduje problemy z prawidłowym odbiorem ciepła z formy wtryskowej.
W przypadku wystąpienia grubszej warstwy osadu (1 mm) stwierdzono jej bardzo
wyraźny wpływ na wszystkie badane aspekty. Z punktu widzenia eksploatacji i
niezawodności formy wtryskowej największe znaczenie ma średnia temperatura formy, która
ulega rozszerzeniu wskutek wzrostu temperatury. Może to doprowadzić do problemów z
pasowaniem elementów ruchomych, prowadzących do zmniejszenia żywotności formy jako
narzędzia. Z drugiej strony rozkład temperatury na powierzchni gniazda oraz wydajność
chłodzenia miały bardzo duży wpływ na niezawodność formy wtryskowej jako narzędzia,
które ma za zadanie uformować wyrób w określonym czasie oraz o określonych parametrach.
Niejednorodny rozkład temperatury na powierzchni formy może doprowadzić do zwiększenia
deformacji wypraski i tym samym problemów z zachowaniem tolerancji. Niewydajny układ
chłodzenia wydłuży czas procesu oraz spowoduje, że wypraska będzie się zestalać swobodnie
po wyjęciu z formy, co również poskutkuje dalszym deformacjom. Zmiana wymiarów formy
na skutek podniesienia jej średniej temperatury wpłynie na poszczególne wymiary, co może
spowodować niezachowanie założonych wcześniej tolerancji.
Obliczenia pokazały, że temperatura tworzywa, odległość kanałów od powierzchni
formy, a także wielkość formy ma niewielki wpływ przebieg procesu chłodzenia. Oznacza to,
że zastosowanie zbyt dużej formy wtryskowej będzie skutkowało dodatkowymi problemami z
tolerancją wymiarową. Większy wpływ miała grubość wypraski, ze względu na fakt, że
większa ilość ciepła musiała zostać odebrana z tworzywa, które ma właściwości izolacyjne.
Bardzo duży wpływ miała z kolei średnica kanałów chłodzących, szczególnie w warunkach
utrudnionego odbioru ciepła, podobnie jak liczba kanałów chłodzących. W
przeprowadzonych analizach rozsunięcie kanałów chłodzących spowodowało, że część z nich
znalazło się w dużej odległości wypraski, więc w praktyce przemysłowej nie zostałyby one
wywiercone. Ich brak spowodował dużo większe podniesienie średniej temperatury formy
wtryskowej wraz ze wzrostem grubości warstwy osadu aniżeli w przypadku gdyby zostały
wywiercone. Oznacza to, że wprowadzenie dodatkowych kanałów chłodzących w obszarze,
który normalnie nie brałby udziału w odbiorze ciepła, w przypadku pojawienia się osadu
może on zredukować jego niekorzystne oddziaływanie na eksploatację formy wtryskowej.
W analizie uwzględniono dwa rodzaje tworzyw, aby porównać ich wpływ w powiązaniu z
różną temperaturą cieczy chłodzącej. Dla tworzywa wymagającego Wysokiej temperatury
formy istnieje teoretyczna możliwość zastosowania dużo zimniejszej cieczy chłodzącej niż
zakładana temperatura formy, co poskutkuje wyraźnym skróceniem czasu chłodzenia,
zmniejszeniem średniej temperatury formy, ale wprowadzi niejednorodność w rozkładzie
temperatury gniazda formującego, która może rzutować w przypadku bardziej
skomplikowanych wyprasek na deformacje wypraski. W przypadku tworzywa wymagającego
niższej temperatury formy zmniejszanie temperatury cieczy chłodzącej jest problematyczne
ze względu na kosztochłonność procesu ochładzania samego medium.
Należy mieć świadomość, że analizy zostały przeprowadzone dla bardzo prostej
geometrii wypraski, jaką jest płyta i krawędź. W dzisiejszych czasach elementy produkowane
metodą wtryskiwania są bardzo złożone, nierzadko grubościenne (szczególnie w branży
motoryzacyjnej), przez co w rzeczywistej sytuacji wzrost średniej temperatury formy może
wynieść nawet kilkadziesiąt stopni. W niektórych sytuacjach skomplikowany układ
wypychaczy powoduje, że niemożliwe jest zastosowanie bardzo wydajnego chłodzenia,
ponieważ kanały chłodzące przecinałyby miejsca, w których znajdowałyby się wypychacze.

Oznacza to, że wielkość zmian wymiarów liniowych może wynieść nawet 0,5 mm, co bardzo
negatywnie wpłynie na eksploatację formy wtryskowej, która cechuje się wąskimi
tolerancjami wymiarowymi.
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Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych rurociągu dla V-kształtnej funkcji
intensywności uszkodzeń

Optimization of maintenance costs of a pipeline for a V-shaped hazard rate of
malfunction intensities

Słowa kluczowe: system dystrybucji wody, koszty eksploatacji, wypukła funkcja intensywności
uszkodzeń, wartość obecna pieniądza, metoda Kiefera-Wolfowitza, model jednoczynnikowy
Vasicka
Keywords: water distribution system, maintenance costs, convex hazard rate function, Monte
Carlo simulations, present value of money, Kiefer-Wolfowitz method, one-factor Vasicek
model
Abstrakt: W niniejszej publikacji skupiam się na obliczeniu kosztów eksploatacji wodociągu
(water distribution system – WDS), jeśli pod uwagę zostanie wzięta wartość pieniądza w
czasie. W przeciwieństwie do klasycznego podejścia, zamiast stałej wartości stopy
procentowej, zakładam stochastyczny proces stopy procentowej (w postaci
jednoczynnikowego modelu Vasicka). Założenie to przedstawia niepewne, przyszłe
zachowanie stopy procentowej w bardziej dokładny i realistyczny sposób. Momenty awarii
połączeń w WDS generowane są z wykorzystaniem metody Monte Carlo poprzez
zastosowanie nowego typu funkcji intensywności uszkodzeń (hazard rate function – HRF),
który zaproponowany został w niniejszej publikacji. Ponadto, jakość połączenia oraz ilość
wcześniejszych uszkodzeń ma bezpośredni wpływ na statystyczne właściwości
wprowadzonej HRF. Oprócz analizy wygenerowanych za pomocą symulacji wyników (takich
jak koszty eksploatacji), użyta została metoda Kiefera-Wolfowitza w celu lepszego
dopasowania jednego z parametrów WDS – deterministycznego i bezwarunkowego momentu
wymiany każdego z połączeń (czyli wymiany planowanej). Zaprezentowane zostały również
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algorytmy zarówno dla symulowania momentów uszkodzeń przy użyciu zaproponowanej
HRF, jak i dla kroku optymalizacyjnego. Ponadto, wykonana została analiza statystyczna
kilku przykładów WDS dla dokładnych („crisp”) i rozmytych („fuzzy”) wartości parametrów.

Abstract: In this paper I focus on an evaluation of maintenance costs of a water distribution

system (WDS), if a concept of a value of money in time is taken into account. Contrary to
more classical approaches, instead of a constant yield, a strictly stochastic process (i.e., the
one-factor Vasicek model) of an interest rate is assumed. Such an assumption presents
uncertain, future behaviour of the yield in a more correct, realistic way. Moments of failures
of connections in a WDS are generated using the Monte Carlo simulations via a new kind of a
convex hazard rate function (HRF), which is proposed in this paper. Moreover, quality of a
pipeline and a number of previous failures have direct influence on statistical properties of
this introduced HRF. Apart from an analysis of the simulated output (like the maintenance
costs), the Kiefer-Wolfowitz method is used for a better adjustment of one of parameters of a
WDS – deterministic and unconditional replacement (i.e., planned replacement) time of each
pipe. Algorithms, for both the simulations of the failure moments for the introduced HRF and
the optimization step, are also provided. Additionally, some examples of a WDS for a crisp
and a fuzzified settings are statistically analysed.

1. Wprowadzenie
Z punktu widzenia konsumenta, głównym celem systemu dystrybucji wody (który jest
dalej określany skrótem WDS) jest dostarczanie wody, co więcej – wody o odpowiedniej
jakości i w wystarczającej ilości. Dlatego też należy przeprowadzić rozmaite czynności
serwisowe, np. uszkodzona lub po prostu niedziałająca rura lub inna część WDS powinna
zostać naprawiona lub wymieniona. Ponieważ woda jest niezbędnym dla ludzi dobrem,
dlatego też literatura naukowa poświęcona niezawodności systemów dystrybucji wody jest
bardzo obfita. Po pierwsze, wymieńmy przeglądy rozmaitych metod, podejść i samej
literatury, które znaleźć można np. w [15,28,29]. Same publikacje są również bardzo
zróżnicowane – niektóre dotyczą hydraulicznych lub fizycznych charakterystyk elementów
WDS (patrz np. [4,17]), w innych dyskutowane jest raczej „makrozarządzanie” problemem
odnowienia WDS (patrz np. [12,22]) lub jedynie tylko „mikrozarządzanie” (np. pojedynczym
budynkiem, patrz [1]). Proponowane są również nawet systemy monitorujące dla wykrywania
uszkodzeń w WDS (patrz np. [23]).
Zazwyczaj, jeśli rozważane są koszty eksploatacji WDS, należy wziąć pod uwagę
planowanie w relatywnie długim horyzoncie czasowym. Przedział taki obejmuje 20, 50 lub
nawet 60 lat (patrz np. [12]). Oczywiście, jedna jednostka pieniądza, jaką płacimy teraz i ta
sama jednostka płatna za 50-60 lat nie są sobie równe. W związku z tym należy wziąć pod
uwagę wpływ wartości przyszłej / obecnej pieniądza na obliczenia kosztów eksploatacji.
Jednak większość autorów stosuje jedynie stałą stopę procentową jako czynnik dyskontujący
w celu obliczania wartości obecnej przyszłych strumieni pieniężnych. Takie założenie jest
oczywiście zbyt mocne i nierealistyczne w praktycznych sytuacjach. W związku z tym, w tym
artykule przyjmuję bardziej realistyczny i skomplikowany model – zmienną stopę
procentową, która jest opisana za pomocą szeroko znanego jednoczynnikowego modelu
Vasicka.
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Ponadto należy przyjąć pewne modele dla intensywności uszkodzeń elementów WDS.
Jak jest to proponowane w literaturze, może to zależeć od wybranych fizycznych cech rury
oraz równań numerycznych (jak równanie Hazena-Williamsa, patrz np. [12]), może być to
opisane za pomocą pewnego typu procesu Markowa lub semi-Markowa (patrz np. [13,16,26])
lub uszkodzenia mogą być losowo generowane z wykorzystaniem funkcji intensywności
uszkodzeń (hazard rate function – HRF). Wszechstronny przegląd różnych HRF można
znaleźć w [29]. W artykule tym proponuję nowy rodzaj HRF, która może być łatwo
dostosowana do rzeczywistych danych i która jest bardzo efektywna w symulacjach Monte
Carlo.
Bardzo często w literaturze proponowana jest pewna procedura optymalizacyjna
minimalizująca koszty eksploatacji dla WDS. Przykładowo, całkowite koszty odnowienia,
ryzyka i niedostępności WDS są dane jako jedna funkcja czasu, a potem minimalizowane
(patrz np. [24]), brane są pod uwagę różne scenariusze z wymianą rur lub bez dla kosztów
instalacji i reperowania wraz ze specjalnym modyfikatorem uszkodzeń i niedogodności (patrz
np. [18]) itd. W dalszej części również zaproponuję podejście optymalizacyjne. W trakcie tej
procedury algorytm Kiefera-Wolfowitza zostanie wykorzystany w celu znalezienia minimum
kosztów eksploatacji, w przypadku, gdy bezwarunkowy czas wymiany rury jest naszą
zmienną.
Również należy przyjąć pewien model dla wcześniej wspomnianych kosztów
eksploatacji. W literaturze koszty te związane są z różnymi źródłami i modelami, jak
odnowienie rury i koszty naprawy uszkodzenia (patrz np. [12]), dodatkowa energia, straty
wody i utrata przychodów (patrz np. [11]) itd. W niniejszym artykule koszty modelowane są
przez użycie ich stałych i zmiennych części. Ten drugi element związany jest z czasem, który
niezbędny jest do przeprowadzenia naprawy lub wymiany uszkodzonej rury. Niemniej w
niektórych publikacjach idea ta (tzn. czas wykonania czynności) jest zupełnie pomijana.
Uproszczenie takie jest możliwe (patrz dokładniejszą dyskusję np. w [29]), ale zazwyczaj
odpowiedni przedział czasu modelowany jest za pomocą pewnej zmiennej losowej (np. z
rozkładu wykładniczego, patrz np. [11]). W dalszej części zakładać również będę, że czas
niezbędny do wykonania naprawy lub wymiany będzie opisany pewnym rozkładem
prawdopodobieństwa.
Niniejszą publikację można traktować jako dalsze rozwinięcie pewnych pomysłów,
które były wcześniej dyskutowane w [25,26], ale również jako propozycję całkowicie
nowych. W związku z tym mój obecny wkład dotyczy czterech zagadnień.
Po pierwsze, proponuję nowy rodzaj funkcji intensywności uszkodzeń (HRF) dla rur
w WDS. Bardzo wiele HRF było omawianych w literaturze, niemniej każda z nich ma pewne
istotne wady (patrz np. wszechstronny przegląd w [29]). HRF, która jest wprowadzona w tym
artykule, ma pewne przydatne cechy. Jest ona V-kształtna, co modeluje dwa odmienne stany
połączeń: okres burn-in (bezpośrednio po naprawie lub instalacji rury) i późniejszy okres
wear-out (gdy intensywność uszkodzeń jest większa niż w trakcie fazy początkowej). Ta HRF
zależy również od ilości wcześniejszych napraw danego rurociągu, co oznacza, że
postępujące zmęczenie materiału, wynikające z powracających stresów napraw, może zostać
wzięte pod uwagę. Ponadto odpowiedni algorytm dla losowego generowania przedziałów
czasów pomiędzy uszkodzeniami jest numerycznie bardzo efektywny i bezpośrednio
stosowalny. Zatem symulacje Monte Carlo, bazujące na tej HRF, mogą być bezpośrednio
zastosowane do generowania zachowania całego WDS. Co więcej, parametry tej HRF mogą
zostać łatwo rozmyte, co umożliwia nam wprowadzenie dodatkowego źródła
nieprecyzyjności i niepewności, innego niż całkowicie probabilistyczne. Cechy te warte są
podkreślenia, jako bardzo istotne w przypadku porównania wprowadzonej HRF z innymi
funkcjami tego typu.
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Po drugie, zaadaptowałem algorytm Kiefera-Wolfowitza do znalezienia minimum
całkowitych kosztów eksploatacji. Metoda ta pozwoliła mi na podjęcie decyzji dotyczącej
optymalnej wartości deterministycznego i bezwarunkowego czasu wymiany, tzn. gdy lepiej
jest wymienić połączenie zamiast dokonywania jego kolejnej, przyszłej naprawy. W związku
z tym, że wspomniany algorytm bezpośrednio wykorzystuje stochastyczną naturę symulacji,
metoda Monte Carlo może zostać bezpośrednio użyta do obliczenia niezbędnych estymatorów
przy tym podejściu. W artykule tym skupiam się na bezwarunkowym czasie wymiany jako na
zmiennej, która jest rozważana w problemie optymalizacyjnym, ale prezentowane podejście
może zostać rozszerzone do innych parametrów, które są istotne dla osób podejmujących
decyzje. Ponieważ wyniki, które symulowane są podczas analizy, zachowują się w bardzo
zmienny i nieprzewidywalny sposób, zaproponowałem pewną praktyczną zmianę w
standardowym algorytmie Kiefera-Wolfowitza. Jak wskazane zostało w prezentowanych
przykładach numerycznych, ta procedura optymalizacyjna może w istotny sposób zmniejszyć
koszty eksploatacji.
Po trzecie, poza przypadkiem dokładnym (crisp), omówiłem możliwe rozmycie
parametrów wprowadzonej HRF i modelu kosztów. Jak wiadomo (patrz np. [3,6]), w
praktycznych sytuacjach dane mogą być nieprecyzyjne i niepewne. Ponadto, czasami nie
mogą zostać prawidłowo zamodelowane, jeśli zostanie użyte tylko podejście probabilistyczne.
W związku z tym, rozwinąłem dalej pomysł, omówiony w [26], i niektóre parametry
przyjętych modeli opisane są za pomocą liczb rozmytych. Oznacza to, że nie są one
kompletnie dokładne (tzn. „crisp”), ale są w pewien sposób nieprecyzyjne („blisko / około”) i
mogą zostać podane jako opinie ekspertów (nawet w formie zmiennych lingwistycznych).
Przykładowo, koszt naprawy jest opisany raczej jako „około 50 tysięcy (jakiejś jednostki
pieniężnej”), a nie wartość dokładna i w pełni podana zanim ta naprawa będzie mieć miejsce.
Podejście rozmyte jest szeroko wykorzystywane w analizie możliwych decyzji finansowych
(patrz np. [20,21]).
Po czwarte, w przeciwieństwie do [25,26], zaproponowałem teraz bardziej
skomplikowany model odcinków czasów przejść pomiędzy stanami rurociągu. Przedziały
między uszkodzeniami generowane są z pomocą wprowadzonej HRF, a czasy napraw i
wymian losowane są z różnych rozkładów prawdopodobieństwa. Dla ułatwienia analizy,
skupiłem się na rozkładzie wykładniczym, ale inne gęstości mogą zostać łatwo zastosowane
w proponowanym podejściu symulacyjnym. Ponadto ten model stanów jest bezpośrednio
związany z modelem kosztów obsługi eksploatacyjnej. Rozróżniam dwa typy takich kosztów
(oddzielnie dla naprawy i wymiany) o dwóch elementach dla każdego z nich – części stałej
(która jest niezależna od długości czasu czynności serwisowej) i części zmiennej (która zależy
od losowej wartości czasu naprawy lub wymiany). Dzięki temu rozważany model jest bliski
sytuacjom praktycznym.
Należy podkreślić, że stochastyczny model stopy procentowej (tzn. model
jednoczynnikowy Vasicka, który jest przyjęty w tym artykule) jest bezpośrednio wbudowany
w procedurę symulacji Monte Carlo, podobnie jak w [26]. Według najlepszej wiedzy autora,
podejście takie jest nadal nowym pomysłem, który nie jest nawet rozważany w innych
publikacjach. Tymczasem istnieją zasadnicze różnice w estymowanych wartościach kosztów i
innych ważnych rezultatach dla modeli stałej stopy i zmiennego czynnika dyskontującego,
który jest oczywiście bardziej realistycznym założeniem. Pewne rozbieżności zostały już
wymienione w [26]. Teraz kontynuuję podobną analizę i pokazuję, że uproszczone podejście
(tzn. ze stałą stopą) prowadzi do innych rozwiązań oraz statystycznych rezultatów dla
obliczonych kosztów eksploatacji. Powoduje to, że przyszłe decyzje są również błędne, jeśli
założony jest zbyt uproszczony model.
Struktura niniejszego artykułu jest następująca. W rozdziale 2 przedstawiony został
nowy typ funkcji intensywności uszkodzeń (HRF). Omówiona została tam również procedura
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generowana z odpowiedniej gęstości, bazującej na tej HRF. W rozdziale 3 wprowadzono
model możliwych stanów dla każdego połączenia z dodatkowym parametrem –
deterministycznym i bezwarunkowym czasem wymiany. Rozdział 4 jest poświęcony opisowi
kosztów eksploatacji, które podzielone są na części stałe i zmienne. Rozdział 5 przedstawia
algorytm Kiefera-Wolfowitza, który jest następnie zastosowany w przykładach w rozdziale 6
do optymalizacji dyskontowanej wartości kosztów eksploatacji. Poza numeryczną analizą
przykładu w przypadku crisp, zbadana została również propozycja rozmycia pewnych
parametrów modelu z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. Rezultaty, otrzymane w
przykładach, są następnie statystycznie podsumowane. Końcowe wnioski zawarto w
rozdziale 7.
2. Model intensywności uszkodzeń
Załóżmy, że WDS jest modelowany przez graf połączeń G. W grafie tym każde
połączenie (tzn. rura, która jest elementem całego WDS) jest reprezentowana przez krawędź,
a możliwe źródło lub ujście przez węzeł. W dalszej części skupię się jedynie na krawędziach
grafu G, tzn. połączeniach rozważanego WDS. Załóżmy, że połączenia te zachowują się w
sposób niezależny statystycznie, tzn. nie ma „przepływu informacji” pomiędzy połączeniami,
a uszkodzenie jednej rury nie wpływa na jakość i możliwe uszkodzenia innych połączeń.
Po pierwsze, założyłem, że czasy uszkodzeń dla każdego z połączeń opisane są
funkcją intensywności szkód (hazard rate function, HRF) λ (x |n ) danej wzorem
( |

) =

−

+
+

∗
∗

+
−

∗

+
∗
+

∈ [0,
≥ ∗

∗

)

,

(1)

gdzie
> 0,
> 0, ∗ > 0 , ∗ > 0,
> 0 są parametrami, które związane są z
danym typem połączenia. Dokładniej rzecz ujmując, taka HRF jest liniowa, V-kształtna (patrz
rys. 1), przy czym:
 − jest współrzędną kierunkową liniowej, malejącej części HRF (tzn. lewej strony
funkcji dla której ∈ [0, ∗ ) ),

jest współrzędną kierunkową liniowej, rosnącej części HRF (tzn. prawej strony
funkcji dla której ≥ ∗ ),
 ( ∗ , ∗ ) jest punktem, gdzie HRF staje się liniową funkcją rosnącą, zamiast bycia
funkcją malejącą,

jest parametrem opisującym pogarszanie się jakości połączenia, związanym z
pojedynczym wcześniejszym uszkodzeniem,

jest liczbą wcześniejszych uszkodzeń połączenia, dla których następowały potem
naprawy.
Zakłada się przy tym, że gdy jakieś połączenie jest wymienione na nowe, to przyjmujemy
= 0 dla takiego elementu. Zatem parametr
odpowiada zmęczeniu materiału, które jest
powodowane przez kolejne uszkodzenia i naprawy bez wymiany danego połączenia. Wartość
ta bezpośrednio zwiększa wartość funkcji λ (x |n ). Punkt ( ∗ , ∗ ), a szczególnie wartość ∗
zależy od momentu, kiedy HRF (1) zmienia swoje zachowanie. W punkcie tym, zamiast
okresu burn-in po naprawie (lub instalacji nowej rury), połączenie przechodzi w stan wear-out
(patrz również dokładniejszy opis stanów tego typu np. w [5]). Oznacza to, że dla pierwszej
części (1) intensywność uszkodzeń zmniejsza się, a dla drugiej części zwiększa się wraz z
upływem czasu, co lepiej odzwierciedla rzeczywiste sytuacje. Zatem proponowana funkcja
(1) może zostać w bezpośredni sposób użyta do opisu intensywności uszkodzeń, biorąc pod
uwagę dwa zupełnie odmienne jakościowo stany oraz postęp zmęczenia materiału połączenia,
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który jest zależny od liczby wcześniejszych napraw
dopasowana do danych rzeczywistych.

. W ten sposób HRF może zostać lepiej

HRF

y
x

x
Rysunek 1. Przykładowy wykres wprowadzonej HRF.

Od tego momentu, w celu uproszczenia notacji, używać będę skróconych oznaczeń
∗
∗
=
+ ∗ +
,
= ∗ −
+
.
Dla HRF istnieje ogólny wzór
( )=

( )
( )

,

gdzie ( ) jest gęstością (pdf – probabilisty density function), ( ) = 1 − ( ), a ( )
jest dystrybuantą (cdf – cumulative distribution function), zatem w przypadku formuły (1)
otrzymujemy

( )=

(−
(

+
+

) exp

−

) exp −

−

∈ [0,
−

∗

≥

)
∗

,

(2)

gdzie
= −

( ∗) −

∗

−

( ∗) +

∗

.

Przykładowy wykres tej gęstości można zobaczyć na rysunku 2. Jak łatwo zauważyć, ( )
jest ciągłą funkcją z widocznym punktem zmiany swojego zachowania (który dany jest w tym
przypadku parametrami ∗ = 0.5, ∗ = 1).
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Rysunek 2. Przykładowy wykres wprowadzonej gęstości.
W rozdziale 6 przedstawiona jest analiza symulowanych wyników dla czasów
uszkodzeń danych gęstością (2). Jest zatem niezbędne do zaproponowania efektywnego
algorytmu generowania losowych zmiennych w przypadku tej pdf. Może to zostać
zrealizowane z użyciem metody kompozycji i metody odwracania dystrybuanty (stosowne
wprowadzenie i opis tych metod znaleźć można np. w [27]). Dla metody kompozycji, gęstość
( ) przedstawiana jest w postaci
( ) =∑

( )

,

gdzie dla każdego = 1,2, …, ( ) ≥ 0 jest gęstością, a
≥ 0 jest dyskretną wartością
prawdopodobieństwa. W przypadku (2) otrzymujemy
1
∗
( ∗) −
=
∈ [0, ∗ ) = 1 − exp
,
2
= ( ≥ ∗) = 1 −
,
(3)
a gęstości ( ) (dla ∈ [0, ∗ )), ( ) (dla
odwrotnych do dystrybuant, które są równe
( ) =

−

≥

+2
( ) =

∗

) prowadzą do odpowiednich funkcji

ln(1 −
(

)
∗

)

,
(

)

.

(4)

Symulacja losowych czasów uszkodzeń jest zatem bezpośrednia (patrz algorytm 1). Ponadto,
ponieważ wykorzystana została metoda odwracania dystrybuanty, cały algorytm jest
numerycznie bardzo efektywny. Żaden z losowo generowanych punktów nie jest odrzucany,
co jest powszechnie spotykane np. w przypadku metody ROU (ratio-of-uniforms).
Algorytm 1 (Procedura generacji dla HRF)
Wejście: Zestaw parametrów dla HRF (1).
Wyjście: Losowy czas uszkodzenia X.
Oblicz

,

, które dane są przez (3);
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Wygeneruj niezależne zmienne ,
if ≤
=
( ) (patrz (4));
else
=
( ) (patrz (4));
end
return X

z rozkładu jednostajnego standardowego [0; 1];

Ze względu na kilka parametrów, które opisują wzór (1), wprowadzony model czasu
uszkodzeń może zostać zastosowany w wielu przypadkach. Przykładowe wykresy wartości
oczekiwanych dla odpowiedniej gęstości (2) można znaleźć na rysunkach 3, 4 i 5. Jak łatwo
zauważyć, wartość oczekiwana czasu uszkodzenia jest zarówno funkcją liniową, jak i
nieliniową, co upraszcza dopasowanie do złożonych rzeczywistych danych.

Rysunek 3. Wykres wartości oczekiwanej (EX) dla wprowadzonej gęstości jako funkcji
i .
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Rysunek 4. Wykres wartości oczekiwanej (EX) dla wprowadzonej gęstości jako funkcji
i .

Rysunek 5. Wykres wartości oczekiwanej (EX) dla wprowadzonej gęstości jako funkcji
∗
i ∗.
3. Stany połączenia
Każde z połączeń w momencie t może być w jednym z następujących stanów: działa,
w trakcie naprawy, w trakcie wymiany. Oznacza to, że zaraz po uszkodzeniu połączenie jest
naprawiane lub wymieniane na nowe.
Losowa długość czasu działania
, po naprawie lub wymianie rury, a przed
kolejnym uszkodzeniem, dana jest wzorem (2). Długość czasu naprawy
(po uszkodzeniu,
gdy połączenie jest w trakcie naprawy) może być modelowana za pomocą różnych rozkładów
prawdopodobieństwa, np. rozkładu wykładniczego lub lognormalnego. Oczywiście, rozkład
ten i jego parametry powinny zostać dopasowane do rzeczywistych danych, np. dzięki użyciu
metod statystycznych. Podobne podejście należy zastosować do długości czasu wymiany
(tzn. po uszkodzeniu, gdy połączenie jest w trakcie jego wymiany na nowe).
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Podobnie jak w [26], wprowadzę deterministyczny i bezwarunkowy czas wymiany ∗ .
Wartość ta jest wykorzystywana do podjęcia decyzji, czy zamiast jeszcze jednej naprawy,
należy raczej wymienić rozważane połączenie. Oznacza to, że jeśli
∑
+
> ∗
,
(5)
gdzie
,…,
i
,…,
są czasami działania i napraw po ostatniej wymianie
połączenia, to następuje wymiana połączenia na nowe. Następnie przyjmowana jest wartość
= 0 w (1), co oznacza, że wymiana taka „restartuje” proces zmęczenia materiału.
4. Koszty eksploatacji
Jak zostało to wskazane w rozdziale 2, możliwe jest bezpośrednie symulowanie
czasów działania
rozważanego połączenia dla gęstości danej przez (2). Jeśli dodatkowo
wybierzemy numerycznie efektywne rozkłady dla czasów napraw
i wymian
(jak np.
rozkład lognormalny), to metody Monte Carlo mogą zostać wykorzystane. Ponadto warunek
wymiany (5) może zostać łatwo wbudowany do tego podejścia, bez konieczności
przeprowadzania skomplikowanych teoretycznych obliczeń.
Metoda MC może zatem zostać zastosowana do generowania kolejnych stanów
każdego połączenia j, a potem, w analogiczny sposób, do symulowania zachowania się całego
WDS. Zakładać będę od teraz, że połączenia zachowują się w niezależnie statystycznie
sposób. Jednak również w przypadku pewnego typu zależności procedura MC może zostać
użyta. Jak łatwo zauważyć, poza
,
i
, można obliczyć również dokładne momenty
uszkodzeń, kiedy rozpoczynają się niezbędne czynności serwisowe (tzn. naprawy lub
wymiany). W dalszej części momenty te będą oznaczane przez , , ….
W artykule tym skupiam się jedynie na kosztach eksploatacji związanych z wymianą
lub naprawą. Oczywiście inne typy kosztów (jak koszty strat wody, utrata przychodów itp. –
patrz np. [5,11,12,18]) są często rozważane w literaturze. Spośród innych powinienem
również wymienić koszty konserwacyjne i diagnostyczne. Są one bardzo istotne, szczególnie
w długim horyzoncie czasowym analizy. Niektóre spośród wymienionych kosztów mogą
zostać łatwo wprowadzone przy wykorzystaniu podejścia MC. Wydaje się to również
możliwe dla kosztów konserwacyjnych i diagnostycznych. Niemniej, ze względu na naturę
późniejszych założeń w tym artykule, koszty te związane są raczej z samą HRF, a nie z
czasem czynności serwisowej (jak naprawa lub wymiana). Przykładowo, po konserwacji
połączenia, wartość
może zmniejszona lub wartości
i
mogą zostać odpowiednio
zmienione. Celem tych zmian jest zwiększenie długości przedziału czasowego do następnego
uszkodzenia danego przez (1). Niemniej, w takim przypadku podejście symulacyjne jest nadal
możliwe. Oczywiście, wprowadzenie innego typu kosztów (jak koszty konserwacyjne) może
mieć pewien wpływ na uzyskane wyniki.
Zakładać będę, że wspomniane koszty zależeć będą od rodzaju czynności serwisowej
(tzn. czy jest to naprawa lub wymiana), długości tej czynności i typu rozważanego połączenia.
Mamy zatem
( )

( )=

( )
,

+

( )
,

(

)

( )

( )=

( )
,

+

( )
,

(

),

lub

gdzie ( ) ( ) oznacza całkowitą sumę kosztów dla danego j-tego połączenia i czasu , gdy
( )
zaczyna się niezbędna czynność serwisowa, ,
jest stałą wartością, niezależną od
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( )
,

długości okresu naprawy (lub wymiany w przypadku

), tzn. jest to stały koszt, a

( )
,

( )

( . ) oznacza zmienny koszt naprawy (lub wymiany dla ,
( . )), tzn. jest to pewna
funkcja długości czynności serwisowej. Jeśli zastosowane jest podejście MC, to zmienne
koszty mogą być modelowane na rozmaite sposoby, np. można wykorzystać dodatkowe
rozkłady prawdopodobieństwa związane z
lub
.
Jak zostało to już wspomniane, zakładam w rozważanym podejściu, że wartość
pieniądza zależy od czasu. Stosowane jest zatem pojęcie wartości obecnej (lub przyszłej),
szeroko znane w matematyce finansowej (patrz np. [7,27]). Jest to szczególnie użyteczne,
jeśli jesteśmy zainteresowani długim horyzontem czasowym T (jak 20 lub nawet 50 lat), dla
którego należy obliczyć estymowane koszty eksploatacji. Koszty te dla różnych planów
zarządzania i możliwych scenariuszy mogą zostać łatwo porównane dla tego samego,
obecnego momentu, tzn. = 0. Prowadzi to do bezpośredniej metody wyboru najlepszej
decyzji, biorącej pod uwagę ryzyko finansowe.
W celu obliczenia wartości obecnej całkowitej sumy kosztów napraw i wymian
( )

( ) = ∑,

( ) ,

(6)

należy przyjąć pewien model stopy procentowej w celu obliczenia czynnika dyskontującego
(. ) dla każdego ( ) ( ). W dalszej części wykorzystany jest jednoczynnikowy model
Vasicka (patrz np. [7])
= ( − )+

,

(7)

gdzie jest wartością stopy w chwili t,
jest standardowym procesem Wieniera, zaś , ,
są parametrami tego modelu. Ponadto b opisuje długoterminową średnią (tzn. trajektoria
kieruje się ku tej wartości w długim okresie), a obrazuje szybkość powrotu do b, zaś jest
zmiennością (volatility) trajektorii opisanej losową składową .
W podejściu MC należy wykorzystać odpowiedni schemat iteracyjny w celu
generowania przyrostów ∆ procesu (7) (patrz np. [7]). Wartości
dla ustalonych
momentów 0 = < < ⋯ < dane są przez
=

− (
+

gdzie

,

,…,

− )

+

1 − exp −2 (
2

− (

1−
− )

− )

,

są zmiennymi iid z N(0,1). Również skumulowany czynnik
( ,

)

=∫

,

który jest niezbędny do obliczenia wartości obecnej, może być łatwo przybliżony (patrz
dokładniejszą dyskusję np. w [7,26,27]).
Jak zostało to wskazane w [26], jeśli założona jest zmienna stopa procentowa (jak
jednoczynnikowy model Vasicka w tym artykule), to uzyskane wyniki są inne niż dla modelu
ze stałą stopą procentową. Różnice te zademonstruję również w przykładach w rozdziale 6.
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5. Procedura optymalizacyjna
W przypadku numerycznych przykładów, które przedstawione są w rozdziale 6,
zainteresowany jestem w znalezieniu rozmaitych miar statystycznych, które są istotne w
analizie kosztów eksploatacyjnych. W praktycznych sytuacjach osoba podejmująca decyzję
ma przed sobą wiele scenariuszy dotyczących wartości pewnych parametrów. Ze względu na
stochastyczną naturę wprowadzonego procesu stopy procentowej (7) i samo zachowanie się
WDS, niezbędna jest również procedura optymalizacyjna. Istnieją rozmaite metody, które
mogą zostać wykorzystane do rozwiązania wspomnianego problemu min-max o podłożu
stochastycznym (patrz np. [9]). Niemniej w dalszej części zastosuję algorytm KieferaWolfowitza (KW) (patrz np. [2]) z pewnymi zmianami, które niezbędne są w rozważanym
przypadku.
Ogólnie rzecz biorąc, iteracyjny schemat algorytmu KW bazuje na wzorze
=

(

−

+

)− (

−

) /

,

(8)

gdzie
jest wartością początkową,
i
są dwoma rzeczywistymi, deterministycznymi
ciągami, zaś ( + ), ( − ) są estymatorami (bazującymi zazwyczaj na podejściu
MC) dla funkcji celu (. ) dla
+
i
− . Celem ciągu (8), który generowany jest
przez ten algorytm, jest minimalizacja wartości ( ), przy uwzględnieniu parametru
decyzyjnego x. Szybkość i jakość zbieżności do minimum zależy od ciągów
i
(patrz
bardziej szczegółową dyskusję dotyczącą niezbędnych wymagań dla tych ciągów np. w [2]).
Zazwyczaj estymatory ( + ), ( − ) bazują tylko na pojedynczych próbach
Monte Carlo, które uzyskiwane są dla odpowiednich funkcji ( + ), ( − ).
Niemniej w niektórych przypadkach niezbędne jest bardziej wyszukane podejście. W
rozważanym przypadku funkcja ( ) może zachowywać się w bardzo zmienny i
nieprzewidywalny sposób ze względu na swoją stochastyczną naturę. W związku z tym
wspomniane estymatory, obliczane jako zwykłe średnie metody Monte Carlo, powinny
wykorzystywać większe próby. Co więcej, może być korzystnym przechowywanie
estymowanych wartości (. ) z wcześniejszych kroków algorytmu, a nie tylko wartości
ostatniej.
W dalszej części eksperymenty numeryczne skupiają się na optymalizacji kosztów
eksploatacji, jeśli bezwarunkowy czas wymiany ∗ jest parametrem decyzyjnym w (8).
Dokładniej rzecz ujmując, moim celem jest znalezienie
min

∗

( ) ,

(9)

tzn. minimum oczekiwanej wartości obecnej całkowitej sumy (6), jeśli ∗ jest parametrem
decyzyjnym. Z praktycznego punktu widzenia, bezwarunkowy czas wymiany jest bardzo
istotny dla osób podejmujących decyzje, szczególnie jeśli brany pod uwagę jest długi
horyzont czasowy. Oczywiście, inne wartości dla WDS mogą być traktowane jako parametry
decyzyjne, ale prezentowane podejście można stosować również w takich przypadkach.
6. Przykład analizy numerycznej
Zastosuję teraz algorytm KW i symulacje Monte Carlo w celu znalezienia optymalnej
wartości bezwarunkowego czasu wymiany ∗ , która będzie rozwiązaniem problemu (9). W
celu jej uzyskania przedstawię uproszczony przykład, który jest jednak podobny do
przypadku rzeczywistego. W analizie tej HRF, dana przez (1), jest użyta do symulowania
czasów uszkodzeń.
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Rozpocznę od ogólnego opisu parametrów w rozdziale 6.1. Następnie, w rozdziale
6.2, przedstawię przyjęte numeryczne wartości tych parametrów w przypadku crisp. Wartości
te są użyte później, w rozdziale 6.3, do znalezienia optymalnej wartości ∗ w rozważanym
problemie optymalizacyjnym. Estymowane są tam również pewne inne statystyczne miary
kosztów eksploatacyjnych. W rozdziale 6.4 omówię możliwe problemy związane z
suboptymalnością znalezionego rozwiązania. Jest tam również rozważana zależność
pomiędzy założonym modelem stopy procentowej i optymalnym rozwiązaniem dla ∗ .
Następnie, w rozdziale 6.5, przypomnę podstawowe definicje i notację dotyczącą podejścia
rozmytego. To podejście rozmyte zostanie wykorzystane potem w dwóch analizach: po
pierwsze, gdy niektóre parametry HRF będą rozmyte (rozdział 6.6), a po drugie, aby
zdecydować, czy estymowane wyniki są bardziej wrażliwe na nieprecyzyjność związaną ze
stałymi czy zmiennymi częściami koszów (rozdział 6.7). Rezultaty wszystkich analiz będą
podsumowane w rozdziale 6.8. Omawianie przykładu zakończę pewnymi uwagami
związanymi z możliwością użycia przedstawionego podejścia w praktycznym zastosowaniu
(rozdział 6.9).
6.1. Ogólny opis parametrów
Biorąc pod uwagę wcześniejsze rozważania, parametry całego modelu
wykorzystywanego w symulacjach mogą zostać podzielone na cztery grupy:
1. parametry danego typu połączenia, które są związane z HRF opisaną przez (1),
tzn. , , ∗ , ∗ , , ,
2. parametry, które zależą od typu połączenia, jego lokalizacji itd. i związane są z
kosztami eksploatacyjnymi ,
, ,
, , (. ), , (. ) lub długością
czasu niezbędnych czynności serwisowych (tzn. napraw i wymian), jak
parametry rozkładów prawdopodobieństwa dla
i
,
3. parametry modelu stopy procentowej, które związane są z przyjętym modelem
finansowym (7), tzn. , , , ,
4. inne parametry, jak ∗ i horyzont czasowy całej symulacji T.
6.2. Parametry zastosowane w przypadku crisp
Najpierw skupię się na przypadku crisp. W dalszej analizie, w celu uproszczenia
moich rozważań, modelować będę WDS, który składa się z 20 połączeń jednego typu rury.
Załóżmy, że jednostką czasu jest rok, zaś ∗ = 0.5, ∗ = 1. Oznacza to, że po pół roku,
HRF czasu uszkodzenia zmienia swoje zachowanie i po okresie burn-in, połączenie
przechodzi w stan wear-out. W ogólności wartości te mogą być podane przez eksperta.
Użycie takiego źródła informacji łączy wiedzę specjalistyczną z klasycznym,
probabilistycznym podejściem.
Zakładać również będę, że
=
= 1. Oznacza to, że liniowe fragmenty funkcji
(1) są nachylone pod kątem 45 stopni oraz, jeśli nie było wcześniejszych napraw, oczekiwany
czas do następnego uszkodzenia jest równy 0.715 roku. Wartość ta może zostać łatwo
znaleziona za pomocą odpowiedniego programu, jak np. Mathematica. Jak jest to widoczne
ze wzoru (1), jeśli były jakieś wcześniejsze naprawy, cała HRF przesuwa się w górę o
czynnik wynikający z pomnożenia przez siebie parametru
i liczby wcześniejszych
symulacji
. Załóżmy, że
= 0.2. Wtedy, po jednej naprawie, czas do kolejnego
uszkodzenia skróci się do 0.635 (około 11%).
Następny zestaw parametrów związany jest z kosztami eksploatacji. W dalszej
analizie przyjmę założenie o jednej jednostce pieniężnej i użyję ,
= 1, ,
=
3, , ( ) = 100 , , ( ) = 100 . W ten sposób stały koszt wymiany jest trzy razy
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większy niż stały koszt naprawy, a koszty zmienne są liniowymi funkcjami czasu
niezbędnego do wykonania czynności serwisowej. Ponadto zmienny koszt wymiany jest taki
sam jak odpowiedni koszt naprawy i równy około 0.247 na dzień (plus koszt stały, ponoszony
jednokrotnie). Czas czynności serwisowych również powinien być modelowany w jakiś
sposób. W dalszej części wykorzystam rozkład wykładniczy w celu opisu zarówno czasu
naprawy (z parametrem
dla jej gęstości), jak i czasu wymiany (odpowiednio z parametrem
). Innego typu rozkłady prawdopodobieństwa, jak np. rozkład lognormalny, są również
użyteczne i mają praktyczne zastosowanie w tej dziedzinie. W rozważanym przypadku
przyjmę
= 365 (zatem wartość oczekiwana czasu naprawy wynosić będzie jeden dzień) i
= 182.5 (zatem wartość oczekiwana czasu wymiany równa będzie 2 dni).
Oczywiście w przypadku praktycznych zastosowań odpowiednie parametry
rozważanych połączeń powinny być estymowane na podstawie danych rzeczywistych (lub
opinii ekspertów).
Ostatnia grupa parametrów, która wspomniana była w rozdziale 6.1, opisuje model
stopy procentowej. Dla jednoczynnikowego modelu Vasicka, który jest analizowany w tym
artykule, założono, że
= 0.1, = 0.05, r = 0.04,

= 0.001

oraz przyjęty został bardzo długi, pięćdziesięcioletni horyzont czasowy analizy finansowej
kosztów eksploatacji (tzn., że = 50). Zatem, w porównaniu do [26], rozważany jest jeszcze
dłuższy okres.
6.3. Wyniki procedury optymalizacyjnej dla przypadku crisp
Teraz, gdy wszystkie niezbędne parametry zostały przyjęte, algorytm KW znajdujący
rozwiązanie problemu (9) może zostać uruchomiony.
W dalszej analizie użyję ∗ = 5 jako wartości początkowej. Jak zostało to
wspomniane w rozdziale 5, ze względu na stochastyczną naturę estymatorów ( ∗ + ),
( ∗ − ), algorytm KW musi być lekko zmodyfikowany. W związku z tym, aby obliczyć
wartości ( ∗ + ), ( ∗ − ),
= 100 000 symulacji zostanie przeprowadzonych dla
każdej z nich w celu znalezienia odpowiednich średnich Monte Carlo.
Po 50 krokach algorytmu KW, została znaleziona optymalna wartość ∗, która
rozwiązuje problem (9). W rozważanym przypadku wynosi ona 3.58. Teraz możemy
porównać różnorodne miary statystyczne dotyczące czynności serwisowych dla wartości
∗
∗∗
optymalnej
= 3.58 i wartości startowej
= 5. Rozważać będę estymator
zdyskontowanych kosztów obsługi serwisowej ( ( )), średnią liczbę napraw ( ̅ ) i
bezwarunkowych wymian ( ̅ ), minimalny koszt naprawy (min ) i bezwarunkowej
wymiany (min ), średni koszt naprawy ( ̅ ) i wymiany ( ̅ ), maksymalny koszt naprawy
(max ) i wymiany (max ), odchylenie standardowe kosztów naprawy ( ( )) i
wymiany ( ( )).
Jak widać to z tabeli 1,
( ) jest mniejszy o około 3.39%, jeśli zostanie użyta
optymalna wartość ∗ , zaś wartość ̅ jest zmniejszona nawet jeszcze bardziej, bo o około
14.21%. Oznacza to, że ogólne zdyskontowane koszty są mniejsze, a naprawy jeszcze
rzadsze. Z kolei wartość ̅ jest dla ∗∗ większa o około 44.44%. Zatem w tym przypadku
częstsze bezwarunkowe wymiany prowadzą do zmniejszenia się liczby napraw. Statystyki
kosztów dla pojedynczej naprawy lub wymiany są bardzo podobne dla obydwu wartości ∗ ,
nie mają one zatem wpływu na uzyskane wnioski.
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∗
= 5
= 3.58
1307.52
1353.36
( )
1929.56
2266.41
̅
260
180
̅
1
1
min
6.39567
6.22472
max
1.27371
1.27373
̅
( )
0.273725
0.273755
3
3
min
12.3977
12.4351
max
3.54815
3.54807
̅
( )
0.547971
0.548069
Tabela 1. Porównanie miar statystycznych dla czynności serwisowych dla optymalnej
wartości i dla wartości początkowej.
∗∗

Miara

6.4. Procedura optymalizacyjna – dodatkowe uwagi
Oczywiście, jeśli użyty jest algorytm KW, jest możliwe, że zamiast optymalnego
punktu znajdziemy rozwiązanie suboptymalne. Nie jest tak jednak w rozważanym
przykładzie. Na rysunku 6 znajduje się wykres
( ) jako funkcji ∗ (zaznaczony kółkami).
Jak jest to widoczne, funkcja ta ma kształt litery U. Ponadto rysunek 7 pozwala nam na
analizę zachowania średnich ̅ (zaznaczonych za pomocą kwadratów) i ̅ (oznaczonych
rombami). Średnia liczba napraw rośnie bardzo szybko w porównaniu z powolnym
zmniejszaniem się średniej liczby wymian. Dobrym pomysłem dla osoby podejmującej
decyzję jest zatem wybór znalezionej wartości optymalnej dla ∗ , zamiast wartości mniejszej
lub większej.
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Rysunek 6. Wykres
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( ) dla jednoczynnikowego modelu Vasicka (kółka) i wartości
nominalnej (trójkąty) jako funkcji ∗.
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Rysunek 7. Wykres ̅ (kwadraty) i ̅ (romby) jako funkcji
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Jak zostało to pokazane w [26], użycie wartości nominalnej dla przepływu
pieniężnego lub modelu ze stałą stopą procentową prowadzi do niepoprawnej estymacji
kosztów eksploatacyjnych. Ponieważ rozważam teraz podejście optymalizacyjne, należy
sformułować podobny problem – czy, jeśli zmienimy model opisujący przepływy finansowe,
zostanie znaleziona inna wartość optymalna dla ∗? Zastosowałem zatem algorytm KW
również dla modelu z nominalnymi wartościami przepływów pieniężnych (tzn. wartość
jednostki pieniężnej jest cały czas taka sama, brak jest dyskontowania). W takim przypadku
optymalna wartość dla ∗ wynosi 3.34, co oznacza, że jest o około 6.7% mniejsza niż dla
∗∗
= 3.58.
Można porównać również średnie koszty. Na rysunku 6, poza wykresem
( ) dla
jednoczynnikowego modelu Vasicka, został stworzony podobny wykres (oznaczony
trójkątami) dla średniej jako funkcji ∗ dla nominalnych przepływów pieniężnych. Jak łatwo
zauważyć, jeśli nie bierzemy pod uwagę wartości pieniądza w czasie, estymatory średnich
nominalnych kosztów usług serwisowych mają zbyt duże wartości, a optymalna wartość ∗
jest przesunięta w lewą stronę.
6.5. Podejście rozmyte – podstawowe definicje i oznaczenia
Jak zostało to wskazane w wielu publikacjach (patrz np. [6,8,10,26]), niektóre źródła
nieprecyzyjności mogą być łatwo modelowane poprzez podejście rozmyte, gdy wartość
nieprecyzyjnego parametru bazuje na wiedzy eksperta. Podejście to jest szczególnie istotne,
jeśli danych jest mało, a nie jest użyteczne lub możliwe wykorzystanie różnych metod analizy
danych, takich jak statystyka. Wtedy poprzez wzięcie pod uwagę opinii ekspertów, niezbędne
parametry modelu mogą zostać opisane jako np. „wartość tego parametru wynosi około 5”.
Ponieważ opinie te nie są zupełnie dokładne (jak jest w przypadku liczb rzeczywistych),
liczby rozmyte są oczywistym modelem do opisania tego typu sformułowań.
Ważny krok w zastosowaniu podejścia rozmytego do symulacji kosztów eksploatacji
został uczyniony w [26]. Teraz wykonam podobną analizę, ale tym razem dla nowego modelu
czasu uszkodzenia, który został zaproponowany w rozdziale 2.
Zacznę od podstawowych definicji i notacji dotyczących podejścia rozmytego, które
będzie używane w dalszej części artykułu. Dodatkowe szczegóły znaleźć można np. w [14].
Dla podzbioru rozmytego zbioru liczb rzeczywistych R, przez
oznaczać będę jego
funkcję przynależności
: → [0,1], a przez [ ] = { : ( ) ≥ } α-cięcie
dla ∈
[
]
{
(
)
}
(0,1]. Wtedy 0 jest domknięciem zbioru :
>0 .
16

Liczba rozmyta jest rozmytym podzbiorem R, przy czym zakładamy, że funkcja
jest normalna, półciągła z góry, wypukła, o domkniętym nośniku. Wtedy dla każdego
[ ], [ ] , dla
∈ [0,1], α-cięcie liczby [ ] jest domkniętym przedziałem [ ] =
którego [ ], [ ] ∈ i [ ] ≤ [ ].
Liczba rozmyta L-R (dalej skrótowo określana jako LRFN – left-right fuzzy number)
jest to liczba rozmyta o funkcji przynależności postaci

( )=

⎧
⎪

∈[ , ]

,

∈[ , ]

1,

⎨
⎪
⎩0,

∈[ , ]

,

,

gdzie , : [0,1] → [0,1] są niemalejącymi funkcjami, takimi, że L(0) = R(0) = 0 i L(1) =
R(1) = 1. Trójkątna liczba rozmyta, oznaczana dalej przez [ , , ], jest to LRFN, której
funkcja przynależności ma postać
,

∈[ , ]

,

∈[ , ]

( )=

.

0,
W dalszej części moich rozważań, zachowanie funkcji ( ) odgrywa szczególną rolę.
W celu przybliżenia rozmytego wyniku ( ) dla pewnego rozmytego parametru , należy
sprawdzić monotoniczność ( ). Jeśli ( ) jest funkcją niemalejącą, wtedy dla ustalonego ,
lewy kraniec
[ ] przybliżany jest przez wartość dokładną [ ]. To samo dotyczy
[ ]i
[ ]. W przeciwnym przypadku, jeśli ( ) jest funkcją nierosnącą, należy użyć
[ ], [ ] do obliczenia [ [ ],
[ ] ] (patrz np. [19,26]).
6.6. Numeryczna analiza dla rozmytych parametrów

∗

,

∗

Po rozważeniu przypadku crisp, przedyskutowany zostanie przypadek rozmyty.
Najpierw założę, że ∗ , ∗ są modelowane za pomocą trójkątnych liczb rozmytych, a
wszystkie pozostałe parametry są dane za pomocą wartości dokładnych, takich samych jak w
rozdziale 6.2. Jak zostało wskazane, zarówno ∗ jak i ∗ bazować mogą na wiedzy ekspertów,
zatem liczby rozmyte są oczywistym wyborem przy modelowaniu tych parametrów. W
dalszej części przyjmę ∗ = [0.25,0.5,0.75] oraz ∗ = [0.5,1,1.5]. Oznaczać to będzie, że
pozioma współrzędna punktu, w którym wprowadzona HRF (1) zmienia swoje zachowanie,
wynosić będzie „około 0.5”, zaś jego współrzędna pionowa „około 1” z nieprecyzyjnością
równą „plus / minus 50%”. Wykorzystując te rozmyte wartości ∗ , ∗, estymator Monte Carlo
dla zdyskontowanych kosztów obsługi
( ) może zostać znaleziony dla wcześniej
∗∗
estymowanej optymalnej wartości
. Jak widać to z rysunku 8, uzyskany wynik jest lekko
prawoskośną LRFN. Jej nośnik jest równy [979.649,1769.21], co oznacza zmianę -25% i
+35% w stosunku do jądra
( ) (i jednocześnie wartości dokładnej
( ), której estymator
∗ ∗
obliczono w rozdziale 6.3). Parametry ,
mają zatem istotny wpływ na estymowane
zdyskontowane koszty.
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Ponadto rozmycie parametrów ∗ , ∗ ma wpływ na średnią liczbę napraw. Jak wynika
to z rysunku 9, dla ∗ = [0.25,0.5,0.75] i ∗ = [0.5,1,1.5] odpowiednia rozmyta średnia
jest również lekko prawoskośną LRFN. Jej nośnik jest równy [1271.46,2859.13], co oznacza
-34% i +48%, jeśli przedział ten porównamy z jądrem . Zatem zmienność
jest większa
∗
niż
( ). Oznacza to również, że optymalna wartość dla
powinna zostać obliczona w
∗ ∗
przypadku każdego analizowanego punktu , . Przykładowo, 0-cięcie (tzn. α-cięcie liczby
rozmytej dla którego = 0) dla ∗ jest równe [3.15,4.45] dla wcześniej wspomnianych
wartości ∗ i ∗ . Estymatory
( ) i miary statystyczne dla kosztów napraw i wymian dla
lewego i prawego końca tego 0-cięcia można znaleźć w tablicy 2.
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= [0.25,0.5,0.75] i

x
R
∗

= [0.5,1,1.5].

[0] = 4.45
968.028
1389.72
220
1
6.01543
1.27373
0.273719

3
3
min
12.2116
12.3969
max
3.54795
3.54803
̅
( )
0.547883
0.548142
Tabela 2. Porównanie miar statystycznych dla kosztów czynności serwisowych dla lewego
i prawego końca ∗ [0].
6.7. Numeryczna analiza rozmytych parametrów kosztów
Poza parametrami HRF, można zbadać również wpływ rozmycia innych wartości.
Przykładowo, osoba podejmująca decyzje może być zainteresowana znalezieniem odpowiedzi
na pytanie, czy wartości stałe czy też ich zmienne odpowiedniki są bardziej wrażliwe na brak
precyzji w opinii eksperta. Ponownie symulacje Monte Carlo prowadzą do bezpośredniego
rozwiązania tego problemu, które zobaczyć można na rysunku 10. W tym przypadku
zakładam, że odpowiednie koszty są „około plus / minus 10%”, tzn. ̃ ,
= [0.9,1,1.1],
̃ ,
= [2.7,3,3.3] (wykres dla rozmytych stałych kosztów oznaczony jest kwadratami) i
̃ ,
= [90,100,110], ̃ ,
= [90,100,110] (wykres dla rozmytych zmiennych kosztów
oznaczony kółkami). Jak łatwo zauważyć, stałe części kosztów eksploatacyjnych mają
większy wpływ na estymowane koszty całkowite. W obydwu przypadkach wyniki są
trójkątnymi liczbami rozmytymi. Dla rozważanych rozmytych zmiennych kosztów,
odpowiedni nośnik dany jest przez +/-1.98% (jeśli porównamy go z estymatorem crisp
( )), a w przypadku rozmytych kosztów stałych nośnik ten jest jeszcze szerszy (+ / - 8%).


1.0




0.8



0.6

 



0.4





0.2





















1250







1300



1350

Rysunek 10. Wykres
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= [90,100,110] (kółka).

Oczywiście analizować można więcej niż jedno źródło braku precyzji modelowane
podejściem rozmytym. Wykorzystując symulacje Monte Carlo możliwym jest obserwowanie
interakcji pomiędzy wieloma źródłami, np. parametrami HRF, kosztami itd.
6.8. Podsumowanie wyników
Biorąc pod uwagę wcześniejsze analizy, można podsumować pewne wnioski
dotyczące ich wyników:
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W rozważanym przypadku, ogólne zdyskontowane koszty obsługi serwisowej
są mniejsze (o około 3.39%), a naprawy znacznie rzadsze (o około 14.21%) dla
optymalnego rozwiązania. Procedura optymalizacyjna nie ma wpływu na
koszty pojedynczej naprawy lub wymiany.
Może się zdarzyć, że wykorzystanie wartości nominalnych przepływów
pieniężnych, zamiast bardziej realistycznej zmiennej stopy procentowej,
prowadzić będzie do nieprawidłowych wyników procedury optymalizacyjnej,
jak również innych statystyk kosztów.
Rozmycie różnych parametrów wprowadzonego modelu jest wykonalne.
Przykładowo, rozmyte wartości ∗ i ∗ mają istotny wpływ na estymowane
zdyskontowane koszty i obliczone średnie liczby napraw. Ponadto procedura
optymalizacyjna powinna być zastosowana dla każdego pojedynczego zestawu
parametrów.
Można rozwiązać wiele praktycznych problemów wykorzystując symulacje i
podejście rozmyte. W rozważanym przypadku rozmytym okazało się, że stałe
części kosztów mają większy wpływ na estymowane całkowite koszty niż ich
zmienne odpowiedniki.

6.9. Ku praktycznemu zastosowaniu
Jak zostało to wspomniane, wcześniej przedstawiony przykład był pewnym
uproszczeniem. Niemniej niektóre jego własności mogą zostać bezpośrednio przeniesione do
rzeczywistego zastosowania. Przykładowo, zamiast tylko 20 połączeń jednego typu, można
rozważać kilka setek lub nawet kilka tysięcy połączeń wraz z wieloma ich typami. Można to
osiągnąć używając symulacji Monte Carlo, ponieważ wprowadzona w tym artykule HRF jest
numerycznie efektywnym algorytmem. To samo dotyczy procedury optymalizacyjnej, która
jest liniowo zależna od liczby symulacji (tzn. połączeń).
Wydaje się, że bardziej złożony problem związany jest z procedurą estymacji dla
wykorzystanych parametrów. Jeśli rozważamy wiele połączeń, estymacja niezbędnych
parametrów HRF dla każdego pojedynczego typu połączenia może być dość pracochłonna. W
sytuacjach praktycznych jest też możliwe, że należy wziąć pod uwagę inne rodzaje kosztów
(patrz również dyskusja w rozdziale 4) oraz inne efekty (jak wymóg naprawy całej grupy
połączeń w jednym terminie). Prowadzi to bezpośrednio do bardziej skomplikowanego
modelu i dłuższego czasu wykonania niezbędnych symulacji.
7. Podsumowanie
W artykule tym zaproponowany został nowy rodzaj funkcji intensywności dla czasów
pomiędzy uszkodzeniami rurociągu. Owa HRF jest V-kształtną funkcją, która zależy również
od liczby wcześniejszych napraw danego połączenia. Ponadto czasy uszkodzeń mogą być
łatwo generowane z użyciem symulacji Monte Carlo, jeśli zostanie wykorzystana
wspomniana HRF. Następnie został wprowadzony model kosztów związany z typem
wykonywanej czynności serwisowej i jej długością.
Koszty te podzielone są na dwie części, co ułatwia zastosowanie tego podejścia w
rzeczywistych sytuacjach. W celu obliczenia wartości obecnej kosztów eksploatacji użyto
jednoczynnikowego modelu Vasicka. Jak zostało to wskazane w trakcie dokładniejszej
analizy, uzyskane wyniki ściśle zależą od przyjętego rodzaju czynnika dyskontującego (tzn.
czy jest to model zmiennej czy stałej stopy procentowej). W trakcie numerycznej analizy
symulowano zachowanie się całego WDS za pomocą metody Monte Carlo. Następnie koszty
czynności serwisowej (tzn. napraw i wymian) zostały obliczone i statystycznie podsumowane.
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W artykule tym głównym celem przeprowadzonych symulacji jest minimalizacja kosztów
eksploatacyjnych. W związku z tym wykorzystana została procedura optymalizacyjna,
bazująca na algorytmie Kiefera-Wolfowitza. Poza podejściem crisp, rozważano również
rozmycie niektórych parametrów wprowadzonych modeli. Takie zastosowanie liczb
rozmytych prowadzi do lepszego wykorzystania wiedzy ekspertów i poprawniejszego,
bliższego rzeczywistym sytuacjom modelowania tych niepewnych parametrów.
Przedstawiono również odpowiednie przykłady symulowanych rezultatów zarówno dla
przypadku crisp, jak i rozmytego.
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Model analityczny zmienności współczynnika tarcia kolejowego hamulca
tarczowego na podstawie wielofazowych badań stanowiskowych

Słowa kluczowe: kolejowy hamulec tarczowy, współczynnik tarcia, regresja wieloraka
Streszczenie: W pojazdach szynowych, podobnie jak w samochodowych, podstawowym hamulcem
roboczym jest cierny hamulec tarczowy. Ze względu na coraz większe prędkości jazdy, hamulec
tarczowy w wielu pojazdach kolejowych jak i tramwajowych wyparł już hamulec klockowy, który
niezmiennie jeszcze jest stosowany w pociągach towarowych. W procesie dłuższej eksploatacji pary
ciernej tarcza-okładzina główne parametry procesu hamowania jak przebieg współczynnika tarcia
obniża się, co w konsekwencji wydłuża drogę hamowania. W artykule przedstawiono wyniki
kilkuletnich badań kolejowego hamulca tarczowego w różnych stanach jego zużycia z
uwzględnieniem między innymi wymagań stawianych przez Międzynarodowy Związek Kolei UIC w
zakresie dopuszczenia okładzin hamulcowych do eksploatacji.

1. Wprowadzenie
Ze względu na charakter tarcia w hamulcu tarczowym (tarcie suche) możliwe jest
odniesie pracy tego hamulca do różnych modeli tarcia. W przypadku postoju pojazdu
możliwe jest odniesienie do takich modeli tarcia statycznego jak model Karnopp’a [21],
Quinn’a, Awrejcewicza [4, 12], Adamsa [8] czy Wojewody [55]. Modele te bazują na modelu
tarcia Coulomba. Jednak podczas procesu hamowania od zadanej prędkości aż do
zatrzymania wykorzystywane są dynamiczne modele tarcia (pochodzące z modelu Dahla) jak
np. model LuGre [34, 40], model Leuven [30] czy model GMS [2]. Zakres pracy hamulca
tarczowego jest bardzo złożony zarówno pod względem prędkości czy obciążenia jak i
stanów przejścia między tarciem spoczynkowym a kinetycznym. Duża liczba parametrów
zmiennych utrudnia proces modelowania tarcia w układzie hamulca, co powoduje znaczną
rozbudowę modelu i dłuższy czas obliczeniowy.
Para cierna kolejowego hamulca tarczowego przed dopuszczeniem do eksploatacji
musi spełni szereg wymagań stawianych przez obecne przepisy. Dla okładzin ciernych są to
przepisy TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności) odnoszące się do kart UIC
natomiast dla tarczy hamulcowej normy PN-EN. Weryfikowane jest to czasami
kilkudniowymi testami na stanowiskach hamulcowych. Aby w jak najlepszym stopniu
odzwierciedli warunki jakie występują w czasie hamowania pociągu z hamulcem tarczowym,
badania prowadzone są w skali 1:1 tj. na obiektach rzeczywistych. Ze względu na rozmiar
stanowiska oraz koszty jego utrzymania, w Europie znanych i dostępnych jest tylko kilka
takich stanowisk, w przeciwieństwie do stanowisk do hamulców samochodowych, które w
większości przypadków znajdują się u producenta okładzin ciernych. Okładziny cierne
kolejowego hamulca tarczowego wytwarzane są z materiału organicznego składającego się z
termo utwardzonych żywic, elastomerów syntetycznych, modyfikatorów tarcia oraz włókien
metalowych [25, 52]. Drugim typowym materiałem na okładziny cierne są spieki metaliczne

jako kompozyty zawierające szereg składników metalicznych stanowiących osnowę i
niemetalicznych w postaci dodatków ślizgowych, ciernych i wypełniaczy [23, 25]. W
przypadku pojazdów samochodowych również występują okładziny cierne ceramiczne [38,
39, 54] charakteryzujące się stabilniejszym przebiegiem współczynnika tarcia względem
materiału kompozytowego.
Badania weryfikacyjne na stanowiskach hamulcowych poprzedzone są badaniami
laboratoryjnymi próbek materiału ciernego oraz symulacjami w takich programach jak
ANSYS czy ABAQUS [6, 22, 36]. Wówczas możliwa jest np. ocena rozkładu temperatury na
tarczy hamulcowej co m.in. przedstawiono w pracach [9, 20, 42]. W zakresie rozkładu
temperatury wielu badaczy zajmuje się problematyką wyjaśnienia i modelowania zjawiska
typu hot spots tj. gorących obszarów występujących na powierzchni tarcz hamulcowych, jak
również tarcz sprzęgieł samochodowych zawartych w pracach [23, 29]. Osobnym
zagadnieniem poruszanym przez wielu badaczy [19, 23, 49, 57] jest proces zmęczeniowego
pękania tarcz hamulcowych pod wpływem cyklicznego nagrzewania podczas hamowania oraz
chłodzenia tarczy po hamowaniu (widmo eksploatacyjne tarczy). Efektem szybkiego
przyrostu temperatury tarczy oraz jej równie szybkie (w przypadku tarcz wentylowanych) lub
powolne (dla tarcz pełnych) chłodzenie, są pęknięcia powierzchniowe występujące na
powierzchni ciernej tarczy w postaci siatki mikropęknięć. Na rysunku 1 przedstawiono
typowe uszkodzenia tarcz hamulcowych w zakresie pojedynczych pęknięć na powierzchni
ciernej jak i mikropęknięć występujących na znacznej części powierzchni tarczy.

Rys.1. Widok pierścieni ciernych hamulca tarczowego po kilkuletniej eksploatacji: a) z
jednym pęknięciem, b) z pęknięciami powierzchniowymi
Jednak zjawisko pęknięć termicznych możliwe jest do identyfikacji dopiero po pierwszych
seriach hamowań (około 300 i więcej) na stanowisku hamulcowym lub podczas eksploatacji
szczególnie samochodów ciężarowych. Osobnym zjawiskiem występującym w eksploatacji
hamulca tarczowego jest nierównomierne zużycie okładzin ciernych związane ze złym
ułożeniem się okładzin względem tarczy. W pracy [19] przedstawiono wyniki zużycia
okładzin ciernych hamulca tarczowego z eksploatacji piętrowych kolejowych wagonów
pasażerskich typu Bmnopux. W pracy przedstawiono takie przykłady nierównomiernego
zużycia okładzin ciernych jak, większe zużycie okładzin na promieniu zewnętrznym tarczy
względem promienia wewnętrznego tarczy, ubytki krawędziowe oraz pękania czy wyrwania
całych fragmentów okładzin od płytki nośnej. W tym zakresie cały czas trwają prace nad
takim doborem materiałów na parę cierną hamulca tarczowego aby uzyska kompromis w
zakresie kosztów wytworzenia (dodatkowe procesy cieplno-chemiczna przy wytwarzaniu
odlewów tarcz hamulcowych) a zużyciem i własnościami cierno-mechanicznymi pary ciernej
hamulca opisywane w pracach [1, 3, 10, 13, 14, 42]. Natomiast w pracach [7, 11, 37]
przedstawiono zagadnienia związane z modelami tarcia oraz modelowaniem zużycia ciernego
elementów układu hamulcowego na podstawie
badań eksploatacyjnych. Osobnym

zagadnieniem poruszanym przez wielu badaczy przedstawione w pracach [24, 31, 52] są
drgania i hałas generowany przez hamulce w czasie hamowania. W pracach [17, 18, 50, 51]
zawarto analizy sygnałów wibroakustycznych w dziedzinie czasu, amplitud oraz
częstotliwości pozwalające zarówno na ocenę pracy maszyn wirnikowych, hamulców oraz w
zakresie identyfikacji ich uszkodzeń.
Celem artykułu jest przedstawienie modelu do oszacowania wartości średniego
współczynnika tarcia kolejowego hamulca tarczowego w opraciu o parametry procesu
hamowania jak i niektóre paramatry konstrukcyjno-eksploatacyjne pary ciernej tarczaokładzin
hamulca
tarczowego.
Modelowanie
wartości
współczynnika
tarcia
z wykorzystaniem regresji wielorakiej przeprowadzono w oprciu o kilkuletnie badania
kolejowego hamulca tarczowego na stanowisku hamulcowym w zakresie zmienności
chwilowego jak i średniego współczynnika tarcia. Należy podkreślić, że obecne przepisy w
zakresie dopuszczenia takich elementów układu hamulcowego jak tarcza hamulcowa i
okładzina cierna sprowadza się do pozytywnego wyniku badania na certyfikowanym
stanowisku hamulcowym tylko dla przypadku nowej (nie zużytej) tarczy hamulcowej oraz
okładzin, bez sprawdzenia charakterystyk tarciowych w przypadku elementów cześciowo lub
całkowicie zużytych.
2. Wymagania stawiane parze ciernej hamulca tarczowego
W pojazdach szynowych stosuje się dwa typy okładzin ciernych wykonanych z
materiału organicznego lub spiekanego, co przedstawia rysunek 2.

Rys.2. Widok okładzin ciernych do kolejowego hamulca tarczowego: a) z materiału
organicznego, b) z materiału spiekanego
W zależności od zastosowanej okładziny podczas badań stanowiskowych na
certyfikowanych stanowiskach do badań układów hamulcowych pojazdów szynowych,
sporządza się odpowiednie charakterystyki przebiegu chwilowego i średniego współczynnika
tarcia.

Rys. 3. Zakres tolerancji współczynników tarcia pary ciernej kolejowego hamulca tarczowego
podczas badań stanowiskowych zgodnie z [26]
Okładzina hamulcowa wykonana z materiału organicznego oraz spiekanego zgodnie z
[26] musi zapewnić przebieg współczynnika tarcia pary ciernej w stanie suchym na średnim
poziomie 0,37. Zakres tolerancji chwilowego i średniego współczynnika tarcia przedstawia
rysunek 3. Ponadto do głównych wymagań stawianym okładzinom hamulcowym do
pojazdów szynowych zgodnie z kartą UIC 541-3 jest bezwzględny zakaz stosowania azbestu
niebieskiego, ponadto odradza się użycia ołowiu, cynku i ich stopów oraz innych składników,
które w postaci pyłu cząsteczek, gazów, mogą wydzielać się w czasie eksploatacji hamulca
tarczowego i zagrażać zdrowiu pasażerów, negatywnie wpływając na ich samopoczucie.
Materiał na okładziny hamulcowe powinien być tak dobrany, aby zapewniał jak
najlepszy kompromis między:
– własnościami ciernymi pary ciernej,
– zużyciem i trwałością okładzin hamulcowych,
– szkodliwym oddziaływaniem na tarczę hamulcową.
Ponadto współczynnik tarcia pary ciernej hamulca tarczowego powinien być możliwie
niezależny od:
– prędkości początkowej hamowania,
– siły docisku okładzin hamulcowych do tarczy hamulcowej,
– stanu dotarcia okładzin hamulcowych,
– wpływów atmosferycznych (deszcz, śnieg),
– temperatury powierzchni ciernej tarczy hamulcowej.
Natomiast pod wpływem wilgoci, śniegu czy lodu, dopuszcza się nieznaczne
odchylenia średniego współczynnika tarcia pary ciernej w odniesieniu do hamowań
wykonywanych w stanie suchym. Średni współczynnik tarcia, w tych warunkach może
odbiegać w odniesieniu do hamowań wykonanych w stanie suchym nie więcej niż o ± 15%.
Średni współczynnik tarcia pary ciernej podczas hamowań w stanie suchym do zatrzymania,
przeprowadzonych przy temperaturze powierzchni ciernej tarczy powyżej 140°C, może
odbiegać w odniesieniu do hamowań wykonanych w stanie zimnym tarczy do 60°C, nie
więcej niż o 15% [26].

Podczas hamowań ciągłych (symulacja zjazdu ze spadku) z maksymalną mocą do
43 kW na parę cierną, współczynnik tarcia powinien spełniać następujące warunki [26]:
– średni współczynnik tarcia z całego hamowania powinien zawierać się w granicach od
0,25 do 0,50,
– amplituda przebiegu chwilowego współczynnika tarcia z całego hamowania powinna
wynosić nie więcej niż 0,15.
Powyższe wymagania organiczny materiał cierny powinien spełnić do temperatury
400°C tarczy hamulcowej oraz do temperatury 550°C tarczy hamulcowej przy hamowaniu
okładzinami wykonanych ze spieków metalicznych [26].
Ponadto w przepisach TSI oraz kartach [26, 27, 47, 48] dotyczących wymagań
stawianych okładzinom hamulca tarczowego podane jest, że materiał cierny musi spełnić
wymagania odnoście tolerancji chwilowego i średniego współczynnika tarcia w całym
zakresie grubości (zużycia) okładziny hamulcowej przewidzianej do zużycia tj. do 5 mm z
35 mm grubości dla okładziny nowej.
Podczas badania tarcz hamulcowych zgodnych z normami [43, 45] sprawdza się
wymagania dotyczące rozpraszanej energii, mocy hamowania, prędkości początku
hamowania, masy do wyhamowania przypadającej na jedną tarczę hamulcową oraz
opóźnienia hamowania. W zależności od programu badan symulującego hamowanie lekkiego
pojazdu szynowego lub w skrajnym przypadku lokomotywy lub zespołu trakcyjnego z dużych
prędkości wymagana energia do rozproszenia zawiera się w przedziale 4,6÷37 MJ. Moce
hamowania w czasie hamowań powinny wynieść 400÷667 kW przy prędkościach początku
hamowania zawartych w przedziale 120÷400 km/h. W czasie badań stanowiskowych masy do
wyhamowania wynoszą 6÷10 t w zależności od typu hamowania, natomiast opóźnienie
powinno zawierać się w przedziale 0,8÷1,2m/s2. W ostatnich wydaniach normy [45] pojawiły
się kolejne wymagania dotyczące energii pobieranej przez wentylowane tarcze hamulcowego
w czasie jej obrotu przy wyłączonych hamulcach (symulacja jazdy pociągu z ustaloną
prędkością bez hamowania) oraz hałasu generowanego w czasie testu przez hamulec
tarczowy. W zależności od zastosowanej tarczy wentylowanej, moc zużywana w czasie jej
obrotu nie powinna przekracza 5 kW. W załączniku B do normy [45] zawarta jest metodyka
pomiaru hałasu bez podanych wartości granicznych jakich nie powinien uzyskiwać w czasie
hamowania hamulec tarczowy. W Regulaminie 90 [53] odnośnie tarcz hamulcowych (mimo,
że do pojazdów samochodowych) dodatkowo zawarte są m.in. wymagania w zakresie
zawartości węgla, krzemu, manganu, chromu i miedzi w zależności od materiału na tarcze
hamulcowe (żeliwne, staliwne węglowe lub stopowe). Ponadto podane są przedziały
twardości, które w przypadku tarcz żeliwnych powinny wynieść 190÷248 HBW oraz
wielkości geometryczne tarczy jakie powinna spełniać po obróbce mechanicznej, takie jak:
zmiana grubości, bicie osiowe, równoległość powierzchni, płaskość i chropowatość
powierzchni. W przypadku tarcz kolejowych, wielkości geometryczne tarczy podane są
dopiero w Dokumentacji Techniczo-Ruchowej konkretnego pojazdu jak lokomotywa,
elektryczny zespół trakcyjny czy wagon pasażerski.
3. Metodyka i obiekt badań
Badania dotyczące wyznaczenia wybranych charakterystyk procesu hamowania w
zależności od stanu pary ciernej hamulca tarczowego zostały przeprowadzone w oparciu o
założenia eksperymentu czynnego zgodnie z [32, 35]. W czasie badań celowo i w określony
sposób zmieniano parametry wejściowe (stanu układu hamulcowego) i obserwowano ich
wpływ na zmiany parametrów wyjściowych.

Rys. 4. Widok obiektu badań na stanowisku hamulcowym do badania kolejowych hamulców
tarczowych: a) widok na część napędową stanowiska hamulcowego z masami wirującymi,
b) tarcza hamulcowa typu 610×110 zamocowana na stamowisku hamulcowym
Badania o charakterze trybologicznym zostały przeprowadzone na stanowisku
hamulcowym bezwładnościowym, przedstawionym na rysunku 4. Na stanowisku jest
możliwe wykonanie badań kolejowego hamulca klockowego oraz hamulca tarczowego,
odzwierciedlających rzeczywiste warunki, jakie występują podczas hamowania pojazdu
szynowego.
Badaniami zostały objęte dwie wentylowane tarcze hamulcowe o wymiarach 610×110
wykonane z żeliwa szarego. Pierwsza tarcza nowa, druga zużyta do grubości 105 mm (przed
badaniami) ze 110mm jak przy tarczy nowej. Tarcza zużyta poddana została regeneracji przez
przetoczenie. Masy tarcz hamulcowych wynosiły m T1=116,0 kg (tarcza nowa) i mT2=111,5 kg
(tarcza zużyta). Obie tarcze hamulcowe przygotowane zostały do badań zgodnie z normą
[44]. Rysunek 5 przedstawia widok zastosowanych podczas badań tarcz hamulcowych.
Ponadto w czasie badań zastosowano organiczne okładziny cierne.

Rys. 5. Widok tarcz hamulcowych zastosowanych podczas badań: a) tarcza zużyta o grubości
104 mm po badaniach na stanowisku, b) tarcza nowa o grubości 110 mm

Okładziny, zgodnie z procedurą producenta oraz wymaganiami zawartymi w [26] były
wykonane z żywicy termoutwardzalnej, elastomeru syntetycznego, włókna metalowego i
organicznego oraz modyfikatorów tarcia. Do badań stanowiskowych zastosowano po trzy
komplety okładzin na każdą tarczę hamulcową. Pierwszy nowy komplet okładzin (4 sztuki) o
grubości G1=35 mm oraz dwa komplety zużyte do grubości G2=25 mm i G3=15 mm. Masy
okładzin ciernych wyniosły odpowiednio mG1=1,75 kg (okładzina nowa), mG2=1,45 kg
(okładzina zużyta do grubości 25 mm), mG3=1,02 kg (okładzina zużyta do grubości 15 mm).
Widok zastosowanych okładzin ciernych przedstawia rysunek 6.

Rys. 6. Widok organicznych okładzin ciernych zastosowanych podczas badań: a) okładziny
nowe o grubości 35 mm, b) okładziny zużyte do grubości 25 mm, c) okładziny zużyte do
grubości 15 mm
Badania stanowiskowe przeprowadzono zgodnie z kartą UIC 541-3. Każdy program
badań odnosi się do specyficznych warunków pracy hamulca w czasie eksploatacji pojazdu.
W celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków, jakie występują w czasie hamowania
wagonów pasażerskich z hamulcem tarczowym, wybrano program badawczy C – szybka
jazda.
Parametrami zmienianymi (sterowanymi) w czasie badań trybologicznych były:
stan tarczy hamulcowej: nowa o grubości 110mm i zużyta do grubości 105mm,
grubość okładziny ciernej: G1=35 mm, G2=25 mm i G3=15 mm,
prędkość początku hamowania: v= 50, 80, 120, 160 i 200km/h,
docisk okładziny do tarczy: p= 28 i 44kN,
masa do wyhamowania przypadająca na jedną tarczę: M= 4,4 i 7,5t.
Przed rozpoczęciem zasadniczych badań o charakterze trybologicznym,
przeprowadzono serię hamowań docierających okładziny cierne. Zgodnie bowiem z [26],
hamowania wstępne należy prowadzić do chwili uzyskania odnowienia powierzchni ciernej
okładziny przekraczającej 75% powierzchni przed docieraniem.
Podczas badań na stanowisku bezwładnościowym rejestrowano chwilowy
współczynnik tarcia µa, zdefiniowany następująco [52]:
F
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gdzie: Ft – chwilowa siła styczna odniesiona do promienia hamowania r,
Fb – całkowita chwilowa siła nacisku na tarczę hamulcową.
Następnie obliczano średni współczynnik tarcia µm, jako całkę oznaczoną z
chwilowego współczynnika tarcia po drodze hamowania s2 [26]:
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Przed badaniami stanowiskowymi o charakterze trybologicznym (po dotarciu okładzin),
wykonano serię 30 hamowań do oceny statystycznej. Badanie miało na celu wyznaczenie
minimalnej ilości powtórzeń, zapewniających otrzymanie wyników w zadowalającym
przedziale ufności, wynoszącym 95 %, przy przyjętym poziomie istotności, α=0.05, przy
którym obserwuje się najmniejszy współczynnik zmienności. Analizie statystycznej poddano
wartość średniego współczynnika tarcia ślizgowego μm zmierzonego w 30 próbach przy
niezmiennej prędkości początku hamowania wynoszącej 120 km/h. Pomiar został
przeprowadzony po dotarciu okładzin zgodnie wymaganiami zawartymi w Karcie UIC 541-3.
Każde kolejne hamowanie było poprzedzone chłodzeniem tarczy na wolnym powietrzu
poprzez jej swobodny obrót, przez co symulowano jazdę wagonu z prędkością 100km/h. Po
obniżeniu temperatury tarczy do wartości 60°C przerywano jej chłodzenie i rozpoczynano
kolejne hamowanie. W celu wyznaczenie minimalnej liczby hamowań obliczono wartość
średnią, odchylenie standardowe, pola przedziału ufności oraz współczynnik zmienności
W [16, 28].
Rysunek 7 prezentuje wartość współczynnika tarcia uzyskanego z danego hamowania
oraz wartość średnią współczynnika tarcia z uwzględnieniem górnej i dolnej granicy
przedziału ufności przy założonym poziomie istotności α=0,05 dla dwóch badanych tarcz
hamulcowych.

Rys. 7. Przebieg współczynnika tarcia między okładziną a tarczą hamulcową oraz średnia
jego wartość uzyskana na tarczy 610×110: a) nowej, b) zużytej (regenerowanej)
Na rysunku 8 przedstawiony został procentowy przebieg współczynnika zmienności
W wyznaczonego z pomiaru współczynnika tarcia, na podstawie którego możliwe było
określenie liczby pomiarów. Na podstawie rysunku 7, po wykonaniu 30 pomiarów
stwierdzono, że minimalna liczba powtórzeń hamowań, zapewniających otrzymanie wyników
średniego współczynnika tarcia w oczekiwanym przedziale ufności, przy przyjętym poziomie
istotności α=0,05 wynosi 5 pomiarów dla tarczy nowej i 8 pomiarów dla tarczy zużytej
(regenerowanej).
Na podstawie analizy statystycznej wyników uzyskanych z pomiaru średniego
współczynnika tarcia, temperatury tarczy, drogi i czasu hamowania przyjęto, że do badań
zasadniczych na stanowisku hamulcowym należy wykonać 8 powtórzeń hamowania. Dla tej
liczby hamowań otrzymano zadowalający współczynnik zmienności w oczekiwanym
przedziale ufności i przy założonym poziomie istotności. Ze względu na wartości liczbowe
współczynnika zmienności dla pomiarów średniego współczynnika tarcia nie
przekraczającego 10 %, zgodnie z [16], stwierdzono nieistotne zróżnicowanie statystyczne
analizowanych wielkości.

Rys.8. Przebieg współczynnika zmienności uzyskanego z obliczeń statystycznych dla tarczy:
a) nowej, b) zużytej (regenerowana)

Podczas badań trybologicznych wykonano 780 hamowań nie licząc hamowań
związanych z docieraniem okładzin ciernych. W celu walidacji modelu regresji wielorakiej
opisanego zależnością (3) i przedstawionego w rozdziale 5, wykonano kolejne 384 hamowań.
4. Analiza wyników badań
Celem badań stanowiskowych było wyznaczenie przebiegów chwilowego i średniego
współczynnika tarcia zgodnie z zależnością (1) i (2) z odniesieniem do obecnych przepisów w
zakresie dopuszczenia okładzin ciernych hamulca tarczowego do eksploatacji.
Wyniki z badań chwilowego współczynnika tarcia dla trzech okładzin (o grubości 35,
25 i 15 mm) oraz dwóch tarcz hamulcowych zostały przedstawione na rysunkach 9-12 z
uwzględnieniem granicy górnej i dolnej chwilowego współczynnika tarcia dla pojazdów
szynowych zgodnie z kartą [26]. Wykorzystując zależnością (2), po scałkowaniu wartości
chwilowego współczynnika tarcia po drodze hamowania s, otrzymano wartość średnią
współczynnika tarcia. Zależność średniego współczynnika tarcia dla tych samych parametrów
hamowania, jak przy badaniu chwilowego współczynnika tarcia, przedstawiają rysunki 13-16
Wyniki zostały odniesione do odchyłki górnej i dolnej średniego współczynnika tarcia
również zgodnie z kartą [26].

Rys. 9. Zależność chwilowego współczynnika tarcia μa od prędkości początku hamowania
przy N=44 kN, M=7,5 t: a) dla tarczy nowej, b) dla tarczy zużytej

Rys. 10. Zależność chwilowego współczynnika tarcia μa od prędkości początku hamowania
przy N=28 kN, M=7,5 t: a) dla tarczy nowej, b) dla tarczy zużytej

Rys. 11. Zależność chwilowego współczynnika tarcia μa od prędkości początku hamowania
przy N=44 kN, M=4,4 t: a) dla tarczy nowej, b) dla tarczy zużytej

Rys. 12. Zależność chwilowego współczynnika tarcia μa od prędkości początku hamowania
przy N=28 kN, M=4,4 t: a) dla tarczy nowej, b) dla tarczy zużytej

Rys. 13. Zależność średniego współczynnika tarcia μm od prędkości początku hamowania
przy N=44 kN, M=7,5 t: a) dla tarczy nowej, b) dla tarczy zużytej

Rys. 14. Zależność średniego współczynnika tarcia μm od prędkości początku hamowania
przy N=28 kN, M=7,5 t: a) dla tarczy nowej, b) dla tarczy zużytej

Rys. 15. Zależność średniego współczynnika tarcia μm od prędkości początku hamowania
przy N=44 kN, M=4,4 t: a) dla tarczy nowej, b) dla tarczy zużytej

Rys. 16. Zależność średniego współczynnika tarcia μm od prędkości początku hamowania
przy N=28 kN, M=4,4 t: a) dla tarczy nowej, b) dla tarczy zużytej

Analizując przebiegi chwilowego współczynnika tarcia przedstawione na rysunkach 912 stwierdza się, że w niektórych kombinacjach hamowania, tj. nacisku okładziny do tarczy i
masy do wyhamowania, uzyskane wartości μa są mniejsze od minimalnej wymaganej
wartości chwilowego współczynnika tarcia [26]. W szczególności zjawisko to występuje na
tarczy zużytej do grubości 105 mm z okładzinami zużytymi do grubości 15 mm przy
hamowaniu z dużym naciskiem (N=44 kN) i masą do wyhamowania M=7,5 t symulującej
hamowanie wagonu z maksymalnym obciążeniem, przy prękości hamowania v=200 km/h. W
przypadku hamowań na tarczy nowej, tylko okładziny zużyte wpływają na przebieg
chwilowego współczynnika tarcia na dolnej granicy toleracncji μa przy prędkości hamowania
200 km/h. Należy jednak spodziewać się, że przy wyżych prędkościach hamowania od 200 do
300 km/h, jak jest to podane w karcie UIC 541-3, dojdzie do spadku chwilowego
współczynnika tarcia poniżej wartości wymaganej.
Obserwując uzyskane podczas badań przebiegi średniego współczynnika tarcia
stwierdza się, że we wszystkich przypadkach hamowania dochodzi do przekroczenia dolnej
odchyłki średniego współczynnika tarcia zarówno dla hamowań na tarczy nowej jak i zużytej,
ze wszystkimi okładzinami ciernymi (zarówno nowymi jak i zużytymi). Tylko w przypadku
hamowań z nałym naciskiem i masą do wyhamowania (N=28 kN i M=4,4 t) na tarczy nowej i
nowych okładzinach do prędkości hamowania v=200 km/h zaobserwowano nie wykraczanie
średniego współczynnika tarcia poza jego dolną granicę. W przypadku hamowań z dużym
naciskiem i masą do wyhamowania (N=44 kN i M=7,5 t) analizowany przypadek hamowania
na nowej tarczy i zużytych okładzinach powoduje nie spełnienie wymagania dolnej granicy
średniego wspłczynnika tarcia od predkości hamowania v=140 km/h a w przypadku zużyej
tarczy i okładzin od prędkości v=100 km/h. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w
badaniach nie zastosowanych skrajnych dopuszczalnych przypadków zużycia tarczy i
okładzin ciernych. Dopuszcza się na podsatwie Dokumentacji Techniczno-Ruchowych [15,
46] zużycie tarczy do grubości 102 mm przez ich cykliczne przetaczanie, natomiast zużycie
okładzin ciernych na podstawie karty [26] do 5 mm. W badaniach zastosowano tarczę o
grubości 104mm i okładziny zużyte maksymalnie do grubości 15 mm.
5. Modelowanie zmienności współczynnika tarcia
Na podsatwie wyników badań średniego współczynnika tarcia μm podjęto próbę
zamodelowania jego zmienności na podsatwie następujących takich parametrów wejściowych
jak grubość tarczy hamulcowej, grubość okładzin ciernych, prędkość początku hamowania,
nacisk okładziny do tarczy hamulcowej, masa do wyhamowania przypadająca na jedną tarczę.
Do modelowania zmienności średniego współczynnika tarcia zastosowano model
regresji wielorakiej nazywanej również regresją wielomianową. Jest to metoda, w której
wartość zmiennej losowej Y zależna jest od k-tych cech niezależnych (X1, X2, ... Xk). Na
podstawie danej próby wyników badań zgodnie z [16] dokonano wyznaczenia niezmiennych
parametrów α0, α1, ... αk stosując metodę najniższych kwadratów. Do wyznaczenia
współczynnika tarcia zaproponowano następującą zależność:

 m  1GT   2GO   3v 2   4 v   5 N   6 M   0

(3)

gdzie: GT – grubość tarczy hamulcowej (110 mm nowa, 105 mm zużyta),
GO – grubość okładzin ciernych (nowa G1=35 mm, zużyte do grubości G2=25 mm i
G3=15 mm),
v – prędkość początku hamowania (v=50, 80, 120, 160 i 200 km/h),
N – nacisk okładziny do tarczy hamulcowej (N=28 i 44 kN),

M – masa do wyhamowania przypadająca na jedną tarczę (M=4,4 i 7,5 t).
Wyliczone parametry regresji wielorakiej dla modelu (3) osiągnięte przy
współczynniku determinacji R2=0,81 zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Współczynniki regresji wielorakiej
Współczynnik
α1
α2
α3
α4
α5
α6
α0

Wartość
3,72∙10-3
5,09∙10-4
-3,78∙10-6
5,66∙10-4
-4,92∙10-5
-8,81∙10-4
-90,2∙10-3

Następnie sprawdzono współczynnik korelacji liniowej Pearsona zgodnie z
zależnością (4) dla analizowanych zmiennych tj. grubości tarczy, grubości okładzin ciernych,
prędkości początku hamowania, nacisku okładziny do tarczy oraz masy do wyhamowania.
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gdzie:
y , x – wartości średnie cechy x i cechy y,
yi , xi – zmienne opisujące.
W tabeli 2 przedstawiono macierz korelacji (Pearson) dla analizowanych zmiennych.
Tabela 2
Macierz korelacji
Zmienna
Grubość
tarczy GT
Grubość
okładzin GO
Prędkość v2
Prędkość v
Nacisk
okładzin N
Masa
do
wyhamowania
M
Wsp. korelacji

Grubość
tarczy GT

Grubość
okładzin
GO

Prędkość
v2

Prędkość
v

Nacisk
okładzin
N

Masa
do
wyhamowania
M

Wsp.
korelacji

1,0

0

0

0

0

0

0,3449

0

1,0

0

0

0

0

0,1542

0
0

0
0

1,0
0,9855

0,9855
1,0

0
0

0
0

-0,7998
-0,7557

0

0

0

0

1,0

0

-0,0146

0

0

0

0

0

1,0

-0,0507

0,3449

0,1542

-0,7998

-0,7557

-0,0146

-0,0507

1,0

Analizując wartości współczynnika korelacji z tabeli 2 stwierdza się, że na zamiany
wartości średniego współczynnika tarcia największy wpływ ma prędkość początku
hamowania (r=0,79) a najmniejszy wpływ ma nacisk okładziny do tarczy (r=0,0146) i masa

do wyhamowania (r=0,0507). Model zapisany zależnością (3) można uprościć eliminując
wpływ dwóch zmiennych tj. nacisku oraz masy do wyhamowania.
Na rysunkach 17-20 przedstawiono weryfikację modelu regresji zgodnie z zależnością
(3) do wyników badań średniego współczynnika tarcia uzyskanego na stanowisku
hamulcowym.

Rys. 17. Zależność średniego współczynnika tarcia z badań oraz z uwzględnieniem modelu
regresji wielorakiej przy hamowania z N=44 kN, M=7,5 t: a) dla tarcza nowa, b) tarcza zużyta

Rys. 18. Zależność średniego współczynnika tarcia z badań oraz z uwzględnieniem modelu
regresji wielorakiej przy hamowania z N=28 kN, M=7,5 t: a) dla tarcza nowa, b) tarcza zużyta

Rys. 19. Zależność średniego współczynnika tarcia z badań oraz z uwzględnieniem modelu
regresji wielorakiej przy hamowania z N=44 kN, M=4,4 t: a) dla tarcza nowa, b) tarcza zużyta

Rys. 20. Zależność średniego współczynnika tarcia z badań oraz z uwzględnieniem modelu
regresji wielorakiej przy hamowania z N=28 kN, M=4,4 t: a) dla tarcza nowa, b) tarcza zużyta
Następnie zgodnie z zależnością (5) wyznaczono błąd względny procentowy [28]
dopasowania modelu regresji wielorakiej średniego współczynnika tarcia do wyników badań.


gdzie: x
xz

x  xz
 100%
x

(5)

– wartość μm z badań na stanowisku hamulcowym,
– wartość μm wyznaczona z modelu regresji wielorakiej (zależność (3)).

Ze względu na liczną próbę n>30 na podstawie nierówności (6) ustalono liczbę klas k
w celu określenia rozkładu błędu względnego procentowego [16].

k  5 ln n

(6)

Po zastosowaniu zależności (6) liczba klas k wyniosła 10. Na podstawie danych błędu
względnego wyznaczono wartość maksymalną zmiennej xmax=9,8, wartość minimalną

xmin=0.009 co pozwoliło na obliczenie rozstępu danych wynoszącego 9,79. Na rysunku 21
przedstawiono histogram liczebności błędu względnego procentowego dla 10-ciu klas.

Rys. 21. Histogram liczebności błędu względnego procentowego dopasowania modelu
regresji wielorakiej średniego współczynnika tarcia do wyników z badań
Analizując histogram przedstawiony na rysunku 21 stwierdza się, że największą liczbę
stanowi błąd względny wynikający z niedopasowania modelu regresji wielorakiej do
wyników z badań w zakresie do 2 %, który wystąpił w 44 przypadkach ze 120 obserwacji.
Natomiast błąd w zakresie do 5 % wystąpił w 88 przypadkach.
6. Walidacja modelu
W celu sprawdzenia zaproponowanego modelu oszacowania wartości średniego
współczynnika tarcia, dokonano walidacji modelu z równania (3) na kolejnych tarczach
hamulcowych. Badania przeprowadzono na dwóch tarczach hamulcowych (nowej i
regenerowanej) pochodzących od innych dostawców oraz okładzin ciernych wykonanych z
materiału organicznego. Podczas badań również przygotowano trzy komplety okładzin typu
FR20H.2, jeden komplet (4 szt.) nowych okładzin i dwa komplety zużytych okładzin grubości
25 i 15 mm. W sumie przebadano 24 okładziny na dwóch tarczach hamulcowych. Widok
tarcz hamulcowych przedstawia rysunek 22, dodatkowo wykonano zdjęcia termowizyjne na
tarczach, co w przypadku tarczy regenerowanej przez przetoczenie z wymiaru 110 na 108 mm
widoczne były mikropęknięcia.

Rys. 22. Obiekt badań na stanowisku hamulcowym kolejowego hamulca tarczowego: a)
tarcza hamulcowa typu 590×110 (nowa), b) tarcza hamulcowa typu 640×110 (zużyta go
grubości 108mm), c) zdjęcie termowizyjne tarczy typu 590×110, d) zdjęcie termowizyjne
tarczy typu 640×110
Podczas badań zasadniczych przebadano dwie tarcze o średnicy 610 mm, przy
kolejnych badaniach zastosowano inny program badaczy. W badaniach zasadniczych był to
program C z naciskiem N=28 i 44 kN i z masą do wyhamowania 4,4 i 7,5 t. Natomiast
podczas badań weryfikacyjnych zastosowano program badawczy B z karty UIC zgodnie [26].
Podczas tych badań zastosowano dla tarczy typu 590 nacisk 25 i 36 kN oraz masę do
wyhamowania 5,7 t, natomiast dla tarczy typu 640 realizowano nacisk 16 i 26 kN oraz masę
do wyhamowania 4,7 i 6,7 t.
Na rysunkach 23-25 przedstawiono walidację modelu regresji zgodnie z zależnością
(3) do wyników badań średniego współczynnika tarcia uzyskanego na stanowisku
hamulcowym.

Rys. 23. Zależność μm z badań oraz z uwzględnieniem modelu regresji wielorakiej przy
hamowania na nowej tarczy typu 590×110 z: a) N=25 kN i M=5,7 t, b) N=36 kN i M=5,7 t

Rys. 24. Zależność μm z badań oraz z uwzględnieniem modelu regresji wielorakiej przy
hamowania na zużytej tarczy typu 640×110 z: a) N=16 kN i M=4,7 t, b) N=26 kN i M=4,7 t

Rys. 25. Zależność μm z badań oraz z uwzględnieniem modelu regresji wielorakiej przy
hamowania na zużytej tarczy typu 640×110 z: a) N=28 kN i M=6,7 t, b) N=40 kN i M=6,7 t

Następnie zgodnie z zależnością (5) wyznaczono błąd względny procentowy [28]
dopasowania modelu regresji wielorakiej średniego współczynnika tarcia do wyników badań
na nowej tarczy hamulcowej typu 590×110. Ze względu na liczną próbę n>30 (149
hamowań) na podstawie nierówności (6) ustalono liczbę klas k=10 w celu określenia rozkładu
błędu względnego procentowego [16]. Na podstawie danych błędu względnego wyznaczono
wartość maksymalną zmiennej xmax=13,4, wartość minimalną xmin=0,03 co pozwoliło na
obliczenie rozstępu danych wynoszącego 13,37. Na rysunku 26 przedstawiono histogram
liczebności błędu względnego procentowego dla 10-ciu klas dla tarczy nowej.

Rys. 26. Histogram liczebności błędu względnego procentowego dopasowania modelu
regresji wielorakiej średniego współczynnika tarcia do wyników z badań na nowej tarczy
hamulcowej typu 590×110
Analizując histogram przedstawiony na rysunku 26 stwierdza się, że największą liczbę
stanowi błąd względny wynikający z niedopasowania modelu regresji wielorakiej do
wyników z badań w zakresie do 4 %, który wystąpił w 60 przypadkach ze 146 obserwacji.
Również dla tarczy regenerowanej zgodnie z zależnością (5) wyznaczono błąd
względny procentowy [28] dopasowania modelu regresji wielorakiej średniego
współczynnika tarcia (3) do wyników badań na tarczy hamulcowej typu 640×110. Dla 237
hamowań z różnym naciskiem i masami do wyhamowania na podstawie nierówności (6)
ustalono liczbę klas k=11 w celu określenia rozkładu błędu względnego procentowego. Na
podstawie danych błędu względnego wyznaczono wartość maksymalną zmiennej xmax=14,6,
wartość minimalną xmin=0,05 co pozwoliło na obliczenie rozstępu danych wynoszącego
14,55. Na rysunku 27 przedstawiono histogram liczebności błędu względnego procentowego
dla 11-ciu klas dla tarczy regenerowanej.
Analizując histogram przedstawiony na rysunku 27 stwierdza się, że największą liczbę
stanowi błąd względny wynikający z niedopasowania modelu regresji wielorakiej do
wyników z badań w zakresie do 7 %, który wystąpił w 188 przypadkach ze 237 obserwacji.

Rys. 27. Histogram liczebności błędu względnego procentowego dopasowania modelu
regresji wielorakiej średniego współczynnika tarcia do wyników z badań na zużytej tarczy
hamulcowej typu 640×110

7. Wnioski
Badania pary ciernej hamulca tarczowego na certyfikowanym stanowisku
hamulcowym w Instytucie Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu wykazały, że oprócz
zadawanych parametrów hamowania, współczynnik tarcia obniża się w zależności od zużycia
zarówno okładzin ciernych jak i tarczy hamulcowej poniżej dolnej granicy tolerancji podanej
w obowiązujących przepisach. Przekroczenie dolnej granicy tolerancji chwilowego i
średniego współczynnika tarcia ma już miejsce w przypadku badania pary ciernej nowa tarcza
hamulcowa-zużyte okładziny. Jest to szczególnie zauważalne w niektórych kombinacjach
hamowania tj. dużych wartościach nacisku okładziny do tarczy i dużych masy do
wyhamowania. W skrajnym przypadku badania tj. zużytej tarczy i zużytych okładzin ciernych
obniżenie wartości współczynnika tarcia jest jeszcze bardziej widoczne. Należny jednak
zaznaczyć, że w eksploatacji zakres zużycia jest większy niż zastosowane w badaniach
stanowiskowych zużyte okładziny i tarcza. Należy sądzić, że wartości współczynnika tarcia
będą jeszcze niższe przy skrajnym zużyciu okładzin ciernych przy ich grubości wynoszącej
5mm i przy grubości tarczy hamulcowej po jej przetaczaniu z grubości 110 do 102 mm.
Zmiany współczynnika tarcia możliwe są do zamodelowania w celu oszacowania jego
wartości stosując szereg parametrów zmiennych takich jak prędkość początku hamowania,
nacisk okładziny do tarczy czy masa do wyhamowania. Dodatkowo możliwe jest jeszcze
uwzględnienie do modelu regresji wielorakiej również zużycia elementów pary ciernej
okładzin i tarcza hamulcowa. Jednak nacisk okładziny do tarczy oraz masa do wyhamowania
w najmniejszym stopniu wpływa na zmiany średniego współczynnika tarcia.
Badania przeprowadzone na stanowisku hamulcowym, wykazały na zastosowanej
parze ciernej tj. organiczna okładzina cierna i żeliwna tarcza hamulcowa, że wymóg
zapewnienia zmienności współczynnika tarcia w zadanych granicach nie jest spełniony.
Mimo, że nie przebadano okładzin z materiału organicznego innego dostawcy, tylko
zastosowano okładziny obecnie produkowane i stosowane w krajowych pojazdach
szynowych, zasadne uznaje się, aby w przepisach dopuszczających okładziny cierne znalazł
się zapis badania okładzin w skrajnym przypadku zużycia w celu sprawdzenia jego
zmienności.

Ponadto wyniki badań, na podstawie których opracowano model zmian średniego
współczynnika tarcia, może być pomocny przy wyznaczaniu charakterystyk współczynnika
tarcia zależnego od parametrów wejściowych oraz od zużycia pary ciernej. Obecnie podczas
projektowania zacisków hamulcowych do konkretnego pojazdu szynowego, wprowadza się
średnią wartość współczynnika tarcia podaną w karcie UIC 541-3, na podstawie którego
oblicza się między innymi drogę hamowania. Wprowadzenie jednej wartości μm będzie
rzutowało na duży błąd obliczonej drogi hamowania, gdzie zamiast wartości narzuconej 0,37,
współczynnik tarcia przyjmuje wartości z przedziału od 0,247 do 0,380.
Podczas prac, którego wynik badań przedstawiono w artykule, przeprowadzono 780
hamować w celu wyznaczenia modelu regresji wielorakiej dla średniego współczynnika tarcia
oraz 384 hamowań w celu walidacji modelu na kolejnych tarczach hamulcowych.
Przedstawione w artykule wyniki badań są efektem ponad 3 lat prac nad badaniami
kolejowych tarczowych układów hamulcowych, aby możliwe było późniejsze
zaproponowanie modelu analitycznego zmian średniego współczynnika tarcia w funkcji
takich parametrów jak zużycie tarczy, zużycie okładzin ciernych, prędkość hamowania,
nacisk okładziny do tarczy oraz masa do wyhamowania.
Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, program
LIDER V, umowa Nr LIDER/022/359/L-5/13/NCBR/2014
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Ocena eksploatacyjnego zużycia wtryskiwaczy na podstawie analizy optycznej rozpylenia paliwa
Streszczenie
Diagnostyka elementów silnika spalinowego wymaga obecnie integracji wielu dziedzin
techniki i nauki w celu szybkiej i trafnej lokalizacji uszkodzenia lub poszukiwania przyczyn
niesprawności.
Artykuł dotyczy analizy zużycia wtryskiwaczy na podstawie wskaźników geometrycznych
strugi rozpylanego paliwa. Na podstawie kilku dostępnych wielkości badawczych dokonano
wyboru pozwalającego najlepiej ocenić zużycie wtryskiwaczy w warunkach ich eksploatacji.
Do oceny diagnostycznej zużycia wtryskiwaczy wykorzystano badania optyczne rozpylenia
paliwa. Przedstawiono różne wskaźniki geometryczne strugi paliwa, wskazując na ich użyteczność diagnostyczną oraz możliwość zastosowania. W podsumowaniu stwierdzono, że
badania obecnych układów wtryskowych wymagają połączenia mechanicznych metod diagnostyki wtryskiwaczy oraz zaawansowanej diagnostyki optycznej rozpylenia paliwa.
Słowa kluczowe: wtrysk paliwa, rozpylenie paliwa, kąt stożka strugi, badania optyczne
1. Wprowadzenie
Diagnostyka elementów silnika spalinowego wymaga obecnie integracji wielu dziedzin
techniki i nauki w celu szybkiej i trafnej lokalizacji uszkodzenia lub poszukiwania przyczyn
niesprawności. Jednym z najbardziej newralgicznych systemów silnika jest układ wtryskowy,
który w silnikach o zapłonie samoczynnym wymaga spełnienia znacznie bardziej rygorystycznych reżimów dokładności wykonania i pasowania niż w silnikach o zapłonie iskrowym.
Ocenę elementów układu wtryskowego, a w szczególności wtryskiwaczy, w wyniku ich eksploatacji prowadzi się, analizując stopień ich zanieczyszczenia osadami zewnętrznymi lub
wewnętrznymi powstałymi w wyniku spalania paliw i oleju smarującego [16]. Stosowanie
dodatków do olejów napędowych powinno ograniczyć powstawanie takich osadów.
Badania nad zastosowaniem dodatków uszlachetniaczy detergentowo-dyspergujących
prowadzili Beck i in. [1]. Wykazali oni, że dodatki te nadają się do zwiększenia odporności na
utlenianie czystego oleju napędowego oraz mieszanin biodiesla z olejem napędowym. W odniesieniu do badanych próbek paliw – biodiesel, olej napędowy i ich mieszanek, zmniejszenie

stabilności utleniania na skutek długotrwałego okresu przechowywania może być częściowo
skompensowane przez zastosowanie wybranych dodatków dyspergująco-detergentowych.
Dodatki zapobiegają tworzeniu się rodników i neutralizują kwasy karboksylowe, a w związku
z tym zwiększają stabilność utleniania próbek.
Żak i in. [19] analizując wpływ dodatków detergentowo-dyspergujących wykazali, że mają
one znaczący wpływ zarówno na stan aparatury paliwowej silników o zapłonie samoczynnym
oraz na zmniejszenie emisji spalin (głównie cząstek stałych).
Khalife i in. [5] analizując wpływ różnych dodatków na zużycie paliwa i emisję składników szkodliwych wykazali, że dodatki utleniające w największym stopniu wpływają na powyższe wielkości. Zwiększają one zużycie paliwa, ale jednocześnie redukują emisję CO i HC
oraz PM, zwiększając nieco wartości NOx. Wykazano również, że najmniejszy wpływ na powyższe wielkości mają dodatki bazujące na niemetalach (nanorurki węglowe).
Dużego znaczenia nabierają obecnie nanododatki do paliw. Pełną ich charakterystykę
przedstawił Shaafi i in. w pracy [15]. Przedstawili oni wpływ zastosowania nanododatków
metali, tlenków metali, cieczy magnetycznych, nanorurek węglowych oraz mieszanin na warunki pracy silnika oraz jego emisję. Stwierdzono, że zastosowanie nanododatków w postaci
mieszanin do czystego oleju napędowego zwiększa emisję tlenków azotu, ze względu na
zwiększenie maksymalnej temperatury w komorze spalania. Wykazano, że emulsyfikacja
(zastosowanie wody) jest najlepszą metodą ograniczenia emisji NOx, jednak ograniczeniu
ulegają także osiągi silnika.
Ograniczenie osadów może prowadzić do zmian rozpylenia paliwa i jego spalania w komorze silnika. Z tego względu niezbędne są badania pozwalające na określeniu wskaźników
geometrycznych strugi paliwa, nie tylko w wyniku eksploatacji elementów, ale również
w wyniku zastosowania dodatków uszlachetniających.
Badania strugi paliwa prowadzi się głównie w celu określenia głównych wskaźników rozpylenia jakimi są: zasięg strugi, pole powierzchni strugi (określone jako płaska ekspozycja
obrazu) oraz kąt stożka strugi. W wielu badaniach wykorzystuje się komory stałej objętości
do badania tych wielkości przy wykorzystaniu oświetlenia lampami halogenowymi [13], LED
[7] lub światłem laserowym [18].
Badania wskaźników geometrycznych strugi paliwa prowadzone są przeważnie z użyciem
metod optycznych. Pozwalają one na precyzyjne wyznaczenie zasięgu strugi w zróżnicowanych warunkach temperatury ośrodka. Często uwzględniają one również zmianę kąta obserwacji w celu uwzględniania poprawek przy określaniu zasięgu strugi. Płaską ekspozycję obrazu wykorzystuje się do określenia pola powierzchni strugi. Znane są metody maskowania
każdej ze strug w celu indywidualnego określania parametrów. Kąt stożka strugi określany
jest kilkoma metodami. Podstawowe pozwalają na jego wyznaczenie w dowolnej odległości
od rozpylacza, analizując szerokość strugi w danym przekroju [8]. Inne bazują na uśrednianiu
takich wielkości po uwzględnieniu kilku wartości szerokości strugi. Najnowsza metoda, pozwalająca na pewną automatyzację obróbki, została określona przez Nabera i Siebersa [8].
Uwzględnia ona wyznaczenie kąta na podstawie znajomości pola powierzchni strugi oraz jej
zasięgu [10]. Tak więc do wyznaczenia kąta stożka strugi niezbędna jest znajomość poprzednio wskazanych wielkości.
Ghahremani i in. [2] na podstawie badań eksperymentalnych określili wskaźniki geometryczne strugi paliwa. Wykorzystując właściwości fizyko-chemiczne paliwa (bio-diesel) wyznaczono równania określające zasięg i pole powierzchni strugi (uwzględniono gęstość paliwa i ośrodka, lepkość kinematyczną oraz napięcie powierzchniowe paliwa). Maksymalny
błąd wyznaczenia zasięgu strugi nie przekraczał 9%, a pola powierzchni – 12%.

2. Motywacja podjęcia tematu
Badania wskaźników rozpylenia paliwa prowadzone w odniesieniu do wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym, dotyczą przede wszystkim oceny zmian wskaźników geometrycznych strugi w wyniku eksploatacji takich konstrukcji. W niniejszej pracy celem Autorów
było oprócz uzyskania powyższych informacji, także określenie wpływu różnych paliw na
powyższe wskaźniki. Kolejnym zagadnieniem poznawczym było oszacowanie czasu rozpylenia paliwa, po którym możliwe jest określenie dających się opisać zmian wskaźników geometrycznych.
3. Metodyka badań
3.1. Obiekty badań
Badania wskaźników geometrycznych strug paliwa w odniesieniu do różnych paliw prowadzono na trzech grupach wtryskiwaczy i dwóch rodzajach paliwa. Wykorzystano wtryskiwacze nowe (oznaczone jako n1) oraz wtryskiwacze eksploatowane w pojazdach (oznaczone
jako u1 oraz u2). Ich charakterystykę przedstawiono w tablicy 1. Badany wtryskiwacz charakteryzował się 8-otworkowym rozpylaczem o kącie między strugami wynoszącym 162°.
W badaniach wykorzystano bazowy olej napędowy (paliwo B7 oznaczone jako #1) oraz
olej napędowy uszlachetniony pakietem dodatków (oznaczony jako #2).
Tablica 1. Charakterystyka wtryskiwaczy wykorzystanych w badaniach
Wtryskiwacz
n1
n1
u1
u2

Paliwo

Uwagi

#1
#2
#1
#2

Wtryskiwacz nowy
Wtryskiwacz nowy
Wtryskiwacz używany/pojazd 1
Wtryskiwacz używany/pojazd 2

Okres eksploatacji wtryskiwacza [km]
0
0
80 000
80 000

Paliwo uszlachetnione (dodatki, których poziom dozowania wynosił 300 mg na 1 kg paliwa), zawierało dodatek detergentowo-dyspergujący o strukturze alkenyloburszty-noimidoamidu zsyntezowany w INiG–PIB oraz następujące dodatki handlowe: dodatki demulgujące,
dodatek przeciwpienny, dodatek przeciwkorozyjny, dodatek biobójczy i rozpuszczalnik (skład
pakietu zastrzeżono w UPRP nr zgłoszenia P.413866). Właściwości obu typów oleju napędowego przedstawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Wybrane właściwości bazowego i modyfikowanego oleju napędowego
Rodzaj badania
Indeks cetanowy
Liczba cetanowa
Gęstość w temperaturze 15 °C
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
Zawartość siarki
Temperatura zapłonu
Pozostałość po koksowaniu (z 10%
pozostałości destylacyjnej)
Pozostałość po spopieleniu
Zawartość wody
Zawartość zanieczyszczeń

Jednostka
–
–
kg/m3

Wynik badania
ON uszlachetniony
ON B7
INIG
57,6
57,8
53,3
54,7
828,7
828,6

% (m/m)

1,1

mg/kg
°C

poniżej 5
88

poniżej 3,0
87,5

% (m/m)

0,062

0,074

% (m/m)
% (m/m)
mg/kg

0,001
0,005
2,1

0,004
0,0005
6,7

Tablica 2cd. Wybrane właściwości bazowego i modyfikowanego oleju napędowego
Rodzaj badania
Badanie działania korodującego na stali
(3 h, w temperaturze 38°C)
Estry metylowe kwasów tłuszczowych
(FAME)
Odporność na utlenianie
Smarność, skorygowana średnica śladu
zużycia (WS 1,4) w temperaturze 60°C
Lepkość kinematyczna w temperaturze
40°C
Skład frakcyjny
do temperatury 250 °C destyluje
do temperatury 350 °C destyluje
95% (V/V) destyluje do temperatury

Jednostka

Wynik badania
ON uszlachetniony
ON B7
INIG

stopień korozji

ślad B++

ślad korozji

% (V/V)

5,6

–

h
g/m3

35,9
7

2,0

µm

180

337

mm2/s

2,7175

2,711

% (V/V)
% (V/V)
°C

27,3
97,7
333,0

26,3
97,2
328,0

3.2. Aparatura badawcza
Do wyznaczenia wskaźników geometrycznych strugi paliwa wykorzystano komorę stałej
objętości o zadanej wartości przeciwciśnienia ośrodka, do którego następował wtrysk oleju
napędowego (dokładny opis komory znajduje się w [14]). W badaniach zastosowano wtrysk
paliwa o wartości 35 MPa (co odpowiada warunkom biegu jałowego oraz małego obciążenia)
i czasie otwarcia wtryskiwaczy o wartości 0,3 ms. Są to warunki, przy których istnieje możliwość dokładnego określenia wskaźników geometrycznych strugi. Jednocześnie możliwe jest
określenie wpływu eksploatacji wtryskiwaczy na przebieg wskaźników rozpylenia. Duże wartości ciśnienia wypływającego paliwa skutkują dużą prędkością wypływu, co powoduje, że w
danym zakresie pomiarowym możliwy jest zapis mniejszej liczby danych. Zakres pomiarowy
wynika z wielkości okien wizyjnych komory stałej objętości [13]. W analizowanych badaniach wielkość okna kwarcowego wynosiła 90 mm – rys. 1.
Wtrysk paliwa do komory o stałej objętości zapewniono przy użyciu systemu wtrysku oleju z jego kondycjonowaniem – STPiW3 firmy Mechatronika. System wykorzystuje pompę
CP4.1 o maksymalnym ciśnieniu paliwa 200 MPa. W celu zapewnienia porównywalnych
warunków badań, utrzymywano temperaturę paliw o wartości 42oC.
Analizę optyczną procesu wtrysku i rozpylenia paliwa prowadzono z użyciem szybkiej,
monochromatycznej kamery HSS5 firmy LaVision, pozwalającej na filmowanie sekwencji
obrazów z szybkością 10 kHz (∆t = 100 µs) przy zachowaniu rozdzielczości 512 × 512 pikseli
(przykłady badań przedstawiono w [12]). Obszar roboczy wynosił 410 pikseli, co przy wielkości okna pomiarowego (90 mm) pozwala na odwzorowanie 1 pix = 220 µ m (lub 1 mm =
4,55 piksela). Wartość taka jest wystarczająca do prowadzenia dokładnych analiz wskaźników geometrycznych strugi paliwa.

wtryskiwacz

komora badawcza

kamera HSS 5

Rys. 1. Stanowisko badawcze

3.3. Metodyka analizy wyników
Rejestrowane obrazy poddano dalszej obróbce w celu uzyskania wskaźników rozpylenia
paliw z wtryskiwaczy o różnym czasie ich eksploatacji (nowe i używane).
Badania wskaźników rozpylenia prowadzono niezależnie dla każdej z ośmiu strug paliwa i
wyznaczano:
a) zasięg strugi; określono jako maksymalną odległość od rozpylacza do przyjętej umownie granicy luminancji obrazu strugi. Przygotowanie obrazów do oceny zasięgu strugi
polegało na wyselekcjonowaniu obszaru badawczego (zastosowanie maskowania obrazu) oraz odjęcia tła pomiarowego (szumu pomiarowego). Wyznaczenie zasięgu strugi
prowadzono dla każdej strugi indywidualnie.
b) obszar strugi paliwa; określono jako liczbę pikseli o zadanym przedziale intensywności
luminancji obrazu. Badania takie prowadzono na podstawie wyznaczenia współrzędnych trójkątów opisanych na każdej ze strug paliwa.
c) kąta stożka strugi paliwa; wartość tę wyznaczono wykorzystując rozwiązanie podane
przez Nabera i Siebersa [8]. Możliwe jest wykorzystanie typowych algorytmów poszukujących stożka strugi na podstawie krawędzi obszarów strugi, jednak metoda ta jest ze
względu na małą dokładność i brak precyzyjnych wytycznych co do określania zasad
takich badań, obecnie jest coraz rzadziej stosowana. Metodę Nabera i Siebersa można
stosować do dowolnych wtryskiwaczy z silników o zapłonie samoczynnym o zróżnicowanych kątach wypływu paliwa [9]. Algorytm ten wymaga określenia zasięgu strugi
paliwa, a następnie przyjęciu połowy tej wartości i określenia dla takiego zasięgu pola
powierzchni strugi. Na tej podstawie możliwe jest wyznaczenie połowy kąta stożka
strugi:
2
/2
gdzie: α – kąt stożka strugi, P∆ – pole trójkąta, S – maksymalny zasięg strugi (rys. 2).

P∆
α
S/2
S
Rys. 2. Sposób określania kąta stożka strugi

Sposób obróbki zdjęć oraz wyznaczenia poszczególnych wskaźników rozpylenia przedstawiono na rys. 3. Wyniki uzyskane na tej podstawie (dla każdej strugi oraz dla pełnego czasu rozpylenia) powodują, że wyniki uzyskane dla początkowych wartości rozwoju strugi będą
obarczone dużym błędem wynikającym z małego pola powierzchni rozwoju strugi. Wraz
z rozwojem strugi, wartości uzyskanego kąta stożka strugi powinny kształtować się na stałym
poziomie.
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Przypisanie pól do obliczania obszarów strug

Rys. 3. Obróbka obrazów i określenie wskaźników geometrycznych strugi paliwa

4. Analiza wielkości geometrycznych rozpylenia paliwa i wybór wskaźnika porównawczego
4.1. Ocena indywidualnych wartości wskaźników rozpylenia paliwa
Przedstawioną powyżej metodykę prac badawczych wykorzystano do określenia zasięgu
poszczególnych strug paliwa. Na ich podstawie wyznaczono wartość średnią, którą przedstawiono w postaci linii bez naniesionych punktów pomiarowych (rys. 4a). Prowadzone badania
wskazują na występowanie podobieństwa zasięgu poszczególnych strug wtryskiwanego paliwa. Jednocześnie pozwalają na stwierdzenie, że konieczna jest analiza każdej ze strug, gdyż
arbitralny wybór jednej strugi nie pozwala na pełną analizę takiego rozpylenia. W analizowanych badaniach można wskazać strugi reprezentatywne – zbliżone przebiegiem do średniej.
Jednak ich wybór jest możliwy po indywidualnej analizie rozpylenia. Podczas badań stwierdzono brak znaczących różnic w zasięgu poszczególnych strug paliwa przy wykorzystaniu
paliwa standardowego (olej napędowy). Podczas analizy zasięgu paliwa modyfikowanego
stwierdzono, że istnieją dwie strugi znacząco różniące się od pozostałych. Przypadki takie
wystąpiły zarówno podczas analizy zasięgu nowych oraz eksploatowanych wtryskiwaczy. Na
podstawie oceny zasięgu pojedynczych strug paliwa nie można wnioskować o zróżnicowaniu
zużycia wtryskiwaczy, ani o zmianie tego wskaźnika przez zastosowanie różnych paliw.
Analiza pola powierzchni strug wtryskiwanego paliwa wskazuje na istnienie znaczących
różnic w określaniu tej wielkości. Na podstawie oceny tego wskaźnika możliwa jest ocena
zużycia eksploatacyjnego wtryskiwacza, gdyż pole powierzchni strug jest znacząco mniejsze
(rys. 4b). Na tej podstawie stwierdzono, że analiza tylko jednej strugi paliwa również nie może być reprezentatywna do określania zmian eksploatacyjnych wtryskiwaczy.

Ocena kąta stożka strugi paliwa (rys. 4c) wskazuje na istnienie najmniejszych wartości
rozrzutów wskaźnika (rozrzuty podczas t = 1,6 ms między nowymi wtryskiwaczami wynoszą
4 punkty procentowe). Analiza zmian tego kąta wskazuje na dużą powtarzalność określania
wskaźnika dla każdej ze strug paliwa. Jednocześnie możliwe jest określenie zużycia eksploatacyjnego wtryskiwaczy, gdyż wraz ze zwiększaniem czasu eksploatacji zmniejszeniu ulega
kąt stożka strugi.
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Rys. 4. Wyniki badań wskaźników rozpylenia paliw: a) zasięgu strug – S, b) pola powierzchni strug –
A, c) kąta stożka strug – alfa

4.2. Ocena granicznych wskaźników rozpylenia paliwa
Ze względu na przedstawione powyżej rozbieżności we wskaźnikach poszczególnych strug
rozpylonego paliwa określono ich wartości graniczne. Analiza zasięgu strug wskazuje na
zwiększenie różnic wraz z rozwojem strug paliwa. Wartości graniczne rozrzutów są do siebie
zbliżone (rys. 5a). Do czasu 0,6 ms różnice w zasięgu strug są niewielkie i wynoszą około
14,9% dla nowych wtryskiwaczy niezależnie od typu paliwa. Po tym czasie wartości te
zwiększają się do 30,5% podczas wtrysku obu paliw (przy czasie rozpylenia t = 1,6 ms od

czasu rozpoczęcia wtrysku). Dla używanych wtryskiwaczy rozrzuty wynoszą odpowiednio
dla paliw #1 oraz #2: 17,5% oraz 22% (0,6 ms po rozpoczęciu wtrysku) oraz 26,9% i 33%
(przy czasie 1,6 ms).
Wartości graniczne pól powierzchni są dość zróżnicowane. (rys. 5b) Badania wtryskiwaczy nowych wskazują na znacznie mniejsze rozrzuty między nimi niż wtryskiwaczy eksploatowanych. Jednak analiza wartości bezwzględnych pozwala na stwierdzenie, że rozrzuty
w takim przypadku są mniejsze (między eksploatowanymi wtryskiwaczami zasilanymi różnymi paliwami). Mniejsze pole powierzchni to spowodowane zużyciem eksploatacyjnym
(zapiekanie otworków rozpylaczy), mniejsze różnice wynikają z jednakowego zużycia. Wtryskiwacze nowe charakteryzowały się zwiększonymi różnicami wykonania lub obróbki końcowej i jednoczesnym brakiem kilkunastogodzinnej pracy eksploatacyjnej. Do czasu 0,6 ms
różnice pól powierzchni strug są niewielkie i wynoszą 15-19%. W obu przypadkach badań
stwierdzono rozrzuty końcowych wartości pola powierzchni (przy czasie t = 1,6 ms po rozpoczęciu wtrysku) o wartości 60-75%. Wynik taki może być spowodowany zróżnicowaną dokładnością wykonania otworków wtryskiwacza. Zmiana rozrzutów między analizą pól różnych paliw (t = 1,6 ms) nie przekracza 5 punktów procentowych (wtryskiwacze nowe) oraz
11 punktów procentowych podczas analiz wtryskiwaczy eksploatowanych w silniku.
Zmiany kąta stożka strugi paliwa są dość jednakowe w całym czasie rozpylenia. Początkowe duże wartości kąta wynikają z małego zasięgu strugi paliwa. W dalszym czasie wtrysku
paliwa obserwuje się jednakowe zmiany dla każdej z badanych prób. Do czasu 0,68 ms różnice w zasięgu strug wynoszą około 30%. Po tym czasie wartości te wynoszą nadal około 30%
(przy czasie rozpylenia t = 1,6 ms). Na tej podstawie można stwierdzić, że jest to wskaźnik
który charakteryzuje się małą wielkością zmian wraz z czasem rozpylenia paliwa. Jednocześnie dla wszystkich przeprowadzonych prób wartości rozrzutów kąta strugi paliwa zmniejszają się, uzyskując po czasie około 1 ms stałe wartości (rozrzuty poniżej 10 deg między strugami).
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Rys. 5. Ocena wartości granicznych i różnic tych wielkości podczas rozpylenia paliw: a) zasięg strug –
S, b) pole powierzchni strug – A, c) kąt stożka strug – alfa

4.3. Ocena średnich wskaźników rozpylenia paliwa
Ze względu na przedstawione powyżej rozbieżności we wskaźnikach poszczególnych strug
rozpylonego paliwa określono ich uśrednione wartości (rys. 6).
Rozpylenie paliwa z wtryskiwaczy nowych wskazuje na większy zasięg paliwa uszlachetnionego (wzrost o 5%). Warunki eksploatacji powodują powstanie niejednoznacznych wyników (rys. 6a). Zasięg paliwa z wtryskiwaczy zasilanych olejem napędowym zwiększył się
o 6%, natomiast zasilanych paliwem z dodatkiem uszlachetniaczy – zmniejszył się o 11%. Jak
wynika z powyższej analizy brak jest jednoznacznych wyników, co wskazuje na konieczność

dokonania dodatkowych analiz geometrii strugi paliwa w celu określenia różnic w rozpyleniu
paliwa między różnymi wtryskiwaczami oraz przy wykorzystaniu różnych paliw.
Analiza średnich wartości pola strugi paliwa wskazuje na możliwość oceny zarówno zużycia wtryskiwaczy, jak również zastosowanych paliw (rys. 6b). Wynika to ze znacznych zmian
analizowanych wielkości. Większym obszarem rozpylenia paliwa charakteryzują się wtryskiwacze nowe (niezależnie od typu paliwa). Wartości te są większe odpowiednio o 20% (paliwo
#1) oraz o 60% (paliwo #2). Większe wartości rozpylenia (o 6%) uzyskano przy zasilaniu
paliwem #2 dla nowych rozpylaczy. W przypadku eksploatowanych układów większe pole
wykazano podczas zasilania wtryskiwaczy paliwem #1 – o 24%. Uwzględnienie pola powierzchni w analizie wskaźników geometrycznych strug paliwa jest wielkością, która pozwala na identyfikację zużycia wtryskiwaczy oraz pozwala na określenie różnic podczas rozpylenia różnych paliw.
Analiza średnich wartości kąta stożka strugi wskazuje na dużą przydatność tego wskaźnika
do oceny rozpylenia paliw podczas eksploatacji wtryskiwaczy (rys. 6c). Przedstawiona analiza średniego kąta stożka strugi pozwala na wykazanie istotnych różnic w ocenie nowych
i eksploatowanych wtryskiwaczy. Warunki eksploatacji pogarszają wskaźniki pracy wtryskiwaczy (zapiekanie i koksowanie rozpylaczy), co powoduje, że kąt stożka strugi ulega zmniejszeniu. Różnice między nowymi i eksploatowanymi wtryskiwaczami wynoszą około 30%.
Można zauważyć, że po pewnym czasie (około 0,8 ms od rozpoczęcia wtrysku) wartości tych
różnic są stałe. W przypadku testowanych paliw nie jest możliwe określenie różnic w rozpyleniu paliwa z nowych lub eksploatowanych wtryskiwaczy (różnice w kącie rozpylenia dla
używanych wtryskiwaczy zawierają się w granicach do 5%). Wyniki analizy kąta stożka strugi tą metodą są zbieżne (w zakresie tendencji zmian podczas rozpylenia) z wynikami uzyskanymi w badaniach mieszaniny n-pentanolu i oleju napędowego przez Ma i in. [7].
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Rys. 6. Ocena średnich wskaźników rozpylenia paliwa wraz z wartościami granicznymi i różnicami
tych wielkości: a) zasięg strug – S, b) pole powierzchni strug – A, c) kąt stożka strug – alfa

5. Wybór warunków badawczych do oceny wskaźników rozpylenia paliwa
Na podstawie uzyskanych wartości średnich wskaźników rozpylenia paliw określono
współczynnik zmienności (jako wartość odchylenia standardowego odniesionego do wartości
średniej) dla każdego czasu wtrysku paliwa. Ze względu na to, że wartość samego odchylenia
standardowego zależy od wartości średniej, co powoduje że wraz ze zwiększaniem zasięgu
wartość ta będzie również zwiększać się, wybrano wskaźnik, który jest niezależny od wartości średniej. W ten sposób możliwe jest określenie czasu, po którym można wykazać jedynie
zwiększanie wartości wskaźnika. W badaniach silników spalinowych przyjmuje się, że wartość wskaźnika zmienności odniesionego do średniego ciśnienia indykowanego nie powinien
przekraczać 3,5%-5% [6, 17] lub wartości 10% [4]. Ze względu na dużo większą niepowtarzalność kąta stożka wtryskiwanego paliwa przyjmuje się, że w takich badaniach może uzy-

skiwać wartość do 40% [3]. Uwzględniając powyższe założenia, przedstawiono analizę,
obejmującą określenie minimum współczynnika zmienności. Wykazano, ze istnieje czas, po
którym wartość danego wskaźnika geometrii strugi paliwa ulega jedynie zwiększeniu (rys. 7).
Przyjmując powyższe założenia przyjęto, że minimalny czas analizy rozpylenia paliwa po
którym możliwe jest określenie różnic w sposobie rozpylenia paliwa wynosi 0,6 ms od rozpoczęcia wtrysku. Dopiero po takim czasie uwidaczniają się zmiany w zasięgu strugi, polu powierzchni oraz kąta stożka rozpylanego paliwa. Przyjęcie do analizy większej wartości czasu
powoduje że jest ona prawidłowa, jednakże najlepszą oceną jest znajomość całego przebiegu
rozpylenia paliwa.
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Rys. 7. Wybór czasu analizy wskaźników rozpylenia na podstawie współczynnika zmienności: a) zasięgu strug – CoV(S), b) pola powierzchni strug – CoV(A), c) kąta stożka strug – CoV(alfa)

6. Wnioski
Prowadzenie badań dotyczących określania wskaźników geometrycznych strugi paliwa
wymagają prowadzenia badań optycznych, w których uwzględnienie różnych wielkości ma
duże znaczenie. Określenie wskaźników geometrycznych strugi paliwa wymaga zastosowania
procedur określających wskaźniki każdej strugi osobno oraz jej dalsze uśrednianie. Konieczna
jest analiza każdej ze strug, gdyż arbitralny wybór jednej strugi nie pozwala na pełną analizę
takiego rozpylenia. Ze względu na duże rozrzuty między poszczególnymi otworkami rozpylacza, rozpylane paliwo uzyskuje duże rozrzuty wartości wskaźników dla każdej strugi.
W celu określenia wpływu typu paliwa przy uwzględnieniu tych samych wtryskiwaczy
niezbędne jest wykonanie badań obszaru zajmowanego przez strugi paliwa oraz kąta stożka
strugi. Przy dużym podobieństwie właściwości fizycznych badanych paliw, zasięg strugi paliwa nie wykazuje takich zmian, które pozwolą na wskazanie różnic w ich rozpyleniu.
Ocena wielkości eksploatacyjnego zużycia wtryskiwaczy wymaga znajomości obszaru
strugi paliwa oraz kąta stożka strugi. W tym przypadku kąt stożka strugi wtryskiwanego paliwa jest znaczącym wskaźnikiem geometrii strugi wskazującym na jego zmiany w wyniku
eksploatacji wtryskiwacza.
Wnioski szczegółowe dotyczące wskaźników geometrycznych strugi sformułowano w odniesieniu do wartości średnich uzyskanych na podstawie analizy każdej ze strug paliwa:
1) w zakresie zasięgu:
a) podobieństwo cech fizycznych analizowanych paliw powoduje, że różnice zasięgu
z nowych wtryskiwaczy są niewielkie i wynoszą około 5% na korzyść paliwa
uszlachetnionego,
b) podczas analizy eksploatowanych wtryskiwaczy uzyskano odmienne wyniki: zasięg
paliwa z wtryskiwaczy zasilanych olejem napędowym zwiększył się o 6%, natomiast zasilanych paliwem z dodatkiem uszlachetniaczy – zmniejszył się o 11%,

c)

na podstawie zasięgu strugi nie można dokonać oceny charakterystyki wtrysku paliwa oraz zweryfikować zmian eksploatacyjnych,
2) w zakresie obszaru zajmowanego przez strugę paliwa:
a) wtryskiwacze nowe (niezależnie od zastosowanego paliwa) cechują się znacznie
większym obszarem strugi niż wtryskiwacze eksploatowane; po czasie eksploatacji
równym 80 000 km obszar ten uległ zmniejszeniu zarówno podczas wtrysku paliwa
bazowego (20%) oraz podczas wtrysku paliwa uszlachetnionego (60%),
b) podczas rozpylenia paliwa przy użyciu nowych wtryskiwaczy, obszar strugi jest
nieznacznie większy przy wtrysku paliwa z dodatkami uszlachetniającymi (o 6%);
jest on znacząco mniejszy przy zasilaniu tym paliwem (o 24%) podczas badań wtryskiwaczy poddanych eksploatacji,
c) analiza średnich wartości pola strugi paliwa wskazuje na możliwość zastosowania
tego wskaźnika zarówno do oceny zużycia wtryskiwaczy oraz sposobu rozpylenia
różnych paliw (nawet o podobnych właściwościach); wynika to ze znacznych zmian
analizowanych wielkości,
3) w zakresie kąta stożka strugi:
a) różnice między nowymi i eksploatowanymi wtryskiwaczami wynoszą około 30%,
b) w przypadku testowanych paliw nie jest możliwe określenie różnic w rozpyleniu paliwa z nowych lub eksploatowanych wtryskiwaczy (różnice w kącie rozpylenia dla
używanych wtryskiwaczy zawierają się w granicach do 5%),
c) analiza wyników wskazuje na dużą przydatność tego wskaźnika do oceny rozpylenia paliw podczas analiz nowych i eksploatowanych wtryskiwaczy.
Przedstawione wyniki badań wskazują na bardzo duże możliwości oceny zużycia wtryskiwaczy. Jednakże pełna analiza dotycząca wpływu różnych paliw na ich wskaźniki geometryczne powinna być uzupełniona badaniami procesu spalania. Badania takie, stanowiące kolejny etap prac naukowych autorów, nad rozpoznaniem skutków wtrysku różnych paliw, powinny stanowić uzupełnienie wiedzy dotyczącej możliwości oceny różnych typów paliw
w aspekcie eksploatacji wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym.
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Wpływ zużycianarzędzia na jakość połączeń zakładkowych blach ze stopu
Aluminium 7075 T6 wykonanych metodą FSW

Słowa kluczowe: zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem, FSW, Al 7075 T6alloy
Streszczenie:Opracowanie podejmuje problematykę wpływu zużycia narzędzia na jakość zgrzeiny otrzymanej
metodą zgrzewania tarciowego z przemieszaniem FSW. Do badań użyto stopu aluminium Al 7075
T6,stosowanego głównie w przemyśle lotniczym. Badano połączenia zakładkowe blach o grubości 1,0mm
i 0,8mm. Zużycie narzędzia oceniano na podstawie pomiarów na maszynie multisensorycznej. Ocenę wpływu
zużycia przeprowadzono w oparciu o statyczną próbę rozciągania oraz analizę zgładów metalograficznych
wykonanych połączeń.Trzpień narzędzia pracuje w trudniejszych warunkach i jest bardziej narażony na
ścieranie. Wynika to z pracy przy pełnym zagłębieniu w łączonym materiale. Zważywszy również na
stosunkowo małe wymiary trzpienia tj. jego średnicę i duże siły występujące w procesie to ten element jest
najbardziej narażony na zużycie. W procesie zgrzewania narzędzie ulega zużyciu ściernemu, co jest powodem
zmniejszania zagłębienia narzędzia w materiale łączonym. W związku z powyższym konieczna jest ciągła
kontrola wysunięcia narzędzia dla uzyskania pożądanych parametrów jakościowych zgrzeiny. Po wykonaniu
200m zgrzeiny zauważono zmniejszenie wytrzymałości zgrzeiny, jak również powtarzalności wyników
związany ze zmianą warunków mieszania materiału.Zmiana wytrzymałości zgrzeiny oraz zużycia narzędzia ma
również potwierdzenie w badaniach metalograficznych, z których wynika, iż w związku z postępującą
degradacją narzędzia zmniejszeniu ulegają wymiary charakterystyczne strefy termo–plastycznej odpowiedzialnej
w główniej mierze za wytrzymałość zgrzeiny.

1. Wprowadzenie
Jedną z metodłączenia elementów metalowych, która w ostatnich czasach zyskuje
coraz większe znaczenie jest metoda zgrzewania tarciowego z przemieszaniem FSW.
Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem zostało opracowane przez Mr. Wayne Thomas
wInstytucie Spawalnictwa (UK) w 1991r. na potrzeby łączenia metali lekkich [25]. Technika
ta polega na łączeniu materiału w stanie stałym, co pozwala na wytworzenie stałego
połączenia materiałów uważanych dotychczas za trudnospawalne bądź niespawalne.
W porównaniu z innymi tradycyjnymi technikami łączenia metali metoda ta jest
energooszczędna, uniwersalnai przyjazna dla środowiska [6, 17, 20, 28] . Jakość złączy
zgrzewanych jest uzależniona od parametrów procesu. W wyniku miejscowego podgrzania
materiału przez narzędzieza sprawą ruchu obrotowego, wprowadzeniu go na zadaną
głębokość oraz przemieszczaniu narzędzia wzdłuż zadanej drogi przejścia z określoną
prędkością powstaje zgrzeina. Uplastyczniony materiał w wyniku tarcia materiału i narzędzia
przemieszcza się wokół trzpienia. Elementy zostają połączone na wskutek przemieszania
tarciowego materiału w stanie półstałym [9]. Ponadto oprócz parametrów technologicznych
wymagane jest określenie dodatkowych parametrów takich jak geometria narzędzia, system
mocowania, kierunek zgrzewania itd. [5, 21, 27]
Ze względu na wysoką wytrzymałość połączeń FSW, metoda ta może z powodzeniem
konkurować z tradycyjnymi metodami łączenia. Zastosowanie tej metody zamiast spawania
czy nitowania jest interesujące chociażby z powodu obniżania kosztów produkcji czy też
masy produktu. Z powyższych względów FSW zostało zakwalifikowane jako technologia
kluczowa dla produkcji kadłuba i skrzydła samolotu [15, 32]. W zestawieniu materiałów
stosowanych na elementy poszycia ciągle największe zastosowanie mają stopy aluminium
[4, 23, 30]. Stopy aluminium zwłaszcza serii 2xxx oraz 7xxx są trudne do spawania ze
względu na słabe krzepnięcie i porowatość w strefie łączenia. Z kolei materiały te są
stosunkowo łatwo łączone w procesie FSW [8, 11].
Takie połączenie ma swoje zalety jak choćby brak typowych wad jakie można
zaobserwować w tradycyjnych połączeniach spawanych np. pęcherze gazowe, skurcz,
pęknięcia termiczne itd. Jak wszystkie połączenia tego typu również metoda FSW ma swoje
ograniczenia związane nie tylko z trudnościami wykonania przy skomplikowanych kształtach
przedmiotów łączonych, ale również wady związane bezpośrednio z wytrzymałością
połączeniaoraz powtarzalnością procesu. Podstawowe wady jakie można zaobserwować w tej
metodzie, to wady związane z deformacją linii styku, pustki w zgrzeinie, które są związane
bezpośrednio z geometrią narzędzia [12–14, 16, 31, ].
Niewiele publikacji porusza zagadnienia związane z problematyką eksploatacji
narzędzi w procesie zgrzewania tarciowego. Prace skupione są głównie wokół mechanizmu
powstawania zużycia w procesie zgrzewania tarciowego [22, 24, 29], jak również
przewidywania zużycia narzędzia na podstawie metod numerycznych [10]. Głównym
problemem w zgrzewaniu tarciowym jest zużycie trzpienia narzędzia. Zużycie spowodowane
jest przedłużonym stykiem pomiędzy narzędziem a materiałem zgrzewanym. Geometria
narzędzia ma znaczący wpływ na odporność na ścieranie narzędzia [3]. Niewątpliwie
zagadnienia poruszane w artykułach są ważne z punktu widzenia jakości zgrzeiny, która
powinna charakteryzować się jednakowymi parametrami wytrzymałościowymi przez cały
okres eksploatacji narzędzia. Zastosowanie powłok PVD do narzędzi FSW jest obiecującym
podejściem do poprawy ich wydajności jak również trwałości, a tym samym ekonomiki
procesu. Narzędzie powlekane nie wykazywało skłonności do zmiany wymiaru trzpienia w
porównaniu do narzędzia niepowlekanego [1].

Badania przeprowadzone przez wielu autorów miały na celu w głównej mierze
zaprezentowanie zjawisk zachodzących w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem
z wykorzystaniem narzędzi wytworzonych z różnych materiałów. Bardziej szczegółowym
badaniom poddano trzpień narzędzia, gdyż jak stwierdzono w opracowaniach to trzpień
narzędzia pracujew trudniejszych warunkach i jest bardziej narażony na ścieranie. Badania
nie poruszają jednak tematyki tak bardzo ważnej w zastosowaniach przemysłowych,
a mianowicie trwałości narzędzia w funkcji przebytej drogi zgrzewania, co niewątpliwie ma
istotneznaczenie w produkcji elementów konstrukcyjnie odpowiedzialnych. W konstrukcji
samolotu do łączenia elementów poszycia tradycyjnie wykorzystywane jest zgrzewanie
rezystancyjne, nitowanie czy klejenie. Wdrożenie nowej metody łączenia blach jaką
niewątpliwie jest zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem FSW wymaga przeprowadzenia
szeregu badań oraz uzyskania wielu certyfikatów pozwalających dopuścić tą technologie do
powszechnego zastosowania. Niewątpliwie znajomość możliwości eksploatacyjnych narzędzi
używanych w tym procesie przyczyni się do wdrożenia tej technologii.
W związku z powyższym podstawowym celem badań było określenie długość drogi
zgrzewania do chwili osiągnięcia kryterium zużycia. Przewidywanie zużycia narzędzi
w funkcji czasu lub drogi zgrzewania jest zadaniem złożonym. Stosowanie stałych
parametrów w całym zakresie pracy nie jest jednoznaczne z jednakowym zużywaniem się
narzędzia. Liczne zakłócenia są powodem zmiennej trwałości narzędzia. Największy wpływ
na trwałość narzędzia ma zużycie trzpienia, które jest wynikiem procesów tribologicznych
oraz oddziaływań cieplnych i chemicznych. Założenia pracy związane ze zużyciem trzpienia
odnoszą się do ustalenia długości drogi zgrzewania dla utrzymania parametrów
wytrzymałościowych w ustalonym zakresie. Powodem takiego kryterium zużycia
jest występowanie znacznych deformacji narzędzia wskutek oddziaływania materiału
zgrzewanego na trzpień narzędzia. Jest to więc kryterium technologiczne, czyli takie zużycie,
do osiągnięcia którego narzędzie pracuje stabilnie, a jakość zgrzeiny odpowiada wymaganiom
technologicznym. W przypadku zmiany geometrii narzędzia na skutek zużycia, zmianie
ulegają właściwości połączenia, co równieżbyło przedmiotem analizy w relacjonowanych
badaniach.
2. Materiały i metody badań eksperymentalnych
2.1 Podstawowe zagadnienia procesu FSW
Wykonywanie spoiny metodą FSW polega na wprowadzeniu obracającej się głowicy
ze specjalnie zaprojektowanym trzpieniem w miejsce styku dwóch łączonych elementów,
a następnie przemieszczaniu jej wzdłuż krawędzi łączonych części. Proces łączenia metodą
FSW prezentuje rys. 1.

Rys. 1. Proces zgrzewania tarciowego z przemieszaniem FSW

W celu poprawnego wykonania operacji należy sztywno zamocować łączone elementy
i mocno docisnąć je do siebie. W trakcie wykonywania zgrzeiny obracający się kołnierz
narzędzia pod wpływem tarcia rozgrzewa łączone elementy, a trzpień narzędzia miesza
materiał, poprzez co tworzy połączenie. Opisując proces zgrzewania tarciowego należy
wyszczególnić pojęcia takie jak strona natarcia i strona spływu. Strona natarcia znajduje
się z tej strony, z której kierunek obrotu oraz kierunek posuwu narzędzia są zgodne. Strona
spływu sugeruje nam swoją nazwą, że to właśnie w jej kierunku spływa rozgrzany materiał.
Jest to strona, po której kierunek obrotu narzędzia jest przeciwny do kierunku posuwu.
W wyniku procesu zgrzewania tarciowego w miejscu połączenia zgrzewanych
materiałów powstaje stała spoina. Na jej kształt oraz właściwości ma wpływ kilka czynników,
między innymi kształt narzędzia oraz parametry takie jak szybkość posuwu czy prędkość
obrotowa narzędzia. W przekroju poprzecznym zgrzeiny można zaobserwować odkształcenie
termo–plastyczne. Efektem takich właściwości procesu jest powstanie złożonej
mikrostruktury, która ma znaczny wpływ na właściwości mechaniczne połączenia.
Zgrzeinę powstałą w wyniku zgrzewania FSW można podzielić na kilka stref
mikrostrukturalnych (rys. 2).

Rys. 2. Strefy mikrosturkturalne w procesie FSW.
Wyróżniamy następujące strefy zgrzeiny (rys. 2):
• materiał rodzimy (MR): część materiału najbardziej oddalona od środka spoiny,
która nie uległa odkształceniom ani zmianom mechanicznym i strukturalnym;
• strefa wpływu ciepła (SWC): część materiału będąca w sąsiedztwie zgrzeiny, gdzie
materiał uległ wpływowi ciepła, przez co jego struktura oraz właściwości
mechaniczne uległy zmianie. Strefa ta natomiast nie podlega odkształceniom
plastycznym;
• strefa odkształcenia termo–plastycznego: strefa, w której materiał ulega działaniu
narzędzia odkształcającego go w wyniku oddziaływania mechanicznego jak
i cieplnego. Dla stopów aluminium w tej strefie można uzyskać znaczne
odkształcenie plastyczne bez rekrystalizacji materiału. To tutaj znajduje się granica
między materiałem nieskrystalizowanym, a jądrem spoiny;
• jądro spoiny: jest to obszar, w którym materiał uległ w pełni rekrystalizacji. Spoina
w tym miejscu cechuje się bardzo niewielkim, równoosiowym ziarnem wielkości
nawet kilku mikrometrów (w przypadku stopów aluminium). Jest to miejsce,
w którym znajdował się trzpień narzędzia zgrzewającego.
Parametry spoiny, takie jak wielkość oraz kształt, także rozmiar poszczególnych stref
są zależne głównie od rozmiaru i kształtu narzędzia.

2.2 Materiał i próbki do badań
Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone z użyciem blach ze stopu 7075–T6
obustronnie platerowanych. Skład chemiczny stopu przedstawia tab. 1. Został on dodatkowo
zbadany przy użyciu spektromentru promieniowania rentgenowskiego (EDX). Seria 7xxx
stopów aluminium wykazuje większą wytrzymałość w porównaniu do innych klas stopów.
Wytrzymałość na ściskanie i odporność na zmęczenie są parametrami krytycznymi
w konstrukcji elementów skrzydła, ogona samolotu czy powierzchni usterzenia jak również
całego poszycia statków powietrznych. Wysoka wytrzymałość stopu aluminium np. 7075–T6
jest kluczowa w zastosowaniu tego stopu w konstrukcjach lotniczych ze względu na stosunek
wytrzymałości do ciężaru, skrawalności i relatywnie niskiego kosztu [7, 26].
Tabela 1. Skład chemiczny stopu aluminium 7075–T6 (wt.%) [2].
Skład chemiczny(wt.%)
Źródło

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

Standard

max
0.4

max
0.5

1.2~2.0

max
0.3

2.1~2.9

0.18~0.28

5.1~6.1

0.3

Zmierzone

–

0.10

1.35

0.06

2.61

0.26

5.6

0.05

Inne
dodatki
Pojedyńczo
Całościowo
0.05

0.15
–
–

Al

Reszta
Reszta

Stopy aluminium są podatne na korozję, co jak wiadomo wpływa na skrócenie
żywotności konstrukcji lotniczych. Zjawiskiem niekorzystnym wpływającym na obniżenie
czasu eksploatacji statków powietrznych jest korozja oraz zmęczenie materiału [18].
W związku z powyższym producenci blach ze stopów aluminium stosują platerowanie, czyli
pokrycie powierzchni blachy czystym aluminium technicznym w celu zabezpieczenia przed
korozją [19]. Grubość warstwy czystego aluminium wynosi 40μm zgodnie z normą AMS–
QQ–A–250/13. Mikrostrukturę stopu Al 7075–T6 platerowanego przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Mikrostruktura platerowanego stopu aluminium 7075 – T6 [2].
Jednym z etapów badań zużycia narzędzia było określenie jego wpływu na wytrzymałość
statyczną połączenia w funkcji przebytej drogi zgrzewania. W celu przeprowadzenia badań
wytrzymałościowych przygotowano próbki, których wymiary charakterystyczne przedstawia
rys. 4.

Rys. 4. Wymiary próbki do połączeń zgrzewanych

Grubość zgrzewanych blach w pakiecie wynosiła odpowiednio: blacha górna 1mm oraz
blacha dolna 0,8mm, co odpowiada grubości poszycia samolotu oraz grubości podłużnic.
3.3 Badania eksperymentalne
Badania eksperymentalne zostały przeprowadzana na maszynie DMC 104V
ze stożkiem ISO 40 (rys. 5a) z wykorzystaniem narzędzia handlowego firmy Schilling
10–S–4–Z–G–O którego twardość wynosiła 54÷56HRC (rys. 5b). Narzędzie charakteryzuje
się wklęsłą oporą oraz walcowym trzpieniem.

a)

b)

Rys. 5. (a) Obrabiarka DMC 104V, b) narzędzie Schilling.
Próba była przeprowadzana na złączach o długości 320 mm, z których wycięto po cztery
próbki do badań wytrzymałościowych oraz jedną do badań mikroskopowych. Przebieg
prowadzonego procesu przedstawiono na rys.6.

Rys. 6. Przebieg procesu FSW.
W oparciu badania wstępne dobrano parametry z jakimi przeprowadzono proces:
• prędkość obrotowa – 1000obr/min;
• prędkość posuwu – 200mm/min;
• wysunięcie trzpienia – 1.2mm.
Próbki kontrolne były wykonywane co 20m do wykonania 100m zgrzeiny, następnie
co 40 m. Pomiar geometryczny trzpienia był wykonywany co 100m na maszynie
multisensorycznej OGP Smart Scope FLASH 200. W celu zapewnienia powtarzalności
ustawienia trzpienia do wykonania pomiarów wykonano przyrząd do bazowania

zapewniający pozycjonowanie mierzonego trzpienia. Pomiary wykonano w dwóch
płaszczyznach. Po każdym pomiarze do kolejnego etapu badań trzpień był ustawiany
z wysunięciem uwzględniającym zużycie się czołowej powierzchni (czyli jego wysunięcie
było o tyle mniejsze w stosunku do wartości pierwotnej o ile zmierzono jego skrócenie Δl)
w stosunku do ustawienia początkowego.

4. Analiza wyników
Pomiary wykazały, iż zużycie wynosi odpowiednio dla 100m≈2%; 200m≈4%
300m≈10%; 400m≈12% ubytku materiału trzpienia narzędzia. Uwzględniając pomiary
narzędzia i zużywanie się powierzchni czołowej przy przebiegu do 200m nie zauważono
dużego ubytku materiału, natomiast przy przebiegu 300m zużycie od czoła wynosiło
Δl≈0,06mm, a przy 400m Δl≈0,08 mm (rys. 7).
a)

b)

c)

Rys.7. Wyniki pomiarów trzpienia narzędzia: a) wymiary charakterystyczne,
b) pomiar w płaszczyźnie 0°, c) pomiar w płaszczyźnie 90°.
W przypadku badanego narzędzia można dokonać korekty ustawienia wysunięcia
trzpienia w oporze co pozwoli na zwiększenie jego resursu, jednak nie zmienia to faktu,
że kształtowe wybranie na jego czołowej powierzchni ulega ciągle postępującej degradacji
(rys. 8).

a)

b)

c)

d)

e)

Rys. 8. Analiza makroskopowa zużycia narzędzia od boku oraz czoła dla przebiegu:
a) 0m, b) 100m, c) 200m d) 300m, e) 400m.
Zużycie narzędzia ma wpływ na wytrzymałość połączenia, co jest efektem mniejszego
udziału trzpienia (jego zagłębienia i średnicy) w mieszaniu materiału (rys. 9).

Rys. 9. Wykres siły zrywającej w funkcji przebytej drogi narzędzia.
Wyniki próby wytrzymałościowej wskazują, że w początkowej fazie badania zużycia
narzędzia wytrzymałość nieznacznie wzrasta. Ma to związek z dotarciem się narzędzia co
ewidentnie widać przy zwiększeniu się wytrzymałości w punkcie kontrolnym przy 20m/40m
wykonanej zgrzeiny. Kolejne próbki wykazują stosunkowo porównywalną wytrzymałość do
przebiegu około 200m. Po wykonaniu tego przebiegu zmniejsza się wytrzymałość połączenia
oraz zaobserwowano spadek powtarzalności (wzrost wartości odchylenia standardowego) siły
niszczącej. Ma to związek ze zużyciem się narzędzia, zarówno na linii śrubowej jak na
czołowej powierzchni trzpienia.
Zużycie linii śrubowej wpływa również na zmniejszenie się szerokości przemieszania
na linii styku, oraz głębokości przemieszania, co zaobserwować można na rys.10.

a)

b)

c)

d)

e)

Rys. 10. Przekrój i mikrostrukura zgrzeiny dla: a) 40m, b) 100m, c) 200m, d) 300, e) 400m.
Łatwo zauważyć wyraźne zmniejszenie szerokości zgrzeiny do 4mm oraz głębokości
zgrzeinydo 1,4mm po 400m pracy narzędzia.
Na podstawie powyższych wyników podstawowym celem badań było określenie
długości drogi zgrzewania do chwili osiągnięcia kryterium zużycia. Największy wpływ na
trwałość narzędzia ma zużycie trzpienia, które jest wynikiem procesów tribologicznych oraz
oddziaływań cieplnych i chemicznych. Przyjęte kryterium zużycia jest spowodowane
występowaniem znacznych deformacji narzędzia wskutek oddziaływania materiału
zgrzewanego na trzpień narzędzia. Jest to więc kryterium technologiczne, czyli takie zużycie,
do osiągnięcia którego narzędzie pracuje stabilnie, a jakość zgrzeiny odpowiada wymaganiom
technologicznym. Tendencje przedstawione w pracy są tożsame z wynikami przedstawionymi
w podobnych publikacjach [1, 3] podejmujących zagadnienia zużycia narzędzia.
5. Wnioski
1. Trzpień narzędzia pracuje w trudniejszych warunkach i jest bardziej narażony na ścieranie.
Wynika to z pracy przy pełnym zagłębieniu w łączonym materiale. Zważywszy również
na stosunkowo małe wymiary trzpienia tj. jego średnicę wynoszącą 4mm i duże siły
występujące w procesie (5kN) to ten element jest najbardziej narażony na zużycie.
Dodatkowo nacięcie linii śrubowej zwiększa możliwość uszkodzenia, ze względu na
dodatkowe osłabienie rdzenia narzędzia.
2. W trakcie procesu zgrzewania zaobserwowano zużycie ścierne narzędzia zarówno na
powierzchni czołowej (Δl) jak i obwodzie trzpienia, proporcjonalne do długości wykonanej
zgrzeiny. Skutkiem tego jest konieczność kontroli wartości wysunięcia trzpienia w celu
zapewnienia pożądanych parametrów jakościowych zgrzeiny w trakcie realizacji procesu.
3. W początkowej fazie zgrzewania narzędzie ulega dotarciu, pierwsze 40m zgrzeiny
charakteryzuje się zmniejszoną wytrzymałością. Po tej długości następuje stabilizacja
wytrzymałości, która wynosi ~6,5kN. Po wykonaniu 200m zgrzeiny zauważono
zmniejszenie wytrzymałości zgrzeiny o 30%, jak również pogorszenie powtarzalności
wyników związane ze zmianą warunków mieszania materiału (zużycie linii śrubowej

wpływa na zmianę warunku transportu uplastycznionego materiału). Powtarzalność
wyników jest niezwykle istotna z punktu widzenia konstrukcji lotniczych.
4. Zmiana wytrzymałości zgrzeiny oraz zużycia narzędzia ma również potwierdzenie
w badaniach metalograficznych, z których wynika, iż w związku z postępującą degradacją
narzędzia zmniejszeniu ulegają wymiary charakterystyczne strefy termo–plastycznej
odpowiedzialnej w główniej mierze za wytrzymałość zgrzeiny. Dla pierwszych 200m
wymiary poprzeczne wahają się w zakresie ~1,6mm głębokości oraz ~4,8mm szerokości.
5. Przeprowadzone badania wykazują wpływ zużycia narzędzia na parametry
wytrzymałościowe zgrzewanych próbek. Aby możliwe było wykonanie tego typu badań
należało wykonać zgrzeiny o łącznej długości 400m, w związku z powyższym badania te
były czasochłonne oraz kosztowne.
Podziękowanie: Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, Unii Europejskiej oraz PZL Mielec A Sikorsky Company w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt pt. „Zaawansowane techniki
wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii
FSW”, Nr INNOLOT/I/4/NCBR/2013.
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Własności energetyczne układu zasilania bezstykowego modelu
laboratoryjnego pojazdu PRT (Personal Rapid Transit)

Keywords: PRT, układ zasilania bezstykowego, symulacja, zakładane eksploatacyjne
warunki ruchu
Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badań własności eksploatacyjnych układu zasilania
bezstykowego zastosowanego w modelu demonstracyjnym pojazdu PRT, wykonanym w ramach
projektu ECO Mobilność. Przedstawiono obszar zastosowań transportowych systemu szynowego
automatycznych środków transportu PRT. Opisano rozwiązanie układu napędowego pojazdu PRT
konstrukcji ECO Mobilność – napęd za pomocą indukcyjnego silnika liniowego, zasilanie bezstykowe
dynamiczne oraz układ rekuperacji z zastosowaniem superkondensatora. Zaprezentowano mapy
sprawności elektrycznej silnika linowego i układu zasilania bezstykowego. Przedstawiono sposób ich
wykorzystania w obliczeniach zużycia energii trakcyjnej metodą przejazdów teoretycznych.
Przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych dla toru próbnego w skali. Przedstawiono wyniki
obliczeń projektowych parametrów układu zasilania dla planowanej linii demonstratora o wymiarach
rzeczywistych.

1. Wstęp
Rozwiązania transportowe z zastosowaniem pojazdów typu PRT (Personal Rapid
Transit) nie są nowe [1]. Pojazd PRT jest automatycznym środkiem transportu szynowego.
Zazwyczaj pojazdy PRT poruszają się na kołach ogumionych po specjalnych układach
torowych [26]. Również w Polsce zastosowania transportowe PRT były przedmiotem
wyczerpujących analiz [5]. Obecnie jednak nastąpił ponowny wzrost zainteresowania tego
typu środkami transportu ze względu na pojawienie się koncepcji „podcar” stanowiącej
pomysł rozszerzenia zakresu użytkowania tego typu automatycznego pojazdu szynowego na
obszary dróg kołowych publicznych [27]. Wprowadzenie tej koncepcja może być oparte na
dwóch różnych poziomach automatyki sterowania ruchem pojazdu. Na poziomie niższym
oznaczanym zazwyczaj Level 3 [29] pojazdy poruszają się po wyodrębnionych pasach ruchu
dróg publicznych nazywanych „drogami wirtualnymi” ze względu na konieczność budowy
specjalnej infrastruktury i układów komunikacji V2I [10]. Na poziomie najwyższym,
oznaczanym Level 5 pojazdy powinny poruszać się jako pojazdy autonomiczne. Pojazdy

PRT, poruszające się zgodnie z ideą „podcar” również po drogach kołowych publicznych
staną się w obszarach miejskich elementem sieci zautomatyzowanych środków transportu
ATN [8]. Tego typu pojazdy będą stanowiły w przyszłości syntezę automatycznego pojazdu
szynowego i kołowego. W obszarach gęstej zabudowy o dużym natężeniu ruchu będą mogły
poruszać się po wydzielonych specjalnie dla nich wybudowanych torach, aby w obszarach
podmiejskich charakteryzujących się małym natężeniem ruchu kołowego wykorzystać
infrastrukturę drogową.
Artykuł jest poświęcony opisowi układu zasilania zastosowanego w „polskiej” wersji
PRT, wykonanej jako model fizyczny w skali w ramach projektu ECO Mobilność. Ten
projekt nie doczekał się jeszcze realizacji dla zastosowań transportowych tym nie mniej
wykonano badania układów sterowania na torze próbnym dla pojazdów w skali. Fragment
toru w skali był ostatnio prezentowany na targach w Hanowerze na „naukowym” stanowisku
polskim „Scitech Poland” [7, 28].
Omawiany układ zasilania jest układem zasilania bezstykowego – dynamicznego, co
oznacza możliwość dostarczania energii do pojazdu w czasie ruchu w przeciwieństwie do
układów stacjonarnych, w których energia dostarczana jest jedynie w czasie postoju pojazdu.
Zastosowany silnik napędowy to silnik indukcyjny liniowy. To rozwiązanie układowe
ilustruje jedną z wielu możliwości, które można stosować do napędu i zasilania tego typu
pojazdów. Układy zasilania mogą być równie dobrze wykonane jako stykowe z puntami
zasilania w miejscach postoju. Silniki napędowe mogą być wykonywane jako bezszczotkowe,
indukcyjne i umieszczane w kołach lub jako jednostki centralne. Natomiast układ zasilnia
bezstykowego ma tą niewątpliwie zaletę, że jest układem bezpiecznym [23, 30]. Energia
zasilająca jest przekazywana indukcyjnie z uzwojenia pierwotnego rozłożonego wzdłuż toru
ruchu – podobnie jak trzecia szyna w metrze. Zasadnicza różnica między zasilaniem
stykowym za pomocą trzeciej szyny, a bezstykowym indukcyjnym polega na tym, że „szyna”
zasilania bezstykowego jest izolowana, a przez to bezpieczna.
2. Schemat przetwarzania energii układu napędu pojazdu PRT z układem zasilania
bezstykowego, silnikiem liniowym i superkondensatorem
Schemat układu napędu pojazdu PRT z układem zasilania bezstykowego, silnikiem
liniowym i superkondensatorem prezentuje rys. 1, gdzie oznaczono:
- część stacjonarną – podstacja trakcyjna: SE – sieć elektroenergetyczna, TS –
transformator sieciowy, PS – diodowy prostownik sieciowy, PR – przekształtnik
rezonansowy, KR1 - kondensatory obwodu rezonansowego po stronie pierwotnej, TD –
transformator dopasowujący
- część pojazdową: układ zasilania bezstykowego (CET), SZ – uzwojenie pierwotne
układu bezstykowego przekazywania energii, UW - uzwojenie wtórne układu bezstykowego
przekazywania energii, KR2 – kondensatory obwodu rezonansowego po stronie wtórnej, PD –
prostownik diodowy, FN – falownik napędowy, PM – przekształtnik dwukierunkowy dla
zasobnika energii oraz przekształtnik rezystora hamującego, SC – zasobnik
superkondensatorowy, RH – rezystor hamowania, silnik indukcyjny liniowy (SIL)
Rys. 2 przedstawia schemat przyrostów energii, które można powiązać z
wyodrębnionymi układami podczas ruchu pojazdu. Ponadto przyjęto, że:
 Energia transformatora CET jest energią elektryczną prądu jednofazowego sinusoidalnie
zmiennego nieodkształconego o częstotliwości 50 kHz. Przyrosty tego typu energii
oznaczono symbolami: dEZ – zasilania strony pierwotnej CET, dECET – strony wtórnej
CET, dECS – rozładownia superkondensatora, dEDC – ładowania superkondensatora,
ECET – strat układu CET, ECET – strat superkondensatora.



Energia zasilająca silnik jest energią elektryczną prądu trójfazowego sinusoidalnie
zmiennego nieodkształconego o częstotliwości regulowanej poprzez falownik. Przyrosty
tego typu energii oznaczono następująco dEconv – zasilania silnika, dER – rekuperacji,
ESIL – straty silnika, ER – rekuperacji.
 Energia napędowa ma postać energii mechanicznej. Przyrosty energii oznaczono: dET –
trakcyjna, dEH – kinetyczna, ET – strat mechanicznych.
Rys. 3 prezentuje model fizyczny pojazdu PRT w skali 1:4 na stanowisku do badań
laboratoryjnych układu zasilania i sterowania ruchem wykonanym na Wydziale Transportu.
Przedstawiony na rysunku pojazd znajduje się na zwrotnicy. Z boku pojazdu widoczny jest
transformator CET z otwartym obwodem magnetycznym w kształcie litery E. Obwód
magnetyczny jest otwarty, aby pojazd mógł swobodnie opuścić pętlę uzwojenia pierwotnego.
Sekcja uzwojenia pierwotnego jest widoczna za pojazdem. Odcinek drogi na zwrotnicy
pojazd pokonuje w trybie zasilania za pomocą superkondesatorowego zasobnika energii.

Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania: część
Rys. 2. Schemat przetwarzania energii układu
stacjonarna oraz pojazdowa
napędu pojazdu PRT

Rys. 3. Model fizyczny pojazdu PRT na
stanowisku laboratoryjnym

Rys. 4. Uproszczony obwodowy schemat
zastępczy opisujący przyjęty do obliczeń model
silnika liniowego

3. Model silnika indukcyjnego liniowego
Własności energetyczne komponentów układu napędu pojazdu w stanie ustalonym
można opisać za pomocą sprawności, współczynnika mocy i strat mocy, następująco:



Pm
Pc

(1)
Pc

cos  

Pc  Qc
2

2

(2)

Pc  Pm  P
(3)
gdzie: Pm – moc na wale, Pc – całkowita moc czynna, P – straty mocy, Qc – moc
bierna.
Moc mechaniczna silnika liniowego może być ponadto określona jako iloczyn siły i
prędkości:
Pm  Flin vlin
(4)
Do teoretycznego opisu powyższych zależności zastosowano model obwodowy silnika
o najprostszej postaci, znanej z modelowania statycznego stanu pracy silnika obrotowego dla
warunków zasilania prądem sinusoidalnie zmiennym nieodkształconym. Schemat
elektrycznego obwodu zastępczego modelu przedstawia rys. 4. Występujące na nim
parametry oznaczono następująco: Rs – rezystancja uzwojeń strony pierwotnej, Rr –
rezystancja uzwojeń strony wtórnej, Xz – reaktancja zastępcza strony wtórnej (składająca się z
reaktancji rozproszenia i stojana i wirnika), RFE – rezystancja zastępcza strat w żelazie (na
prądy wirowe i histerezę), Xm – reaktancja magnesowania. Indeks ‘ oznacza przeliczenie
wartości parametru strony wtórnej do wartości strony pierwotnej. O zastosowaniu tak
prostego modelu przesądziła jego użyteczność, rozumiana tu jako możliwość uzyskania
wystarczająco małej rozbieżności opisu teoretycznego charakterystyk trakcyjno –
energetycznych silnika zastosowanego w napędzie fizycznym na stanowisku laboratoryjnym.
Należy jednak zaznaczyć, że silnik liniowy (w przeciwieństwie do obrotowego) ma otwarty
obwód magnetyczny. W silniku liniowym duże znaczenie mają pasożytnicze zjawiska
krańcowe i brzegowe, które w silnikach obrotowych można pominąć. Szczelina magnetyczna
silnika liniowego jest znacznie szersza od szczeliny w silniku obrotowym. Efektem tych
zjawisk jest zmniejszenie sprawności silników indukcyjnych liniowych i wzrost
zapotrzebowania mocy biernej dla wytworzenia strumienia magnetycznego. Opracowanie
modelu matematycznego silnika indukcyjnego liniowego opisującego te dodatkowe zjawiska
jest procesem złożonym, który doczekał się wielu opracowań teoretycznych [20], również w
obszarze teorii sterowania [2, 24, 11].
Dla przyjętego schematu zastępczego możliwe jest sformułowanie następującego
zestawu wzorów:
a) Całkowita moc czynna składa się z mocy elektromagnetycznej wirnika i strat mocy
w żelazie:
2
Us
Pc  Pm  P  FlVs  pm
(4)
RFe
b) Moc bierna pobierana jest na wytworzenie strumienia magnesowania i strumieni
rozproszenia:
2
sFlVs
Us
Qc 
 pm
(5)
sK
Xm
c) Siła jest funkcją poślizgu opisaną wzorem Klossa:
2 FK
2F s s
Fl 
 2K K 2
(6)
sK
s
s

s
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gdzie: Vs – prędkość liniowa synchroniczna, m – liczba faz, p – liczba par biegunów,
Us – napięcie zasilania stojana. FK – siła krytyczna, sK – poślizg krytyczny, s - poślizg
Dla przyjętego sposobu opisu mocy czynnej i biernej, określenia sprawności (1) i
współczynnika mocy (2) można sprowadzić do postaci:
Vl
(7)
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4. Mapa sprawności modelu silnika indukcyjnego liniowego
Tablica 1 przedstawia parametry znamionowe silnika indukcyjnego liniowego
wykonanego dla pojazdu w skali 1:4 [12, 25]. Tablica 2 przedstawia zakres zmian
parametrów dla warunku zmiany znamionowej szerokości szczeliny powietrznej w
dopuszczalnym konstrukcyjnie zakresie wartości 2- 4 mm. Parametry modelu obwodowego
silnika zidentyfikowano na podstawie analizy zgodności przebiegów wykresów
charakterystyk teoretycznych i zmierzonych laboratoryjnie. Posłużono się przy tym metodą
najmniejszych odległości. Wyznaczone wartości parametrów zestawiono w tablicy 3.
Uzyskane charakterystyki teoretyczne przedstawia rys. 5: a) mechaniczna, b) sprawności, c)
współczynnika mocy.
Tablica 1. Parametry znamionowe SIL
Parametr
Długość induktora
Liczba par biegunów
Liczba faz
Szczelina znamionowa
Napięcie zasilania
Częstotliwośc znamionowa
Prędkość liniowa znamionowa
Moc znamionowa
Moc czynna
Moc pozorna

Symbol
L
p
m
gm
U1
fn
Vln
Pcn
P1n
S1n

Jednostka
m
mm
V
Hz
[m/s]
W
W
[VA]

Wartość
0,27
3
3
3
230
45
3,375
433
966
7250

Tablica 2. Parametry pracy ciągłej silnika w warunkach zmiany długości szczeliny
powietrznej w zakresie wartości 2 – 4 mm.
Parametr
Poślizg
Prędkość liniowa
Siła ciągła
Moc na wale
Moc czynna
Moc pozorna
Sprawność
Współczynnik mocy
Współczynnik
energetyczny

Symbol
sn
Vln
Fcn
Pcn
P1n
S1n
N
cosN 
N * cosN

Jednostka
[m/s]
[N]
[W]
[W]
[VA]
-

2
0,143
3,470
166
575
1148
7250
0,50
0,158
0,079

2,5
0,160
3,402
148
504
1053
7250
0,48
0,146
0,070

3
0,167
3,375
128
433
966
7250
0,448
0,133
0,060

3,5
0,180
3,32
116
385
1006
7250
0,38
0,14
0,053

4,0
0,1901
3,28
103
338
1039
7250
0,32
0,14
0,047

Rys. 5. Charakterystyki naturalne SIL: mechaniczna, sprawności (η) oraz współczynnika
mocy (cos ϕ) dla różnych wartości częstotliwości napięcia zasilającego
Tablica 3. Parametry schematu zastępczego dla różnych szerokości szczeliny powietrznej
Symbol
XZ’
Rr’
Xm
RFe

Jednostka
[]
[]
[]
[]

2
151
97
68
998

a)

2,5
170
121
68
1051

3
189
146
67
1066

3,5
213
174
67
888

4,0
235
207
66
767

b)

Rys. 6. Mapy sprawności i współczynnika mocy SIL napędu laboratoryjnego dla szczeliny o
szerokości 3 mm.
Rys. 6 przedstawia mapy sprawności i współczynnika mocy silnika dla szczeliny o
szerokości 3 mm. Parametry zestawione w tablicy 3 umożliwiają uzyskanie map dla
pozostałych szerokości szczelin.
5. Model bezstykowego układu zasilania
Podstawowym elementem układu zasilania bezstykowego jest transformator
powietrzny wysokiej częstotliwości CET, którego uzwojenia pierwotne i wtórne są
utrzymywane w stanie rezonansu – przy wykorzystaniu dodatkowych kondensatorów (X1 =
X2 = 0) [3, 9, 13, 14, 22]. Schemat ideowy obwodu stosowany do opisu stanu ustalonego w
warunkach zasilania napięciem sinusoidalnie zmiennym nieodkształconym [4, 21]
przedstawiono na rys. 7.

Rys. 7. Schemat
transformatora CET

obwodu

zastępczego
Rys. 8. Wykresy charakterystyk bezstykowego
układu zasilania: zewnętrzna E2(I2) oraz
sprawności (I2)

Oznaczono: R1 – rezystancja uzwojeń strony pierwotnej, R2’ – rezystancja uzwojeń strony
wtórnej sprowadzona do strony pierwotnej, R0’ – rezystancja odbiornika sprowadzona do
strony pierwotnej, L1 – indukcyjność rozproszenia uzwojenia pierwotnego, L2’ –
indukcyjność rozproszenia uzwojenia wtórnego sprowadzona do strony pierwotnej, Cr1 –
pojemność kondensatora kompensującego strony pierwotnej, Cr2’ – pojemność kondensatora
kompensującego strony wtórnej sprowadzona do strony pierwotnej, XM’ – reaktancja
sprzężenia magnetycznego sprowadzona do strony pierwotnej, X1 – reaktancja zastępcza
połączenia szeregowego L1 – Cr1, X2’ – reaktancja zastępcza połączenia szeregowego L2 – Cr2
sprowadzona do strony pierwotnej, I1 – prąd strony pierwotnej, I2’ – prąd strony wtórnej
sprowadzony do strony pierwotnej, E1 – napięcie zasilania strony pierwotnej, E2’ – napięcie
odbiornika sprowadzone do strony pierwotnej.
Moc wydzieloną na odbiorniku określa wzór:
𝑃𝑜𝑢𝑡 = (𝐼2 ′)2 𝑅0′
(9)
Moc wydatkowana ze źródła jest sumą mocy wydzielonej na wszystkich rezystancjach
obwodu:
𝑃𝑖𝑛 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 + ∆𝑃 = 𝐼1 2 𝑅1 + (𝐼2 ′)2 (𝑅2′ + 𝑅0′ )
(10)
Sprawność elektryczna jest określona wzorem:

𝜂=

𝑃𝑜𝑢𝑡
𝑃𝑖𝑛

= (𝐼

1)

(𝐼2 ′)2 𝑅0′

2𝑅 +
1

(11)

(𝐼2 ′)2 (𝑅2′ +𝑅0′ )

Moc bierna układu jest pobierana wyłącznie na wytworzenie strumienia magnesującego:
′
𝑄𝑖𝑛 = (𝐼𝑀 ′)2 𝑋𝑀
(12)
Współczynnik mocy jest określony wzorem:
𝑐𝑜𝑠𝜑 =

𝑃𝑖𝑛
𝑆𝑖𝑛

=

(𝐼1 )2 𝑅1 + (𝐼2 ′)2 (𝑅2′ +𝑅0′ )
2

′ )
√((𝐼1 )2 𝑅1 + (𝐼2 ′)2 (𝑅2′ +𝑅0′ )) +( (𝐼𝑀 ′)2 𝑋𝑀

2

(13)

Napięcie wyjściowe układu zasilania bezstykowego określa wzór:
𝐸0 = 𝐸2 ′ + 𝑍𝑤 ′ 𝐼2 ′
(14)
gdzie: E0 – jest napięciem w stanie jałowym, Zw’ – jest to impedancja wewnętrzna układu
zasilania.
Równanie charakterystyki zewnętrznej opisuje wzór cosinusów, który po przekształceniach
przybiera następującą postać:
𝐸0 2 = (𝐸2 ′)2 + (𝑍𝑤 ′ 𝐼2 ′)2 + 2(𝐸2 ′)(𝑍𝑤 ′ 𝐼2 ′) cos 𝜓𝑤
(15)
gdzie dodatkowo: W - kąt przesunięcia fazowego między prądem, a napięciem w
impedancji wewnętrznej

Na podstawie wykonanych obliczeń projektowych oraz pomiarów parametrów
transformatora układu CET do zasilania pojazdu w skali, przyjęto następujące wartości
parametrów modelu obwodowego: M = 510-6 H, R1 = 1810-3 R2 = 2010-3  =1/18, f
= 50103Hz [19]. Wymagana maksymalna moc silnika Pmax = 2103 W jest rozwijana przy
napięciu Us = 230 V, w warunkach zasilania napięciem o wartości E1 = 280/18 V. Rys. 8
przedstawia wykresy charakterystyk bezstykowego układu zasilania: zewnętrzną E 2(I2)
oznaczoną E2 (przeliczoną na stronę wtórną) oraz sprawności (I2) oznaczoną . Na rysunku
oznaczono dwa wybrane punkty pracy: Psn – punkt obciążenia układu mocą czynną
odpowiadającą znamionowym warunkom pracy silnika ze szczeliną magnetyczną 3 mm (966
W – tablica 1) oraz Pmax – punkt obciążenia maksymalną dopuszczalną mocą czynną.
6. Analiza teoretyczna własności energetycznych układu zasilania dla zakładanych
wymaganych warunków ruchu pojazdu laboratoryjnego.
Punktem wyjścia analizy zużycia energii przez układ napędowy pojazdu jest analiza
zapotrzebowania na moc (energię) mechaniczną, zwaną potocznie mocą trakcyjną. Schemat
zastosowanego sposobu obliczeń mocy trakcyjnej przedstawia rys. 9 [18], gdzie oznaczono:
Prędkość – zadany przebieg chwilowy prędkości, Trasa – zadany tor ruchu i profil drogi, PK –
przyrost energii kinetycznej w czasie, PV – moc na pokonanie aerodynamicznych oporów
ruchu, FRvlin – moc na pokonanie sił oporów dodatkowych (zakrętów). W prezentowanej
metodzie składnik mocy dodatkowych oporów ruchu jest funkcją promienia łuku drogi R i
prędkości jazdy vlin, określaną interpolacyjnie na podstawie tablicy wyników uzyskanych
symulacyjnie [15] z wykorzystaniem modeli dynamiki pojazdu [15, 16]. Rys. 10 przedstawia
schemat laboratoryjnego toru ruchu, gdzie symbolami H oznaczono przystanki, K – rozjazdy,
L – połączenia torowe. Rys. 11 przedstawia międzyprzystankowy rozkład prędkości jazdy na
odcinku H4 – H2 (w funkcji drogi), wyznaczony na podstawie rozwiązań modelu
obliczeniowego o strukturze przedstawionej na rys. 9. Linią przerywaną oznaczono
ograniczenia prędkości na zakrętach. Przy wyznaczaniu przebiegu prędkości uwzględniono
ograniczenia sił trakcyjnych w postaci charakterystyk przedstawionych na rys. 6 oraz
oddziaływanie sił oporów ruchu (podstawowych od prędkości jazdy i dodatkowych od
krzywizny toru ruchu). Rys. 12 przedstawia przebieg siły napędowej silnika SIL (w funkcji
czasu) na analizowanym odcinku drogi.

Rys. 10. Schemat toru ruchu do badań
stanowiskowych (lab. Wydziału Transportu)
Rys. 9. Schemat wyznaczania mocy trakcyjnej

Rys. 11. Rozkład prędkości w funkcji drogi Rys. 12. Przebieg siły napędowej SIL w funkcji
podczas przejazdu na międzyprzystankowym czasu na odcinku drogi H4-H5
odcinku drogi H4-H5

Powyższe przebiegi sił i prędkości stanowią podstawę do wyznaczenia mocy zasilania
silnika SIL. W obliczeniach uwzględnia się funkcję mapy sprawności silnika przedstawioną
na rys. 6. Uzyskany przebieg mocy zasilającej przedstawia rys. 13. Wykresy oznaczono: 1 przebieg mocy chwilowej silnika SIL, - 2 przebieg mocy chwilowej którą należy dostarczyć z
prostownika PD (rys.1), gdy w układzie wykorzystany zostanie zasobnik
superkondensatorowy. Ujemne wartości mocy na wykresie 1 odpowiadają możliwości
zastosowania hamowania elektrycznego pojazdu. Zgodnie ze schematem przedstawionym na
rys. 2 zastosowany proces rekuperacji polega na zgromadzeniu energii hamowania w
superkondensatorze i wyrównaniu mocy szczytowych rozruchu. W wykonanych obliczeniach
uwzględnia się przy tym udział strat przesyłania energii w układzie superkondensatora.

Rys. 13. Przebieg mocy elektrycznej zasilania
SIL. Wykresy oznaczono: 1 – bez zasobnika
energii na pojeździe, 2 – w układzie z
zasobnikiem superkondensatorowym

Rys. 14. Przebieg mocy zasilania pojazdu
laboratoryjnego na zaciskach układu zasilania
bezstykowego CET. Wykresy oznaczono: 1 – bez
zasobnika energii na pojeździe, 2 – w układzie z
zasobnikiem superkondensatorowym

7. Analiza teoretyczna własności energetycznych układu zasilania dla zakładanych
wymaganych warunków ruchu pojazdu o wymiarach rzeczywistych.
Jedną z rozpatrywanych lokalizacji dla budowy kolejki PRT jest miasto Rzeszów. Na
obecnym etapie uzgodnień nie jest jeszcze przesądzony rodzaj silników elektrycznych
stosowanych do napędu oraz sposób zasilania pojazdu dla tej lokalizacji. Z wykonanych
obliczeń trakcyjnych wynika jednakże, że do napędu kolejki o wymiarach rzeczywistych i
prędkości maksymalnej 50 km/h potrzebny będzie napęd o mocy znamionowej ok. 16 kW. Do
realizacji napędu będą mogły być zastosowane np. silniki bezszczotkowe umieszczone w
kołach pojazdu zastosowane już w wykonanym preprototypie ECO samochodu. Mapy strat
mocy tego silnika przedstawia publikacja [17]. Równie dobrym rozwiązaniem może być też
zastosowanie silników indukcyjnych 5 fazowych umieszczanych w piastach kół. Tego typu

silniki dedykowane do zastosowań samochodowych były ostatnio prezentowane przez firmę
HCP na targach w Hannoverze [6]. W zakończonym już projekcie ECO Mobilność wykonano
natomiast projekt silnika indukcyjnego liniowego [12]. Mapę sprawności tego silnika
przedstawia rys. 15. Rys. 16 przedstawia charakterystykę zewnętrzną oraz charakterystykę
sprawności zaprojektowanego w tym rozwiązaniu układu zasilania bezstykowego. Rys. 17
przedstawia schemat linii toru jednego z odcinków trasy w planowanej lokalizacji. Rys. 18
przedstawia przebiegi prędkości jazdy forsownej – minimalnoczasowej na tym odcinku drogi.
Ograniczenia prędkości wynikają zarówno z ograniczeń dopuszczalnej wartości maksymalnej
przyśpieszenia dośrodkowego na krzywiznach torów jak i z ograniczeń prędkości dla
warunków jazdy na wprost. Rozwijane przyśpieszenia i opóźnienia ruchu wynikają natomiast
z możliwości uzyskania maksymalnych sił trakcyjnych (opisanych w postaci zależności F – V
rys. 15). Rys. 19 przedstawia przebieg sił trakcyjnych na analizowanym odcinku drogi, a rys.
20 – przebiegi mocy zasilania. Na rys tym przebiegi ukazano w dwóch możliwych wariantach
rozwiązania układu zasilania pojazdu: wykres czarny – przebieg bez dodatkowego źródła
energii, niebieski – z układem superkondensatorowym do zwrotu energii hamowania (układ z
rekuperacją). Rys. 21 przedstawia wykresy mocy pobieranej po stronie pierwotnej źródła
transformatora CET. W przypadku zastosowania układu z rekuperacją energii, maksymalna
wejściowa moc układu kształtuje się na poziomie ok 12 kW.

Rys. 15. Mapy sprawności i współczynnika
Rys. 16. Wykresy charakterystyk bezstykowego
mocy SIL napędu dla pojazdu o wymiarach
układu zasilania: zewnętrzna E2(I2) oraz sprawności
rzeczywistych dla szczeliny o szerokości 12
(I2)
mm

Rys. 17. Schemat linii toru pierwszego odcinka
trasy dla planowanej lokalizacji toru PRT w
Rzeszowie

Rys. 18. Rozkład prędkości w funkcji drogi
podczas przejazdu odcinka w mieście Rzeszów

Rys. 20. Przebieg mocy na wyjściu prostownika
Rys. 19. Rozkład siły napędowej SIL w funkcji PD (rys. 1). Wykresy oznaczono: 1 – bez
drogi na odcinku drogi w mieście Rzeszów
zasobnika energii na pojeździe, 2 – w układzie z
zasobnikiem superkondensatorowym

Rys. 21. Przebieg mocy zasilania pojazdu na zaciskach układu zasilania bezstykowego CET dla
odcinka w mieście Rzeszów. Wykresy oznaczono: 1 – bez zasobnika energii na pojeździe, 2 – w
układzie z zasobnikiem superkondensatorowym

8. Wnioski
Przeprowadzone analizy przebiegu pracy napędu pojazdu PRT i wykonane badania
laboratoryjne pojazdów na torze próbnym w skali ukazały, że zasilanie bezstykowe
dynamiczne może być brane pod uwagę jako jedna z metod dostarczania energii elektrycznej
do pojazdów o wymiarach rzeczywistych. Tego typu zasilanie jest idealne dla małych
pojazdów poruszających się w infrastrukturze miejskiej, gdzie względy bezpieczeństwa
przeciwporażeniowego są szczególnie istotne. Wyniki analiz i badań ukazały również, że
silniki indukcyjne liniowe o małej mocy charakteryzują się małymi wartościami
współczynników energetycznych (zarówno sprawności jaki i współczynnika mocy). Silnik o
mocy 16 kW zaprojektowany dla pojazdu o wymiarach rzeczywistych również charakteryzuje
się gorszymi parametrami warunków pracy od silników obrotowych. Zastosowanie silnika
liniowego wyklucza również możliwość ruchu tego typu pojazdu PRT po drogach
publicznych przeznaczonych dla pojazdów kołowych. Z tego względu druga generacja
aktualnie opracowanych na Wydziale Transportu pojazdów PRT będzie wyposażona w silniki
obrotowe. Pojazdy te będą mogły mieć układ zasilania bezstykowego stanowiący
infrastrukturę układu szynowego, uzupełniony o elektrochemiczne magazyny energii na
pokładzie pojazdu. W okresie ruchu szynowego układ zasilania bezstykowego dostarczy
energię potrzebą do ruchu po torze oraz energię do naładowania baterii elektrochemicznej,
która będzie źródłem zasilania w okresie ruchu po drodze publicznej.
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Wielostanowy model decyzji eksploatacyjnych
Multi-state model of maintenance policy

Słowa kluczowe: utrzymanie, wymiana prewencyjna, zysk na jednostkę czasu, gotowość,
rozkład czasu życia, funkcja intensywności uszkodzeń, klasa IFR, klasa MTFR
Keywords: maintenance, preventive replacement, profit per unit time, availability, lifetime
distribution, failure rate function, IFR class, MTFR class
Streszczenie: Wymiany prewencyjne stosuje się w celu podnoszenia gotowości systemów eksploatacji
maszyn i wzrostu dochodu na jednostkę czasu systemu eksploatacji. W pracy analizuje się model
wymian obiektów technicznych według wieku dla n-stanowego systemu. Funkcja kryterialna stosowana
w pracy wyraża zysk przypadający na jednostkę czasu lub współczynnik gotowości. Zakłada się, że
rozkład prawdopodobieństwa czasu do uszkodzenia obiektu technicznego jest znany i strategia wymian
prewencyjnych będzie stosowana na długim przedziale czasowym. Bada się problem maksymalizacji
zysku na jednostkę czasu i współczynnika gotowości dla rosnącej funkcji intensywności uszkodzeń lub
funkcji intensywności z szerszej klasy. Celem tej pracy jest sformułowanie warunków, przy których
zysk na jednostkę czasu osiąga maksimum. W pracy pokazano, że badaną funkcję kryterialną (zysk na
jednostkę czasu lub współczynnik gotowości) można wyrazić za pomocą metod rachunku
macierzowego. Na końcu pracy przedstawiono przykład numeryczny oceny optymalnego wieku
wymiany dla rzeczywistego procesu eksploatacji.
Abstract: Preventive replacement is applied to improve the device availability or increase the profit per
unit time of the maintenance system. In this paper, we study age-replacement model of technical object
for n-state system model. The criteria function applied in this paper describe profit per unit time or
coefficient of availability. The probability distribution of a unit‘s failure time is assumed to be known,
and preventive replacement strategy will be used over very long period of time. We investigate the
problem of maximization of profit per unit time and coefficient availability for increasing the failure
rate function of the lifetime and for a wider class of lifetime. The purpose of this paper is to obtain
conditions under which the profit per unit time approaches a maximum. In this paper we shows that the
criteria function (profit per unit time or coefficient availability) can be expressed using the matrix
calculation method. Finally, a numerical example to evaluate an optimal replacement age is presented.

1. Wstęp
Zarządzanie systemami przemysłowymi wymaga implementacji różnych czynności
eksploatacyjnych. Jednym z ważnych zadań, w których rola optymalizacji ekonomicznej będzie
rosnąć jest utrzymanie systemu eksploatacji, w tym wymiana obiektów technicznych.
Utrzymanie i wymiana nie jest tylko kwestią techniczną ale jest problemem ekonomicznym.
Strategia utrzymania skoncentrowana na utrzymaniu prewencyjnym ma zastosowanie głównie
w obszarze badań operacyjnych i nauk o zarządzaniu. Strategia wymian według wieku
obiektów technicznych polega na tym, że obiekt jest wymieniany prewencyjnie, gdy osiągnie
wiek T, lub korekcyjnie (uszkodzenie) przed osiągnięciem wieku T. Wymiany prewencyjne są
mniej ekspansywne i tańsze niż wymiany korekcyjne. Wiadomo, że czas wymiany
prewencyjnej jest na ogół krótszy od czasu wymiany korekcyjnej. Fundamentalne fakty dla
wymian według wieku są zawarte w pracach [2, 3]. Przegląd wyników dotyczących wymian
prewencyjnych jest w pracach [5, 21, 24]. Pewne uogólnienia klasycznego zagadnienia wymian
prewencyjnych uzyskano w pracach [12, 13]. Znacznie później rozważano metody wymian
prewencyjnych dla systemów wielostanowych. Badanie systemów wielostanowych
prowadzono w [14-19, 25-26]. W pracy [7] do analizy niezawodności systemów
wielostanowych wykorzystuje się zmienne rozmyte (zbiory rozmyte), natomiast w pracy [22]
bada się systemy wielostanowe ze składowymi z minimalną naprawą. Wykorzystanie metod
symulacji do badania odnów prewencyjnych przedstawiono w pracy [20]. W tej pracy bada się
systemy eksploatacji, w których obiekt techniczny może znajdować się w danej chwili w
jednym z n stanów. Dla takich systemów bada się optymalne wymiany prewencyjne, bazujące
na funkcji kryterialnej wyrażającej zysk na jednostkę czasu lub współczynnik gotowości.
Budowa funkcji kryterialnej oparta jest na własnościach procesu semi–Markowa [6, 9], w
przeciwieństwie do klasycznego podejścia opartego na teorii odnowy. Najczęściej cytowaną
pracą w definiowaniu funkcji kryterialnej w oparciu o elementy teorii odnowy jest praca [23].
Praca zawiera analizę warunków dostatecznych istnienia maksimum zysku na jednostkę czasu
i maksimum asymptotycznego współczynnika gotowości n–stanowego systemu eksploatacji.
Wartości funkcji kryterialnej zależą od rozkładu czasu życia, wartości średniej czasu wymiany
prewencyjnej, wartości średniej czasu naprawy, wartości średnich czasów przebywania w
pozostałych stanach, zysków na jednostkę czasu, macierzy prawdopodobieństw przejścia
włożonego w proces semi–Markowa łańcucha Markowa.
W rozdziale 2 przedstawiono podstawowe oznaczenia i założenia wykorzystywane w
pracy. W rozdziale 3 zbudowano model procesu eksploatacji obiektu technicznego i utworzono
funkcję kryterialną opisującą zysk przypadającego na jednostkę czasu przy nieskończonym
horyzoncie czasowym. W tym rozdziale bada się własności funkcji kryterialnej modelu wymian
według wieku. Podstawowym celem tego rozdziału jest wprowadzenie do badań funkcji
kryterialnej w macierzowej postaci. W rozdziale 4 analizuje się warunki dostateczne istnienia
maksimum zysku na jednostkę czasu oraz asymptotyczny współczynnik gotowości. Warunki
istnienia ekstremum funkcji kryterialnej sformułowano dla klasy rozkładów z rosnącą funkcją
intensywności uszkodzeń (IFR) i dla szerszej klasy wprowadzonej przez jednego z autorów
klasy (MTFR). Przykład numeryczny optymalizacji zysku na jednostkę czasu dla 8-stanowego
systemu utrzymania analizowano w rozdziale 5. W przykładzie przyjęto, że czas życia obiektu
technicznego ma rozkład Weibulla. Dane do tego przykładu pozyskano z rzeczywistego
procesu eksploatacji autobusów miejskich.
2. Oznaczenia i założenia przyjęte w pracy
W pracy bada się semimarkowski model wymian prewencyjnych według wieku.
Rozważa się n–stanowy proces semimarkowski X(t) z przestrzenią stanów S = {1, 2, …, n}.

Jeśli X(t) = i, to rozważany obiekt techniczny w chwili t jest w stanie i. Zakłada się, że 1 jest
stanem pracy bezawaryjnej, 2 jest stanem naprawy, n jest stanem wymiany prewencyjnej,
pozostałe stany i, gdzie 2 ≤ i ≤ n –1są innymi stanami utrzymania systemu.
Przez zi, i = 1, 2, …, n, oznacza się zysk na jednostkę czasu dla stanu i. W pracy zakłada
się, że z1 > 0, zi ≤ 0 dla 2 ≤ i ≤ n. Jeśli obiekt techniczny jest w stanie 1, to przynosi zysk,
natomiast jeśli obiekt techniczny jest w stanie i, gdzie 2 ≤ i ≤ n, to obiekt techniczny generuje
stratę.
Zakłada się, że  0  1   2  ...   k  ... są chwilami skoku i v k   k   k 1 dla
k  1, v 0  0 są czasami pobytu w stanach procesu X(t). Proces semimarkowski jest w pełni
określony, jeśli znany jest rozkład początkowy

PX0  i  p i0  , i  1,2,..., n
i jego semimarkowskie jądro definiowane przez macierz
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P  p ij  Q ij   dla i, j  1,2,..., n
nazywa się włożonym łańcuchem Markowa. Zmienne losowe Ti, i = 1, 2, …, n oznaczają czasy
przebywania w stanie i mają dystrybuanty postaci:
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lub inaczej
n
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(1)

j1

Dystrybuanta czasu przebywania w stanie i, przed przejściem do stanu j, definiowana jest
następująco
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(2)

Dla dystrybuanty F1i x  zdefiniowanej wzorem (2) zakłada się, że zachodzi F1i x   F1 x  dla
i = 2, 3, 4, …, n. Podczas konstrukcji funkcji kryterialnej wykorzystuje się twierdzenie
graniczne dla skończonych procesów semimarkowskich [6, 8]. Zakłada się, że wartości średnie
ETi, i = 1, 2, …, n są skończone, dodatnie i łańcuch Markowa X k , k  0,1,2,... , ma jedną
klasę ergodyczną. Te założenia pozwalają na sformułowanie twierdzenia granicznego postaci
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gdzie p *j , j  0,1,2,..., n jest rozkładem granicznym włożonego łańcucha Markowa X k  ,
gdzie

kN

z

macierzą

prawdopodobieństw

p ij  Q ij , i, j  0,1,2,..., n . Prawdopodobieństwa
rozwiązaniem układu równań liniowych
n

n

i 1

i 1

 

P  p ij ,

przejścia
graniczne

p *j , j  0,1,2,..., n

gdzie
są

 p*i p ij  p*j z warunkiem  p *i  1 , gdzie i, j = 1, 2, …, n.
3. Funkcja kryterialna
Niech X(t) będzie procesem semimarkowskim z ciągłym jądrem Q(t). Definiuje się
proces zliczający
t

K j t    I{X(u )  j}du ,
0

gdzie I jest indykatorem określonym następująco

1 for X(u )  j,
IXu   j  
0 for X(u )  j.
Jest to sumaryczny czas przebywania procesu X(t) w stanie i oraz w przedziale [0, t]. Wartość
n

Lt    z i EK i ( t )
i 1

jest oczekiwanym zyskiem na jednostkę czasu w przedziale [0, t]. Granica
L( t )
t  t

L  lim

jest oczekiwanym zyskiem na jednostkę czasu dla nieskończonego przedziału czasowego.
Granica jest podstawą do budowaniu funkcji kryterialnej. Z definicji procesu Kj(t), j = 1, 2, …,
n, jest
lim
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EK j ( t )
t

 Pj , j=1, 2, …, n,

stąd
n

L   z i Pi .
i 1

Zgodnie z (3) zachodzi
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(4)

p *i ETi

Jednostka jest wymieniana w wieku T lub gdy jest uszkodzona, którekolwiek nastąpi wcześniej.
Przez T1(x) definiuje się czas do wymiany lub uszkodzenia. Zmienną T1(x) można zapisać jako
T , if T1  x ,
T1 x    1
 x , if T1  x.

(5)

Wykorzystując wzór (5) otrzymuje się semimarkowski proces z macierzą prawdopodobieństw
przejścia P(x) włożonego łańcucha Markowa. Elementy pierwszego wiersza macierzy P(x)
zależą od x. Dla p1n(x) jest
p1n(x) = P{X(τ k+1) = n | X(τk) = 1} =
P{X(τ k+1) = n | X(τk) = 1, T1< x} P{T1 < x | X(τ k) = 1} +
P{X(τ k+1) = n | X(τk) = 1, T1 ≥ x} P{T1 ≥ x | X(τ k) = 1}.
Z (5) wynika, że
P {X(τ k+1) = n | X(τk) = 1, T1 ≥ x} = 1.
Wykorzystując własności prawdopodobieństwa warunkowego, uzyskuje się:
P{X(τ k+1) = n | X(τk) = 1, T1< x}
P{X(τ k+1) = n, T1< x | X(τ k) = 1}/ P{T1 < x | X(τ k) = 1} = Q1n(x) / F1(x),
stąd
p1n(x) = Q1n(x) + R1(x) , gdzie R1(x) = 1 – F1(x).
Z (2) wynika, że
p1n(x) = p1nF1n(x) + R1(x).
Podobnie, dla prawdopodobieństwa p1i(x) gdzie 2  i  n – 1, wynika:
p1i(x) = P{X(τ k+1) = i | X(τk) = 1} =
P{X(τ k+1) = i | X(τk) = 1, T1< x} P{T1 < x | X(τ k) = 1} +
P{X(τ k+1) = i | X(τk) = 1, T1 ≥ x} P{T1 ≥ x | X(τ k) = 1}.
Z definicji (5) wnioskuje się

P{X(τ k+1) = i | X(τ k) = 1, T1 ≥ x} = 0,
stąd wynika, że
P{X(τ k+1) = i | X(τ k) = 1, T1< x} = Q1i (x) / F1(x)
oraz
p1i(x) = Q1i(x) = p1iF1i(x) dla i = 2, 3, …, n –1.
Teraz macierz P(x) prawdopodobieństw przejścia jest następująca
 0
p
 21
Px    p 31

 ...
p n1

p12 F12 ( x ) p13 F13 ( x ) ... p1n F1n ( x )  R 1 ( x )

0
p 23
...
p 2n

.
p 32
0
...
p 3n

...
...
...
...


pn2
p n3
...
0

Na podstawie (4) funkcja kryterialna może być zapisana w postaci
n

g x  

ET1 ( x )z1p1* ( x )   ETi z i p *i ( x )
ET1 ( x )p1* ( x )

i2
n



i2

,

(6)

ETi p *i ( x )

gdzie pi*(x), i = 1, 2, …, n są prawdopodobieństwami granicznymi łańcucha Markowa z
macierzą przejścia P(x), natomiast ET1(x) jest wartością średnią zmiennej losowej T1(x).
Wartości średnią ET1(x) oblicza się ze wzoru
x

ET1 x    dF1 ( t )  xP{T1  x} .
0

Całkując przez części, otrzymuje się
x

ET1 x    R 1 ( t )dt .

(7)

0

Prawdopodobieństwa graniczne pi*(x), i = 1, 2, …, n spełniają następujący układ równań
liniowych
1
p 21


p 12 F12 ( x )
1


p 13 F13 ( x )
p 23

...
...

p 1n F1n ( x )  R ( x ) p 2 n

p 31
p 32
1
...
p 3n

... p n1   p 1* ( x )   0 


... p n 2   p *2 ( x )   0 
 
... p n 3   p *3 ( x )    0  .
  

... ...   ...  ...
...  1  p *n ( x )  0 

(8)

Układ równań liniowych jest jednorodny i posiada nieskończoną liczbę rozwiązań. Zastępując
ostatnie równanie układu (8), przez warunek normalizacyjny postaci
n

 p *i ( x )  1 ,

(9)

i 1

układ równań liniowych ma postać
p 21
 1
p F ( x )  1
 12 12
 p 13 F13 ( x ) p 31

...
...


1
1

p 31
p 32
1
...
1

... p n1   p 1* ( x )   0 


... p n 2   p *2 ( x )   0 
... p n 3   p *3 ( x )    0  .
  

... ...   ...  ...
... 1  p *n ( x )  1 

(10)

Przez ui(x) oznacza się dopełnienie algebraiczne i-tej jedynki n-tego wiersza macierzy układu
równań (10). Uwzględniając prawą stronę układu (10) rozwiązanie tego układu ma postać
pi*(x) = ui(x) / W(x). gdzie W(x) jest wyznacznikiem układu (10). Kładąc ui(x) we wzorze (6)
zamiast pi*(x), funkcja kryterialna (6) nie zmienia wartości. Z własności wyznaczników, licznik
funkcji kryterialnej (6) można zapisać jako
1
p12 ( x )
Lx; z1 , z 2 ,..., z n   p13 ( x )
...

p 21

p 31

...

p n1

1
p 23

p 32
1

...
...

pn2
p n3

...

...

...

...

z1ET1 ( x ) z 2 ET2

z 3 ET3

.

(11)

... z n ETn

Mianownik M(x) funkcji kryterialnej (6) wyraża się jako: M(x) = L(x; 1, 1, …, 1). Ze wzoru
(11) wynika, że funkcję kryterialną (6) można teraz zapisać jako iloraz wyznaczników
g(x) = L(x; z1, z2, …, zn) / L(x; 1, 1, …, 1).

(12)

Ostatnia równość jest ważnym wynikiem tej pracy. Przedstawienie funkcji kryterialnej
g(x) w postaci (12) umożliwia obliczanie wartości funkcji bez wyznaczania
prawdopodobieństw granicznych pi*(x). W pracy [9] funkcję kryterialną g(x) wyrażono w
postaci (6). Przez A1 oznacza się dopełnienie algebraiczne elementu z1ET1(x). Wiadomo, że A1
nie zależy od x, z2, z3, …, zn. Przez Di(x) oznacza się dopełnienie algebraiczne i-tej jedynki w
macierzy układu równań (10). Prawdopodobieństwo graniczne p*i ( x ) wyraża się wzorem
p *i ( x )  D i ( x ) / W ( x ), i  1,2,..., n ,

(13)

gdzie W(x) jest wyznacznikiem macierzy układu równań (10). Macierz uzyskana z macierzy
układu (10) przez skreślenie n-tego wiersza i n-tej kolumny posiada dominującą przekątną.
Oznacza to w tym przypadku, że suma elementów każdej kolumny z pominięciem elementu na
przekątnej jest mniejsza od 1. Na podstawie własności macierzy [4] wynika, że znak
dopełnienia elementu znETn można zapisać w postaci (–1)n-1. Na podstawie (13) wnioskuje się,
że znak wyznacznika W(x) jest równy także (–1)n-1. Wyznacznik dopełnienia D1(x) jest

wyznacznikiem z macierzy niezależnej od x, z1, z2, …, zn i znak tego wyznacznika jest równy
(–1)n-1. Licznik i mianownik funkcji kryterialnej g(x) danej wzorem (13) mnoży się przez W(x)
(–1)n-1. Przyjmując powyższe oznaczenia funkcję kryterialną g(x) daną wzorem (6) można
zapisać w postaci
n

g( x ) 

Az 1 ET1 ( x )   z i ETi E i ( x )
i2
n

,

(14)

AET1 ( x )   ETi E i ( x )
i2

gdzie Ei(x) = Di(x) (–1)n-1, A = A1(–1)n-1. Wiadomo teraz, że dla każdego x ≥ 0 jest Ei(x) ≥ 0 i
A ≥ 0. Z postaci macierzy układu równań (10) wnioskuje się, że Ei(x) jest funkcją liniową
dystrybuanty F1(x). Istnieją stałe Gi i Hi takie, że Ei(x) = GiF1(x) + Hi . Kładąc x = 0, wnioskuje
się, że Hi ≥ 0.
Przyjmując:
n

n

n

n

i2

i2

i2

i2

B1   z i ETi G i , C1   z i ETi H i , B   ETi G i , C   ETi H i

(15)

funkcję kryterialną (14) można zapisać jako

g( x ) 

Az1ET1 ( x )  B1F1 ( x )  C1
.
AET1 ( x )  BF1 ( x )  C

(16)

Łatwo jest zauważyć, że g(0) = C1 / C ≤ 0 oraz g(∞) = (A z1ET1 + B1 + C1) / (A ET1 + B +C).
4. Warunki dostateczne istnienia maksimum funkcji kryterialnej
W tym podpunkcie pracy formułuje się warunki dostateczne istnienia maksimum
funkcji kryterialnej przy założeniu, że czas do uszkodzenia T1 jest zmienną losową o rosnącej
funkcji intensywności uszkodzeń λ1(t). Fakt ten zapisuje się następująco: T1  IFR (Increasing
Failure Rate). Drugą rozważaną klasą rozkładów jest klasa z jednomodalną funkcją
intensywności uszkodzeń zawarta w klasie MTFR (Mean Time to Failure or Repair). Własności
klasy MTFR szczegółowo badano w pracach [1, 10, 11]. Pochodna g’(x) funkcji kryterialnej
wyraża się wzorem
g’(x) = {A[B1 – Bz1][ET1(x)f1(x) – F1(x)R1(x)] + R1(x)A(Cz1 – C1) + f1(x)(B1C – BC1)}/M2(x),
gdzie M(x) jest mianownikiem we wzorze (16). Ostatecznie pochodną g’(x) można zapisać jako

g' ( x ) 
gdzie:

1
(Ar1 ( x )  R 1 ( x )  f1 ( x )  ) ,
M 2 (x)

(17)

  AB1  Bz 1 ,

  ACz1  C1 ,
  B1C  BC 1 ,

(18)

r1 x   ET1 x f1 x   F1 x R 1 x .

Na początku rozdziału 2 przyjęto założenie, że z1 > 0, zi ≤ 0 dla 2 ≤ i ≤ n. To założenie oraz
wzory (15), (16), (17) i (18) pozwalają na sformułowanie wniosków 1 i 2.
Wniosek 1. Jeśli z1 > 0, zi ≤ 0 , F1i(x) = F1(x) dla i = 2, 3, 4, …, n, to prawdziwa jest nierówność
β > 0.
Wniosek 2. Jeśli zi = zj dla 2 ≤ i ≤ n, 2 ≤ j ≤ n, to γ = 0.
Tezy wniosków 1 i 2 są bardzo użyteczne podczas formułowania kryteriów istnienia maksimum
współczynnika gotowości (wnioski 7 i 8). Niżej zakłada się, że funkcja intensywności
uszkodzeń λ1(x) jest ciągła dla t ≥ 0.
Wniosek 3. Jeśli T1  IFR, β + γ f(0+) > 0, α < 0, γ < 0, Aα(ET1 λ1(∞) – 1) + β + γλ1(∞) < 0, to
funkcja kryterialna g(x) osiąga dokładnie jedno maksimum.
Dowód. Przyjmuje się, że λ1(∞) jest granicą funkcji λ1(t) przy t→∞ lub kresem górnym funkcji
λ1(t) przy t→∞. Niech s(x) = αr(x) + β + γλ1(x), gdzie r(x) = λ1(t) ET1(x) – F(x). Ze wzoru (17)
wynika, że znak pochodnej g’(x) jest taki sam jak znak funkcji s(x). Z założeń α < 0, i γ < 0
wynika, że funkcja s(x) jest ciągła i malejąca od s(0) = β + γf1(0+) do s(∞) = Aα(ET1 λ1(∞) – 1)
+ β + γλ1(∞). Jeśli s(0) > 0 i s(∞) < 0, to istnieje dokładnie jedno x0 takie, że s(x0) = 0 i g’(x0) = 0.
Stąd g(x) osiąga jedno maksimum.
Wniosek 4. Jeśli T1  IFR, α < 0, β + γ f1(0+) < 0, λ1(∞) = ∞, to funkcja kryterialna g(x) osiąga
dokładnie jedno maksimum.
Dowód. Jeśli λ1(∞) = ∞, to s(∞) < 0. Na podstawie wniosku 3 wynika, że funkcja kryterialna
g(x) osiąga dokładnie jedno maksimum.
Z wniosku 4 wynika następujący wniosek:
Wniosek 5. Jeśli T1  IFR, α < 0, f1(0+) = 0, λ1(∞) = ∞, to funkcja kryterialna g(x) osiąga
dokładnie jedno maksimum.
Wnioski 3, 4 i 5 Zawierają warunki dostateczne istnienia maksimum funkcji g(x) dla rozkładów
czasów do uszkodzenia z klasy IFR. Niżej formułuje się warunki istnienia maksimum dla klasy
MTFR.
Definicja. Zmienna losowa T1  MTFR, jeśli r1(x) ≥ 0 dla wszystkich x ≥ 0.
Do klasy MTFR należą niektóre zmienne losowe posiadające jednomodalne funkcje
intensywności uszkodzeń.
Wniosek 6. Niech czas do uszkodzenia T1 ma rozkład z jednomodalną funkcją intensywności
uszkodzeń λ1(t). Prawdziwa jest równoważność T1  MTFR wtedy i tyko wtedy, gdy
ET1 λ1(∞) ≥ 1.

Podstawiając z1 = 1, z2 = 0, z3 = 0 ,…, zn = 0, funkcja kryterialna g(x) wyraża asymptotyczny
współczynnik gotowości. Dla współczynnika gotowości jest g(0) = 0 oraz
g(∞) = A ET1 / (A ET1 + B + C).
Wniosek 7. Jeśli T1  IFR, α < 0, λ1(∞) > (1 – α/β) / ET1, to współczynnik gotowości osiąga
wartość maksymalną.
Dowód. Wiadomo na podstawie wniosku 2, że dla współczynnika gotowości jest γ = 0. Wynika
stąd, że funkcja s(x) = α r(x) + β maleje od s(0) = β > 0 do s(∞) = α (ET1 λ1(∞) – 1) + β < 0.
Funkcja s(x) dokładnie raz zmienia znak z „+” na „–”.
Wniosek 8. Jeśli T1  MTFR, α < 0, λ(t) jest jednomodalna, λ1(∞) > (1 – α/β) / ET1, to
współczynnik gotowości g(x) osiąga wartość maksymalną.
Dowód. Pochodna funkcji s(t) jest równa s’(t) = λ’1(x) [α ET1(x) + γ]. Wynika stąd, że jeśli
funkcja λ1(t) jest jednomodalna, to funkcja s(t) jest także jednomodalna. W pracy [9] pokazano,
że jednomodalność funkcji s(x) można udowodnić bez założenia różniczkowalności funkcji
λ1(t). Aby funkcja s(t) miała dokładnie jedno miejsce zerowe wystarcza aby prawdziwe były
nierówności s(0) = β > 0 i s(∞) < 0. Warunek s(∞) < 0 jest równoważny warunkowi
λ1(∞) > (1 – α/β) / ET1.
5. Przykład numeryczny
W tym rozdziale analizuje się przykład numeryczny ilustrujący wyniki otrzymane w
rozdziałach 3 i 4. Rozważa się 8-stanowy proces eksploatacji autobusów miejskich.
Wyróżniono następujące stany:
S1 – realizacja zadania przewozowego,
S2 – naprawa po uszkodzeniu,
S3 – wymiana (naprawa) prewencyjna,
S4 – kontrola stanu po naprawie,
S5 – zaopatrywanie w paliwo,
S6 – obsługa w dniu użytkowania,
S7 – okresowa obsługa techniczna,
S8 – postój na placu zajezdni.
Zakłada się, że czas do uszkodzenia ma rozkład Weibulla z funkcją niezawodności:
R1(t) = exp(–(t/a)c) dla a, c > 0, t ≥ 0. Funkcja intensywności tego rozkładu ma postać:
λ1(t) = (c/a) (x/a)c-1, t ≥ 0. Na podstawie analizy statystycznej danych z eksploatacji dla wartości
średnich czasów przebywania w stanach uzyskano oceny: ET1 = 8,852, ET2 = 3,619,
ET3 = 1,501, ET4 = 0,164, ET5 = 0,096, ET6 = 0,122, ET7 = 3,885, ET8 = 5,659. Zyski
jednostkowe wynikające z pracy w stanach systemu oceniono jako: z1 = 4, z2 = – 2, z3 = – 0,2,
z4 = – 0,2, z5 = – 0,2, z6 = – 0,2, z7 = – 0,2, z8 = – 1. Ocena macierzy prawdopodobieństw
przejścia dla włożonego w proces łańcucha Markowa jest następująca
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Wartości współczynników A, B, B1, C i C1 obliczono metodą współczynników
nieoznaczonych. Dla wartości parametrów podanych wyżej obliczono: α = – 5,778, β = 2,400,
γ = – 4,133. Dla każdego c  {2; 2,5; 3; 3,5} obliczono wartość parametru b tak, aby
ET1 = 8,852. Na rysunku 1 pokazano wykresy funkcji zysku na jednostkę czasu w zależności
od chwili wymiany (naprawy) prewencyjnej. Każda z czterech realizacji funkcji kryterialnej
osiąga wartość maksymalną.

Rys. 1. Wykres funkcji kryterialnej g(x) dla c  {2; 2,5; 3; 3,5}
Fig. 1. Graphs of the criteria function g(x) for c  {2, 2.5, 3, 3.5}
6. Wnioski
W pracy rozważa się problem wymian według wieku obiektów technicznych dla
wielostanowych systemów użytkowania. Funkcja kryterialna badana w tej pracy to zysk
przypadający na jednostkę czasu i współczynnik gotowości. Pierwszym z celów pracy jest
macierzowe przedstawienie funkcji kryterialnej (wzór (12)), drugi to pokazanie, że przy
pewnych ogólnych założeniach można sformułować warunki dostateczne istnienia maksimum
funkcji kryterialnej.
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BADANIA SILNIKOWE DOTYCZĄCE KOKSOWANIA I ZANIECZYSZCZENIA
NOWOCZESNYCH WIELOOTWOROWYCH WTRYSKIWACZY
WYSOKOCIŚNIENIOWEGO UKŁADU ZASILANIA PALIWEM SILNIKÓW ZS

ENGINE TESTS FOR COKING AND CONTAMINATION OF MODERN MULTIINJECTION INJECTORS OF HIGH-PRESSURE FUEL SUPPLIES COMPRESSIONIGNITION ENGINE
Streszczenie:
W pracy przedstawiono wyniki badań silnikowych dotyczących zanieczyszczenia i koksowania
nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania paliwem
silników o zapłonie samoczynnym (ZS). W zapobieganiu tym zjawiskom wiodącą rolę odgrywa
skuteczność działania dodatków detergentowo-dyspergujących o odpowiednim poziomie dozowania.
Przedmiotem badań jest bazowy olej napędowy z udziałem 7%(v/v) FAME.
W celu sprawdzenia skuteczności działania badanych dodatków wykonano testy silnikowe zgodne z
procedurą CEC F-98-08 PSA DW-10 pod kątem koksowania i zanieczyszczenia nowoczesnych
wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania silników o ZS oraz
sformułowano wnioski.
Słowa kluczowe: silnik, wtryskiwacz, paliwo, dodatek detergentowo-dyspergujący
Summary:
The paper presents the results of engine tests for contamination and coking of modern multi-injection
injectors of high-pressure fuel supplies compression-ignition engines. The subject of research is base
diesel fuel with 7% (v / v) FAME, and effectiveness of the detergent-dispersant additives plays a key
role. The engine tests were performed according to the CEC procedure F-98-08 PSA DW-10, it was
essential for the coking and contamination of modern multi-injection injectors of high-pressure fuel
supplies compression-ignition engines and for the conclusions.
Keywords: engine, injector, fuel, detergent-dispersant additive

1. Wstęp
Rozwój motoryzacji charakteryzuje się intensywnymi badaniami w zakresie doskonalenia
technologii paliw silnikowych, w tym pakietów dodatków uszlachetniających.
Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym (ZS), spełniające wysokie wymagania
współczesnych jednostek napędowych wyposażonych w wysokociśnieniowe systemy wtrysku
paliwa HPCRS (High Pressure Common Rail System), katalityczne wielofunkcyjne układy
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oczyszczania spalin, muszą charakteryzować się odpowiednimi właściwościami
fizykochemicznymi i użytkowymi.
Optymalizacja procesu spalania ładunku w silniku o zapłonie samoczynnym przy
wieloetapowym wtrysku paliwa węglowodorowego oraz paliwa z udziałem biokomponentów
w systemie Common Rail, wyznacza główne kierunki prac badawczych w zakresie
technologii i stabilności termooksydacyjnej biopaliw oraz rozwoju konstrukcji silników,
w tym układu zasilania paliwem.
Przebieg spalania mieszanki w przestrzeni roboczej silnika decyduje o jego sprawności
użytkowej i pozytywnym efekcie ekologicznym – zmniejszeniu emisji szkodliwych związków
do atmosfery.
2. Czynniki
kształtujące
proces
zanieczyszczenia
wysokociśnieniowego wtrysku paliwa HPCRS

wtryskiwaczy

Wprowadzenie na rynek samochodowy nowoczesnych silników o zapłonie samoczynnym
wyposażonych w wysokociśnieniowe układy bezpośredniego wtrysku paliwa zwane: High
Pressure Common Rail System” (HPCRS) zwiększyło tendencję do koksowania
wielootworowych wysokociśnieniowych wtryskiwaczy.
Głównym problemem jest w tym przypadku mała średnica otworków dysz rozpylacza
wynoszącą poniżej 150 µm jak i wysoką temperaturę końcówki wtryskiwacza usytuowanego
w komorze spalania [2]. Konstrukcja wspomnianych układów wtrysku paliwa oraz
ekstremalne warunki pracy (wysoka temperatura końcówek wtryskiwaczy przekraczająca
300°C, wysokie ciśnienie wynoszące do 250 MPa dla wtryskiwaczy ze wzmocnieniem
hydraulicznym, małe średnice otworków dyszy rozpylaczy paliwa) powodują powstawanie
węglowodorowych osadów (koksu) tworzących się u wylotu dyszy rozpylaczy [3,5].
Według [1] istotny wpływ na koksowanie końcówek wtryskiwaczy mają następujące
czynniki:
 właściwości fizykochemiczne paliwa, skład komponentowy, odporność termo
oksydacyjna;
 temperatura końcówki wtryskiwacza oraz odporność na degradację termiczną paliwa;
 konstrukcja końcówki wtryskiwacza, średnica wewnętrzna i kształt geometryczny
dyszy oraz zwilżalność wewnętrznych powierzchni wtryskiwacza przez paliwo.
Istotny wpływ na proces koksowania rozpylaczy ma temperatura [18], Lepperhoff wykazał,
że temperatury wyższe niż 300°C powodują szybkie odkładanie się koksu na końcówkach
wtryskiwacza spowodowane jest zjawiskiem krakingu oleju napędowego i kinetyką reakcji
termicznej kondensacji produktów krakingu [6]. Aby zapewnić czystość i sprawność układów
wtryskowych HPCRS, olej napędowy powinien spełniać nie tylko minimalne wymogi
dotyczące jego jakości według normy PN-EN 590: 2013-12, ale również wytyczne
producentów układów wtryskowych przedstawionych w postaci deklaracji wspólnego
stanowiska z 2012 roku odnośnie wymagań jakościowych oleju napędowego „Fuel
Requirements for Diesel Injection System – Diesel Fuel Injection Equipment Manufacturers –
Common Position Statment 2012”. Warunkiem koniecznym sa również wytyczne Światowej
Karty Paliw dla oleju napędowego kategorii 4 – wydanie piąte z września 2013 roku.
Niektóre właściwości paliwa takie jak wysoka lepkość, niska lotność, zawartość olefin,
związków aromatycznych, zawartość biokomponentów (FAME) ułatwiają tworzenie się na
końcówce wtryskiwaczy nagarów i koksów. Postęp w dziedzinie technologii dodatków
uszlachetniających detergentowo – dyspergujących i poziomy ich dozowania pozwalają na
rozwiązanie wielu problemów natury konstrukcyjnej samych wtryskiwaczy, jak i wpłynąć
pozytywnie na kinetykę reakcji kinetycznych spalania paliwa w silniku o zapłonie
samoczynnym.
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3. Badania silnikowe w zakresie
wtryskiwaczy wielootworowych

oceny

zanieczyszczenia

nowoczesnych

W produkowanych obecnie nowoczesnych silnikach o zapłonie samoczynnym ich
skomplikowany system kontroli pracy oraz precyzyjna dawka wtryskiwanego paliwa jest
coraz bardziej zależna od obecności osadów w samym paliwie, jak również od osadów
powstałych podczas procesu spalania paliwa w silniku [12].
W marcu 2008 roku Europejski Komitet Normalizacyjny (CEC) sformalizował i wdrożył
nową procedurę CEC F-98-08 "Direct Injection Common Rail Diesel Engine Nozzle Coking
Test" badania silnikowego dotyczącego koksowania i zanieczyszczenia nowoczesnych
wtryskiwaczy wielootworowych jako standardowy test do oceny jakości paliw i skuteczności
działania dodatków detergentowych.
Wybrano silnik o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem Peugeot DW-10
spełniający wymagania normy emisji spalin Euro 4, stosowany powszechnie na rynku
europejskim w samochodach osobowych Peugeot 407 2.0 HDi 16V, wyposażony we
wtryskiwacze spełniające wymagania norm emisji spalin Euro 5.
Do testów wykorzystano stanowisko silnikowe przeznaczone do prowadzenie testów opartych
o procedurę CEC F-98-08 z wykorzystaniem turbodoładowanego czterosuwowego silnika
PSA DW-10 o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa. (Rys. 1.)

Rys 1. Stanowisko silnikowe PSA DW-10
Fig. 1. PSA DW-10 engine test bed
Badania eksperymentalne w zakresie zanieczyszczeń wtryskiwaczy prowadzono
w oparciu o procedurę CEC F-98-08 na silniku PSA DW-10, który charakteryzował się:
 wtryskiem bezpośrednim;
 czterema zaworami na cylinder;
 pojemnością 1998 cm3;
 turbodoładowaniem z recyrkulacją spalin (EGR) i filtrem cząstek stałych;
 mocą znamionową 100 kW przy 4000 obrotów na minutę;
 maksymalnym momentem obrotowy 320 Nm przy 2000 obrotów na minutę;
 wtryskiwaczami typu Siemens VDO, Euro 5;
 układem wtryskowym typu "Common Rail" o ciśnieniu 160 MPa;
 piezoelektrycznie sterowanymi wtryskiwaczami 6-cio otworowymi o średnicy
dysz rozpylających 110 µm.
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Światowa Karta Paliw (WWFC 2013) wprowadziła do oceny czystości zarówno
wtryskiwaczy czopikowych jak i oceny czystości wysokociśnieniowych wtryskiwaczy
wielootworowych dla olejów napędowych kategorii 4 i 5 wg Światowej Karty Paliw obok
procedury CEC F-23-01 procedurę CEC F-98-08. Na rysunku 2 przedstawiono względne
średnice dysz rozpylających wtryskiwaczy służących do oceny skłonności paliw do
zanieczyszczania wtryskiwaczy [17].
Wtryskiwacz czopikowy
Peugeot XUD-9

Technologia
"Common Rail"

Euro 4 - OM 646
(Mercedes - Benz)
132 µm

Euro 5 - VW
110 µm

średnica otworu 750 µm
1 mm

Rys 2. Względne średnice dysz rozpylających różnych wtryskiwaczy
Fig. 2. Relative diameters of various injectors spray nozzles
Według Światowej Karty Paliw (WWFC 2013) dla 4 i 5 kategorii olejów napędowych
dopuszcza się maksymalnie 2% straty mocy silnika po badaniu według procedury CEC F-9808. Test silnikowy PSA DW-10 symuluje warunki jazdy drogowej. Badanie silnikowe
prowadzone przy określonych prędkościach obrotowych i obciążeniach silnika, w tym 60-cio
minutowe cykle składające się z 12 faz. W tabeli 1 podano parametry poszczególnych faz,
natomiast na rysunku 3 zamieszczono profil obciążeniowo - obrotowy przebiegu jednego 60cio minutowego cyklu badawczego.
Tabela 1. Parametry 12-sto fazowego cyklu badawczego testu na silniku PSA DW-10
Table 1. Parameters of 12 phase test cycle on a PSA DW-10 engine
Faza

Czas
[min]

Obroty silnika
[obr/min]
± 20 obr/min

Obciążenie
[%]

Moment obrotowy
[Nm]
± 5 Nm

1

2

1750

(20)

62

2

7

3000

(60)

173

3

2

1750

(20)

62

4

7

3000

(80)

212

5

2

1750

(20)

62

6

10

4000

100

*

7

2

1250

(10)

25

8

7

3000

100

*

9

2

1250

(10)

25

10

10

2000

100

*

4

11

2

1250

(10)

25

12

7

4000

100

*

Σ = 60

Dla każdego wykonywanego testu montuje się nowy zestaw wtryskiwaczy, które są
sprawdzane w 16-sto godzinnym teście na paliwie odniesienia (referencyjnym) nie
powodującym ich zanieczyszczania. Sprawdza się obserwowaną moc, wielkość przedmuchu
gazów spalinowych do skrzyni korbowej w zależności od momentu obrotowego silnika i
zużycia paliwa w porównaniu ze znanymi wartościami. Monitoruje się również zużycie oleju
smarowego przed rozpoczęciem i po zakończeniu badań. Procedura badania składa się z
naprzemiennych czterech sekwencji 8-mio godzinnej pracy silnika według profilu
obciążeniowo - obrotowego przedstawionego na rysunku 3 i trzech sekwencji 4-godzinnego
postoju silnika. Całkowity czas testu wynosi zatem 16 + 32 + 12 = 60 godzin.

Rys 3. Profil obciążeniowo - obrotowy przebiegu 1 cyklu badawczego na silniku
PSA DW-10
Fig. 3. Load-rotation profile of one testing cycle on a
PSA DW-10 engine
4. Procedura CEC F-98-08 PSA DW-10 badania skuteczności działania dodatków
detergentowo – dyspergujących
Procedura CEC F-98-08 PSA DW-10 umożliwia również badanie skuteczności działania
dodatków detergentowo - dyspergujących w zakresie ich właściwości dotyczące usuwania
zanieczyszczenia z wtryskiwaczy po około 16 godzinnym zabrudzeniu w teście "dirt-up".
Test silnikowy "dirt-up" prowadzi się przy użyciu referencyjnego oleju napędowego CEC
RF 06-03 nie zawierającego FAME stosowanego jako certyfikowane paliwo do badań
legislacyjnych silników spełniających wymagania norm emisji spalin Euro 4 Euro 5.
Celem przyśpieszenia zanieczyszczenia wtryskiwaczy w procedurze "dirt-up" do paliwa
dodaje się 1 mg/kg cynku w postaci neodekanianu cynku. Właściwości paliwa
referencyjnego CEC RF 06-03 przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Właściwości paliwa referencyjnego CEC RF 06-03
Table 2. Properties of the reference fuel CEC RF 06-03
Wyniki badań
Właściwości

Jednostka

Liczba cetanowa

minimum

maksimum

52,0

54,0

Gęstość w temperaturze 15OC

kg/m3

833,0

837,0

Skład frakcyjny:
- do 245OC przedestylowało
- do 350OC przedestylowało
- temperatura końca destylacji

% (V/V)
%(V/V)
O
C

50,0
95,0
-

370

Temperatura zapłonu

O

55,0

-

Temperatura blokady zimnego filtra

O

C

-

-5

Lepkość kinematyczna w temperaturze
40OC

mm2/s

2,3

3,3

Zawartość siarki

mg/kg

-

10,0

%(m/m)

3,0

6,0

g/m3

-

25,0

%(V/V)

brak

brak

µm

-

400

mg KOH/g

-

0,02

mg/kg

-

200

Zawartość policyklicznych
węglowodorów aromatycznych
Odporność na utlenianie, całkowite
osady nierozpuszczalne
Zawartość estrów metylowych kwasów
tłuszczowych (FAME)
Smarność, skorygowana średnica śladu
Liczba kwasowa mocnych kwasów
Zawartość wody

C

Po teście silnikowym obejmującym cykl "dirt-up" wykonuje się 32 godzinny test „clean-up"
z użyciem paliwa zawierającego skutecznie działające dodatki detergentowo – dyspergujące z
domieszką 1 mg/kg Zn w postaci neodekanianu cynku. Badania silnikowe oleju napędowego
"Power Diesel" zawierającego 500 mg/kg Petropaku® i 1200 mg/kg Energocetu® prowadzono
według procedury CEC F-98-08 PSA DW-10 "dirt-up" i "clean-up" i wykonano
w Laboratorium Silnikowym SGS Drive Technology Center w Austrii.
Rysunek 4 przedstawia przebieg spadku mocy silnika wyrażony w procentach po 16-sto
godzinnym cyklu badań "dirt-up", natomiast rys. 5 dotyczy odzyskania mocy po 32
godzinnym cyklu badań "clean-up". Strata mocy po badaniu "clean-up" wyniosła poniżej
jednego procenta.
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Rys 4. Przebieg zmienności mocy silnika w cyklu badań zanieczyszczających i cyklu
badań oczyszczających
Fig. 4. The course of engine power variability in the ‘dirt-up’ cycle and in the ‘clean-up’
cycle
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Rys 5. Przebieg zmienności mocy silnika wyrażony w procentach po cyklu badań
zanieczyszczających i oczyszczających
Fig. 5. The course of engine power variability in percent after the ‘dirt-up’ cycle and
‘clean-up’ cycle
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5.

Kompatybilność wielofunkcyjnych dodatków detergentowo – dyspergujących
i cetanowo – detergentowych z olejami silnikowymi

Ważnym zagadnieniem wielofunkcyjnych dodatków detergentowo - dyspergujących
i cetanowo - detergentowych jest ich kompatybilność z olejami silnikowymi, smarującymi
tłoczkowe promieniowe i rzędowe, pompy paliwowe stosowane w samochodach dostawczych
i ciężarowych. Badania te wykonuje się w oparciu o procedurę German Society Petroleum
and Coal Science and Technology DGMK 531-1 "Test for engine oil compatibility". Polegaja
one na zmieszaniu oleju silnikowego "Super High Performance Diesel Oil" SHPDO w klasie
lepkości SAE 15W/40 z pakietem dodatków do oleju napędowego w stosunku masowym 50:
50, przechowywaniu w temperaturze 90OC w czasie 72 godzin, następnie po schłodzeniu
próbki do temperatury 20OC w ciągu 1 godziny, ocenie wizualnej powstałych w niej osadów,
żeli, zmętnień. Ocenę wizualną w zakresie jednorodności próbki rozszerzono o analizy
turbidymetryczne. Próbkę rozcieńczono, uzupełniając do 500 ml olejem napędowym
bazowym, wymieszano i oceniono wygląd roztworu. Po upływie 2 godzin roztwór ponownie
wymieszano i przefiltrowano przy ciśnieniu 800 hPa, przez filtr o średniej średnicy porów 0,8
mikrona oraz zmierzono czas filtracji 500 ml roztworu. Czas filtracji nie powinien
przekraczać 900 sekund, a roztwór końcowy powinien być klarowny i bez osadów. Wyniki
badań kompatybilności oleju silnikowego z pakietami dodatków do oleju napędowego
Petropak® i Energocet® przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Wyniki badań kompatybilności pakietów dodatków Petropak® i Energocet®
z olejem silnikowym SHPDO SAE 15W/40 według procedury DGMK 531-1
Table 3. Results of tests of packages of Petropak® and Energocet® additives
compatibility with the SHPDO SAE 15W/40 engine oil acc. to the DGMK 531-1
procedure
Badany pakiet

Czas filtracji (s)

Petropak®

106

Energocet®

187

Wygląd roztworu

klarowny
bez osadu
klarowny
bez osadu

Badania eksperymentalne dotyczyły również oceny podatności paliwa na rozwój skażenia
mikrobiologicznego. Zastosowanie oleju napędowego o ultraniskiej zawartości siarki (poniżej
10 mg/kg) z zawartością 7 %(V/V) FAME spowodowało wzrost skłonności paliwa na
skażenie mikrobiologiczne. Estry metylowe kwasów tłuszczowych jako odnawialny
komponent oleju napędowego o właściwościach higroskopijnych łatwo ulegają biodegradacji,
stanowiąc znakomitą pożywką dla rozwoju życia mikrobiologicznego. Estry metylowe
kwasów tłuszczowych ulęgają cztery razy szybciej biologicznej degradacji niż
konwencjonalny olej napędowy pochodzenia naftowego. [10] Ponadto w zakresie temperatur
4OC do 35OC estry metylowe kwasów tłuszczowych absorbują 15 do 25 razy więcej wody niż
konwencjonalny olej napędowy. Czynniki te sprzyjają rozwojowi życia mikrobiologicznego
w czasie magazynowania i dystrybucji takiego paliwa. Skutkiem infekcji mikrobiologicznej
paliwa jest zmętnienie, zmiana koloru, wzrost zanieczyszczeń w postaci osadów i szlamów,
wzrost lepkości i pogorszenie filtrowalności paliwa.
Na rysunku 6 przedstawiono fotografie zainfekowanego mikrobiologiczne oleju napędowego
oraz filtr paliwa zanieczyszczony osadem po degradacji mikrobiologicznej paliwa.
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a)

b)
Rys 7. Infekcja mikrobiologiczna oleju napędowego i zanieczyszczony filtr paliwa
a) zainfekowany mikrobiologicznie olej napędowy
b) filtr paliwa zanieczyszczony osadem po degradacji mikrobiologicznej paliwa

Fig. 6. Microbiological infection of diesel fuel and a fouled fuel filter
a) microbiologically infected diesel fuel
b) fuel filter fouled with a deposit after microbiological degradation of fuel

Dodatki o działaniu biobójczym odgrywają zasadniczą rolę w zapobieganiu i usuwaniu
problemów związanych z obecnością mikroorganizmów w oleju napędowym.
W prezentowanej publikacji wielofunkcyjny dodatek detergentowo - dyspergujący Petropak®
zawierał kompatybilne z zastosowanymi poliizobutylenobursztynoimidami biocydy
szczegółowo opisane w wynalazkach PL 217137 i PL 218043. [10,11] Ich skuteczność
działania biobójczego wykonano w teście prewencyjnym według metody ASTM E-1259:10
"Evaluation of Antimicrobials in Liquid Fuels Boiling Below 390O", oznaczając zawartość
mikroorganizmów w fazie paliwowej metodą IP385 "Determination of viable aerobic
microbial content of fuel components boiling below 390OC". Zastosowana metodyka
odzwierciedla czterokrotne przetłoczenie paliwa w łańcuchu dystrybucji ze skażoną fazą
wodną przy stosunku fazy paliwowej do fazy wodnej 400 : 1. Badanie trwa cztery tygodnie.
Wyniki badań skuteczności działania biocydów w zakresie ochrony mikrobiologicznej w
teście prewencyjnym przedstawiono w tabeli 4 [13].
Tabela 4. Wyniki badań skuteczności działania biocydów w zakresie ochrony
mikrobiologicznej w teście prewencyjnym wg metody ASTM E-1259:10
Table 4. Results of testing the biocides action effectiveness in the field of microbiological
protection in a preventing test acc. to the ASTM E-1259:10 method

Lp.

1

2

Czas
trwania
testu
(tygodnie)
1

2

Materiał
badawczy

Badane paliwo

Olej napędowy letni gatunek B
+7%(V/V) FAME
"Premium"
(500 mg/kg Petropak®
Olej napędowy letni gatunek B
+7%(V/V) FAME
"Premium"
(500 mg/kg Petropak®

Zawartość mikroorganizmów w fazie
paliwowej (kom/l) i wodnej (kom/ml)
bakterie
tlenowe

drożdże

grzyby
pleśniowe

paliwo

< 200

< 200

< 200

woda

< 200

< 20

< 20

paliwo

< 200

< 200

< 200

woda
< 200
< 20
< 20
Olej napędowy letni gatunek B
paliwo
< 200
< 200
< 200
+7%(V/V) FAME
"Premium"
woda
< 200
< 20
< 20
(500 mg/kg Petropak®
4
4
Olej napędowy letni gatunek B
paliwo
< 200
< 200
< 200
+7%(V/V) FAME
"Premium"
woda
< 200
< 20
< 20
(500 mg/kg Petropak®
*Ilość poniżej 200 komórek /l w paliwie, uważa się za paliwo pozbawione życia mikrobiologicznego
** Ilość poniżej 200 komórek /ml w wodzie dla bakterii tlenowych i poniżej 20 dla drożdży i grzybów pleśniowych, wodę uważa
się za niezainfekowaną mikroorganizmami
3

3
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Wybrane wyniki badań oceny użytkowej wielofunkcyjnego pakietu detergentowo dyspergującego i pakietu detergentowo - cetanowego w oleju napędowym "Premium"
zawierającym 500 mg/kg Petropaku® i oleju napędowym "Power Diesel" zawierającym 500
mg/kg Petropaku® i 1200 mg/kg Energocetu® przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Wyniki badań wielofunkcyjnego pakietu detergentowo - dyspergującego
i pakietu detergentowo - cetanowego w olejach napędowych
Table 5. Results of tests of a multi-function detergent-dispersant package and detergentcetane package in diesel fuels
Bazowy olej napędowy
letni gatunek B
+7 %(V/V) FAME

Pakiety

Wymóg

Dozowanie mg/kg

Petropak®

Energocet®

500

1200

Smarność wg PN-EN ISO 12156-1, µm

maks. 460

399

427

Kompatybilność wg DGMK 531-1
czas filtracji, s

maks. 300

106

87

Liczba cetanowa

min 51/55

52

59,8

maks. 60

31

-

maks. 30

-

11

maks. 2

-

<1

Odporność na utlenianie (Rancimat), h

min 40

60,0

56,7

Korozja wg ASTM D665A

max B++

A

-

max 100
max 15

30
4,8

-

± 3,0
max 1b
max 2

1,0
1b
2

1,0
1b
2

< 200
< 200
< 200
< 20
< 200
< 20

-

Wskaźnik zmniejszenia drożności
rozpylaczy % wg CEC F-23-01
Wskaźnik zmniejszenia drożności
rozpylaczy % wg CEC F-23-01
(500 mg/kg Petropak®
+ 1200 mg/kg Energocet®)
Strata mocy po badaniu w teście
"dirt-up / clean-up" wg CEC F-98-08, %

Pienienie wg NF M07-075
- objętość piany, cm3
- czas zaniku piany, s
Oddziaływanie z wodą wg ASTM D 1095
- zmiana objętości warstwy wodnej
- wygląd powierzchni międzyfazowej
- stopień rozdziału faz
Zawartość mikroorganizmów w fazie paliwowej (kom/l)
i wodnej (kom/ml) po czterokrotnym kontaktowaniu
paliwa ze skażoną fazą wodną :
- bakterie tlenowe
- drożdże
- grzyby pleśniowe

6.

paliwo
woda
paliwo
woda
paliwo
woda

< 200
< 200
< 200
< 20
< 200
< 20

Podsumowanie

W produkowanych obecnie nowoczesnych silnikach o zapłonie samoczynnym, ich
skomplikowany system kontroli pracy, precyzyjna dawka wtryskiwanego paliwa jest coraz
bardziej zależna od obecności osadów związanych z przebiegiem wielu następujących reakcji
chemicznych paliwa i produktów rozkładu węglowodorów znajdujących się w dyszy
wtryskiwacza i na zewnętrznej powierzchni rozpylacza [7].
10

Widza związana z mechanizmami powstawania osadów we wtryskiwaczach IDID (Internal
Diesel Injector Deposits), a także ich składem chemicznym jest wciąż niewystarczająca. Ilość
i złożoność czynników inicjujących powstawanie i przyrost wewnętrznych IDID we
wtryskiwaczach układów HPCR silników o ZS wciąż wymaga prowadzenia badań
ustalających ich znaczenie oraz mechanizmy współdziałania [8,9,15,16].
Wyjaśnienie mechanizmów tworzenia osadów IDID jak również powstawania koksu na
dyszach rozpylaczy jest utrudnione ze względu na brak odpowiednich narzędzi badawczych
symulujących bardzo trudne warunki panujące wewnątrz komory spalania i wewnątrz
wysokociśnieniowych wtryskiwaczy.
Istotnym narzędziem badawczym w tym zakresie są badania silnikowe realizowane według
procedur zaproponowanych i uzgodnionych przez producentów układów wtryskowych
i silników o ZS przedstawione w Światowej Karcie Paliw (WWFC 2013) według CEC F-9808 dla silników o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa do komory
spalania dla oleju napędowego kategorii 4 wydanie piąte wrzesień 2013 rok [19].
Postępujący rozwój konstrukcyjny i technologiczny tłokowych silników spalinowych oraz
stosowanych do nich układów wtrysku paliwa, a także zmieniające się technologie paliw będą
wymagały opracowania i stosowania coraz bardziej skutecznych dodatków detergentowodyspergujących o wielokierunkowym działaniu.
Wytworzone w symulacyjnych testach silnikowych osady typu IDID spowodowały
charakterystyczne, występujące podczas rzeczywistej eksploatacji pojazdów, dysfunkcje
wtryskiwaczy układów wtrysku paliwa typu HPCR, często uniemożliwiające ich
funkcjonowanie.
Sformułowane wnioski Autorów z badań eksperymentalnych podczas testów silnikowych
obejmujących cykl pracy „dirt-up” i „clean-up” dowodzą znaczenia efektywności działania
dodatków uszlachetniających i ich kompatybilności, co potwierdzają inni autorzy
[4,7,9,14,16,17].
Ważnym elementem oceny użytkowej wielofunkcyjnego dodatku to działanie biobójcze
zapobiegające i usuwające mikroorganizmy zanieczyszczające paliwo.
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Badania porównawcze wielowarstwowych materiałów kompozytowych
na potrzeby weryfikacji modelu paneli kompozytowych stosowanych
do renowacji poszycia wagonów towarowych

Słowa kluczowe: materiały kompozytowe, metoda MES, modelowanie, próba zginania
Streszczenie: W pracy przedstawiono sposób postępowania przy modelowaniu wielowarstwowych
materiałów kompozytowych z zastosowaniem oprogramowania PLM Siemens NX. Badania wirtualne
odnosiły się do próby trójpunktowego i czteropunktowego zginania próbek kompozytowych.
Rozważano materiały kompozytowe będące kompozycją żywicy epoksydowej ze wzmocnieniem
włóknistym. W ramach prowadzonych badań przeprowadzono wirtualny eksperyment badania próbek
kompozytowych będących kompozycją złożoną z 5, 7 i 10 warstw. Następnie dopasowano wirtualny
model do wyników otrzymanych na drodze badań stanowiskowych. W wyniku dopasowania modelu
materiału kompozytowego uzyskano poprawne wyniki wirtualnego eksperymentu zginania próbek
kompozytowych. Zaprezentowany tok postępowania odnośnie modelowania materiału
kompozytowego zastosowano do analizy MES pomniejszonego fragmentu zmodyfikowanej burty
bocznej wagonu. Modyfikacja polegała na zastosowaniu paneli kompozytowych jako elementów
wzmacniających poszycie wewnętrzne wagonu mających na celu wydłużenie jego czasu eksploatacji.
Przedstawiony sposób modelowania umożliwił wstępną weryfikację wytrzymałościową
zmodyfikowanego fragmentu burty bocznej wagonu towarowego.

1. Wprowadzenie
Konieczność
zastosowania
tworzyw
kompozytowych
jako
materiałów
konstrukcyjnych zmusza do stosowania modeli numerycznych opisujących ich struktury oraz
własności. Materiały niejednorodne w skali mikro, takie jak kompozyty, mogą być także
rozpatrywane w skali makro jako materiały jednorodne. Do określenia własności
wypadkowych materiałów stosuje się min. zasadę mieszanin uwzględniającą objętość
składników w całkowitej objętości. Możliwe jest także zastosowanie metod bazujących na
aproksymacji niejednorodnego ciała czy też na zasadzie prac wirtualnych [1, 2, 14, 15, 17,
26].
W modelach bazujących na klasycznej teorii materiałów kompozytowych (teorii
laminacji) przyjmuje się, że laminat składa się z warstw połączonych ze sobą w sposób
nierozerwalny, a połączenia posiadają nieskończenie małą grubość(mają grubość bliską 0)
i nie zezwalają na ścinanie miedzy warstwowe. Oznacza to, że odkształcenia przebiegające po
grubości kompozytu są ciągłe i żadna warstwa nie może przemieszczać się względem innej.
Kompozyt jako całość tworzy makroskopowo jedną warstwę o wartościach będących

wypadkową własności tworzących go warstw. W celu określenia wytrzymałości kompozytu
warstwowego potrzebna jest znajomość naprężeń w poszczególnych jego warstwach. W tym
celu stosuje się prawo Hooke’a uwzględniając wyznaczone wartości odkształceń. Do
określenia zniszczenia modelowanych kompozytów powszechnie stosowane są także kryteria
zniszczenia materiałów kompozytowych [3, 11, 12, 17, 29].
Własności kompozytów oraz poprawność stosowanych modeli może zostać
zweryfikowana w trakcie przeprowadzanych eksperymentów. Eksperymenty te mogą zostać
zrealizowane za pomocą metod niszczących jak i metod nieniszczących. Podczas badań
niszczących w strukturze materiału kompozytowego zachodzą niepożądane i nieodwracalne
zmiany. Ten aspekt często dyskwalifikuje daną metodę w procesie badawczym. W przypadku
badań za pomocą metod nieniszczących obiekt badany nie ulega uszkodzeniu dzięki czemu
możliwe jest uzyskanie kluczowych informacji. W procesie badawczym dotyczącym
materiałów kompozytowych kluczowymi wartościami są przemieszczenia i naprężenia [3, 11,
12, 17, 27].
Zarówno metody niszczące jak i nieniszczące stosuje się w celu weryfikacji
otrzymywanych wyników badań numerycznych. Stosowane są min. metody bazujące na
tensometrii oporowej oraz optycznej, metody zginania, zrywania oraz udarności. Ponadto
metody nieniszczące stosowane są do analizy wystąpienia uszkodzeń w strukturze
kompozytu. Do bardziej wyrafinowanych metod zaliczyć można metody termowizyjne,
ultradźwiękowe, radiologiczne oraz badania wizualne [11, 13, 26, 27, 29].
Proces modelowania i weryfikacji elementów wykonywanych z włóknistych
materiałów kompozytowych może być wspomagany poprzez analizy numeryczne
z zastosowaniem metody elementów skończonych. Podczas modelowania laminatu
z zastosowaniem MES wyróżnia się dwa podstawowe podejścia. W pierwszym z nich pod
uwagę brana jest wewnętrzna struktura obiektu badanego z uwzględnieniem liczby warstw.
Także rozważany jest rodzaj i splot wzmocnienia oraz stopień przesycenia żywicą. Brane pod
uwagę są także własności poszczególnych składowych laminatu, czyli własności osnowy oraz
pojedynczych pasm tkaniny. Zastosowanie tej metody prowadzi do uzyskania modeli o dużej
liczbie zmiennych oraz dużej liczbie stopni swobody. Ze względu na złożoność zagadnienia
oraz ograniczoną moc obliczeniową metoda ta znajduje zastosowanie w analizie stosunkowo
niewielkich elementów charakteryzujących się nieskomplikowaną postacią geometryczna.
W odniesieniu do większych elementów o większej złożoności kształtu obliczenia
przeprowadza się na podstawie analizy własności wycinka kompozytu. Na tym etapie
wyznaczane są zastępcze stałe materiałowe, które następnie wprowadza się dla całego
modelu. W tym przypadku model tworzony jest za pomocą elementów bryłowych o nadanych
własnościach materiału kompozytowego. W efekcie bryłom nadawane są specjalne własności
zastępcze, charakterystyczne dla uprzednio badanego wycinka, bez wnikania w strukturę
wewnętrzną materiału kompozytowego. [2, 10, 12, 16, 20, 23, 25, 26].
Do opisu struktury materiału kompozytowego za pomocą siatki elementów
skończonych stosuje się dwie metody. W pierwszej z nich elementom powierzchniowym typu
2W nadawane są parametry mechaniczne oraz wirtualny parametr grubości. W drugiej
metodzie stosowane są elementy przestrzenne 3W, dla których znana jest grubość. Następnie
jest ona dzielona na liczbę warstw w odniesieniu do których nadawane są własności laminatu.
W obu metodach uwzględnia się udziały objętościowe komponentów oraz liczbę warstw i ich
orientację względem siebie. Stałe materiałowe określane są za pomocą eksperymentu lub
dostarczane są przez producenta danego tworzywa [2, 10, 12, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 28].
Podstawowym celem prowadzonych prac badawczych była weryfikacja
numerycznych obliczeń wytrzymałościowych w odniesieniu do analizy płyt kompozytowych
zastosowanych do renowacji poszycia pudła wagonów towarowych. W pierwszym kroku
poddano weryfikacji wytrzymałościowej proste modele MES, aby sprawdzić zbieżność

wyników z analiz numerycznych i doświadczalnych. Do porównania i weryfikacji wyników
wykorzystano badania eksperymentalne wykonane na maszynie wytrzymałościowej. Były to
testy wytrzymałościowe w odniesieniu do próbek kompozytowych poddanych próbie
trójpunktowego i czteropunktowego zginania. Następnie utworzono odpowiadające badaniom
doświadczalnym modele MES. Weryfikacja wyników pozwoliła na dopasowanie
(modyfikację) modeli numerycznych MES w celu uzyskania zbieżnych wyników.
W kolejnym etapie przeprowadzono weryfikację wytrzymałościową w odniesieniu do paneli
montowanych na burcie wagonu towarowego. Zaplanowano, że wyniki numeryczne będą
weryfikowane na stanowisku badawczym zbudowanym w celu prowadzenia badań
zachowania się paneli kompozytowych na poszyciu wagonu. W tym celu przeprowadzano
analizę numeryczną MES, która pozwoliła wstępnie oszacować oczekiwane wartości
naprężeń i przemieszczeń oraz zidentyfikować miejsca w których zamocowane będą czujniki
pomiarowe do analizy doświadczalnej. W kolejnym kroku przeprowadzono analizę
wytrzymałościową na utworzonym stanowisku badawczym z zastosowaniem tensometrii
oporowej i czujników przemieszczenia. Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas
dopasowywania modeli numerycznych w odniesieniu do prostych testów
wytrzymałościowych, dopasowano model MES burty bocznej wagonu towarowego w celu
uzyskania wyników zbieżnych do badań na stanowisku. Dopasowane modele stanowią
podstawę do prowadzenia dalszych badań związanych z realizowanym projektem.
2. Wyniki badań eksperymentalnych próbek wykonanych z materiału kompozytowego
Badania eksperymentalne próbek kompozytowych obejmowały dwa rodzaje prób
wytrzymałościowych związanych ze zginaniem:
 badanie wytrzymałościowe na zginanie czteropunktowe próbek wykonanych
z żywicy epoksydowej ze wzmocnieniem z włókien węglowych,
 badanie wytrzymałościowe próbek wykonanych z żywicy epoksydowej ze
wzmocnieniem z włókien węglowych podczas próby trójpunktowego zginania.
Badania doświadczalne prowadzone były przez Akademię Techniczno-Humanistyczną
w Bielsku-Białej w ramach prowadzonego projektu badawczego, natomiast autorzy
zajmowali się prowadzeniem analiz numerycznych z zastosowaniem metody elementów
skończonych. Na rys. 1 przedstawiono schemat obciążenia i podparcia badanych próbek
w odniesieniu do przeprowadzonych prób czteropunktowego zginania. Natomiast na rys. 2
przedstawiono schemat obciążenia i podparcia badanych próbek w odniesieniu do
przeprowadzonych prób trójpunktowego zginania.
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Rys. 1. Schemat podparcia i obciążenia próbek poddanych próbie czteropunktowego zginania:
a – podpora, b – stempel, c – badana próbka

b
c

a

Rys. 2. Schemat podparcia i obciążenia próbek w próbie trójpunktowego zginania:
a – podpora, b – stempel, c – badana próbka
Badania wytrzymałościowe laminatów poddanych próbie czteropunktowego zginania
dotyczyły próbek o wymiarach 120 mm x 20 mm x 2 mm. Natomiast badania
wytrzymałościowe laminatów poddanych próbie trójpunktowego zginania dotyczyły próbek
o wymiarach 45 mm x 4 mm x 2 mm. Grubość badanych próbek mieściła się w zakresie od 2
do 2,25 mm, a szerokość w zakresie od 20 do 20,15 mm. Badania eksperymentalne na
maszynie wytrzymałościowej w obu przypadkach dotyczyły próbek wyciętych z płyt
kompozytowych wykonanych z żywicy epoksydowej i tkaniny węglowej ze splotem prostym
typu „plain”. Panele kompozytowe zostały wykonane w procesie seryjnej produkcji metodą
infuzji, gwarantującą uzyskanie założonego stosunku zbrojenia do osnowy. Do badań
wybrane zostały panele w 3 wariantach objętościowego udziału włókien węglowych (34%,
51% i 68%). Współczynnik wpływu włókien osnowy w stosunku do włókien wątku wynosił
0.5. Próbki wycinane były w trzech kierunkach: w kierunku zgodnym z kierunkiem ułożenia
włókien osnowy tkaniny węglowej, w kierunku zgodnym z kierunkiem ułożenia włókien
wątku tkaniny węglowej i pod kątem 45° w odniesieniu do włókien osnowy tkaniny
węglowej. Analizy dotyczyły również próbek wycinanych z płyt kompozytowych
stanowiących kompozycję złożoną z żywicy epoksydowej i włókien węglowych ułożonych
w jednym kierunku wykonanych w 3 wariantach procentowego udziału włókien węglowych
(38%, 51% i 68%). W tym przypadku próbki były wycinane zgodnie z kierunkiem ułożenia
włókien i pod kątem 90° w stosunku do kierunku ułożenia włókien w warstwie. Wszystkie
warstwy w obrębie struktury materiału kompozytowego danej próbki miały ten sam kąt
ułożenia. Wymienione próby wytrzymałościowe przeprowadzone były zgodnie z normą
badawczą ASTM D 6272-02 przy prędkości ruchu stempli obciążających równej 2 mm/min.
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Rys. 3. Przykładowe wyniki badań eksperymentalnych próbek kompozytowych
w odniesieniu do próby czteropunktowego zginania
Na rys. 3. przedstawiono przykładowe wyniki badań eksperymentalnych, próbek
kompozytowych, w odniesieniu do próby czteropunktowego zginania. Na rys. 3a i 3b
zamieszczono wyniki próby zginania próbek kompozytowych będących kompozycją
składającą się z 5 warstw, gdzie każda warstwa stanowi połączenie żywicy epoksydowej
i włókna węglowego ze splotem płóciennym, przy założeniu 34% udziału włókien
węglowych w strukturze kompozytu. Na rys. 3a przedstawiono wyniki badań w odniesieniu
do próbek wycinanych wzdłuż osi zgodnej z osią ułożenia włókien wątku tkaniny węglowej,
natomiast na rys. 3b zaprezentowano wyniki badań w odniesieniu do próbek wycinanych
wzdłuż osi zgodnej z osią ułożenia włókien osnowy tkaniny węglowej. Na rys. 3c zebrano
wyniki badań w odniesieniu do próbek kompozytowych będących kompozycją składającą się

z 5, 7 i 10 warstw, gdzie każda warstwa stanowi połączenie żywicy epoksydowej i włókna
węglowego ze splotem płóciennym, przy założeniu odpowiednio do liczby warstw 34%, 51%
i 68% udziału włókien węglowych w strukturze kompozytu. Analizując prezentowane wyniki
można zauważyć, że w przypadku próbek wyciętych wzdłuż osi włókien wątku tkaniny
otrzymano wartości naprężeń o ok. 10% większe w stosunku do próbek z identycznego
materiału kompozytowego wyciętych wzdłuż osi włókien osnowy tkaniny, przy tej samej
wartości przemieszczenia stempli. Natomiast w odniesieniu do wyników badań próbek
kompozytowych składających się z 5, 7 i 10 warstw z odpowiednio 34%, 51% i 68%
objętościowym udziałem włókna węglowego, można zauważyć, że wraz ze wzrostem liczby
warstw i procentowego udziału włókien tkaniny w strukturze kompozytu, wzrasta wartość
zarejestrowanych naprężeń w próbce przy tej samej wartości przemieszczenia stempli. Na rys.
3c można zaobserwować trzy rozdzielne obszary charakterystyk wytrzymałościowych
w zależności od liczby warstw i procentowego udziału włókien.
3. Wirtualne modelowanie testu trójpunktowego i czteropunktowego zginania próbek
z zastosowaniem metody elementów skończonych
W celu odwzorowania testu próby zginania trójpunktowego i czteropunktowego
w pierwszej kolejności utworzono modele stanowisk testowych wraz z badaną próbką
w systemie PLM Simens NX10. Następnie tak utworzone modele bryłowe poddano
procesowi dyskretyzacji przez nałożenie siatki elementów skończonych na poszczególne jego
elementy. W kolejnym kroku zdefiniowano warunki brzegowe w taki sposób aby badania
wirtualne odzwierciedlały badania na rzeczywistym stanowisku badawczym.
Zablokowanie przemieszczenia próbki tylko w osi x
Przemieszczenie stempli tylko w osi Z z zadaną wartością

Z (3)

X (2)

Y (1)

Utwierdzenie
podpory

Kontakt typu
surface to surface

Utwierdzenie
podpory

Rys. 4. Model MES ze zdefiniowanymi warunkami brzegowymi i wymuszeniem
w odniesieniu do prób wytrzymałościowych przy zginaniu czteropunktowym

Rys. 5. Model MES ze zdefiniowanymi warunkami brzegowymi i wymuszeniem
w odniesieniu do prób wytrzymałościowych przy zginaniu trójpunktowym
W modelach przygotowanych do analizy MES zdefiniowano następujące warunki brzegowe
(rys. 4 i 5): utwierdzenie podpór, kontakt typu „surface to surface” pomiędzy badaną próbką
a podporami i stemplami, odebranie jednego stopnia swobody próbce związanego
z możliwością przemieszczania się wzdłuż osi X, wymuszenie przemieszczania stempli tylko
wzdłuż osi Z. Zastosowany typ kontaktu zapewnia możliwość przemieszczania się względem
siebie zdyskretyzowanych modeli próbki, podpór i stempli – co jest warunkiem koniecznym
aby w prawidłowy sposób odwzorować charakter przemieszczenia badanej próbki.
W eksperymencie wirtualnym wymuszenie zdefiniowano jako przemieszczenie stempli
w kierunku osi Z z prędkością 2 mm/min. Zastosowane wymuszenie w formie
przemieszczenia odzwierciedla ruch rzeczywistych stempli maszyny wytrzymałościowej.
Kolejnym etapem prowadzonych badań było odwzorowanie postaci tworzywowej
próbek wykonanych z materiałów kompozytowych poddanych testom wytrzymałościowym
na maszynie wytrzymałościowej. Wirtualne badania obejmowały analizy wytrzymałościowe,
z zastosowaniem metody elementów skończonych, próbek będących kompozycją złożoną
z żywicy epoksydowej i włókna węglowego, o splocie prostym oraz kompozycją złożoną
z żywicy epoksydowej i włókien węglowych jednokierunkowych. Przy czym rozpatrywano
materiał kompozytowy składający się z 5, 7 i 10 warstw. W celu zdefiniowania materiału
kompozytowego w oprogramowaniu PLM Siemens NX 10 w pierwszej kolejności opisano
jego pojedynczą warstwę. Bazując na danych pochodzących od producenta w odniesieniu do
zastosowanego typu osnowy i włókna zdefiniowano następujące podstawowe warstwy
laminatu
materiału
kompozytowego:
34_Woven_2W_90,
38_Woven_1W,
51_Woven_2W_90, 51_Woven_1W, 68_Woven_2W_90, 68_Woven_1W. W przyjętym
oznaczeniu wartości 34, 38, 51 i 68 określają objętościowy stosunek włókna węglowego do
żywicy epoksydowej. Co oznacza, że procentowy udział włókna węglowego w jednej
warstwie materiału kompozytowego wynosi odpowiednio 34%, 38%, 51% i 68%. Nazwa
Woven_2W_90 oznacza zastosowanie w warstwie tkaniny węglowej ze splotem płóciennym,
w której włókna wątku i osnowy plecione są w dwóch kierunkach pod kątem 90°. Natomiast
nazwa Woven_1W oznacza zastosowanie w warstwie włókna węglowego ułożonego
w jednym kierunku. W tabeli 1 zestawiono podstawowe parametry w odniesieniu do
komponentów składowych pojedynczej warstwy, natomiast w tabeli 2 przedstawiono
podstawowe parametry w odniesieniu do pojedynczych warstw materiału kompozytowego.

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów w odniesieniu do komponentów pojedynczej
warstwy materiału kompozytowego
Żywica epoksydowa
Włókno węglowe HTA40
gęstość – 1300 kg/m^3
gęstość – 1770 kg/m^3
moduł Younga – 3000 MPa
moduł Younga – 240000 MPa
liczba Poissiona – 0,37
liczba Poissiona – 0,22
Tab. 2. Zestawienie podstawowych parametrów w odniesieniu do przykładowych
pojedynczych warstw materiału kompozytowego
Warstwa 34_Woven_2W_90
Warstwa 38_Woven_1W
materiał osnowy – żywica epoksydowa
materiał osnowy – żywica epoksydowa
udział objętościowy materiału osnowy – udział objętościowy materiału osnowy –
0,66
0,62
materiał włókna osnowy – włókno rodzaj włókna – włókno węglowe
węglowe
materiał włókna wątku – włókno węglowe
udział objętościowy włókien – 0,38
udział objętościowy włókien – 0,34
moduł Younga E1 – 93060 MPa
waga wpływu włókien osnowy i wątku – moduł Younga E2 – 4802 MPa
0,5
kąt ułożenia włókien względem siebie – moduł Younga E3 – 4802 MPa
90°
moduł Younga E1 – 44240 MPa
liczba Poissiona ν12 – 0,313
moduł Younga E2 – 44240 MPa
liczba Poissiona ν13 – 0,313
moduł Younga E3 – 3000 MPa
liczba Poissiona ν23 – 0,37
liczba Poissiona ν12 – 0,032
moduł ścinania G12 – 1754 MPa
liczba Poissiona ν13 – 0,345
moduł ścinania G13 – 1754 MPa
liczba Poissiona ν23 – 0,345
moduł ścinania G23 – 1095 MPa
moduł ścinania G12 – 1649 MPa
gęstość – 1479 kg/m^3
moduł ścinania G13 – 1047 MPa
moduł ścinania G23 – 879 MPa
gęstość – 1460 kg/m^3
Kolejnym etapem modelowania materiału kompozytowego jest odwzorowanie
kompozycji materiału kompozytowego badanych próbek. W tym celu zdefiniowano
następujące kompozycje (struktury materiału kompozytowego): SL-0_90-34-5warstw, SL45_45-34-5warstw, SL-0_1W(Y)-38-5warstw, SL-90_1W(X)-38-5warstw, SL-0_90-517warstw, SL-45_45-51-7warstw, SL-0_1W(Y)-51-7warstw, SL-90_1W(X)-51-7warstw, SL0_90-68-10warstw, SL-45_45-68-10warstw, SL-0_1W(Y)-68-10warstw, SL-90_1W(X)-6810warstw. Łącznie zdefiniowano 12 kompozycji materiału kompozytowego.
Ogólny sposób zapisu utworzonych struktur materiałów kompozytowych
z zastosowaniem warstw typu Woven_2W_90 można zapisać w następujący sposób: SLA_B-C-D. W przyjętym sposobie zapisu symbol SL oznacza, że daną strukturę utworzono
jako strukturę laminatu bryłowego, symbol A oznacza miarę kąta ułożenia włókien osnowy
warstwy względem głównego kierunku ułożenia włókien, symbol B oznacza miarę kąta
ułożenia włókien wątku warstwy względem głównego kierunku ułożenia włókien (kąt
pomiędzy włóknami wątku i osnowy w warstwie zawsze równa się 90°), symbol C oznacza
procentowy udział włókien w warstwie, symbol D oznacza liczbę warstw w utworzonej
strukturze. Natomiast w odniesieniu do struktur materiałów kompozytowych tworzonych
z zastosowaniem warstw typu Woven_1W można zapisać w następujący sposób: SL-

E_F(G)-H-I, gdzie symbol E oznacza kąt ułożenia jednokierunkowych włókien w warstwie
względem głównego kierunku ułożenia włókien, symbol F oznacza zastosowanie włókien
jednokierunkowych, symbol G oznacza sposób odniesienia ułożenia włókien w warstwie do
bezwzględnego układu współrzędnych występującego w modelu, symbol H oznacza
procentowy udział włókien w warstwie, symbol I oznacza liczbę warstw kompozycji
laminatu.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 6. Przykładowe wyniki wirtualnego eksperymentu (próba zginania czteropunktowego)
z zastosowaniem metody elementów skończonych w odniesieniu do materiału
kompozytowego SL-0_90-34-5warstw: a) mapa przemieszczenia, b) mapa naprężeń
zredukowanych w pierwszej warstwie, c) mapa naprężeń zredukowanych w drugiej warstwie,
d) mapa naprężeń zredukowanych w trzeciej warstwie, e) mapa naprężeń zredukowanych
w czwartej warstwie, f) mapa naprężeń zredukowanych w piątej warstwie
Badania wytrzymałościowe próbek kompozytowych z zastosowaniem metody
elementów skończonych miały na celu dopasowanie modelu wirtualnego do obiektu
rzeczywistego. Dopasowanie to jest niezbędne w celu implementacji własności badanego
modelu na inne modele elementów wykonanych z materiałów kompozytowych
zastosowanych w konkretnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Model wirtualny
dopasowywano do obiektu rzeczywistego poprzez zmianę takich parametrów jak: wielkość
elementu skończonego, stopień dopasowania siatki elementów skończonych do postaci
geometrycznej modelu bryłowego próbki oraz moduł Younga.

Zdefiniowane w utworzonym modelu warunki brzegowe oraz forma wymuszenia
umożliwiły uzyskanie charakteru odkształcenia badanej próbki zgodnego z charakterem
odkształcenia rzeczywistej próbki podczas próby zginania czteropunktowego (rys. 6)
i trójpunktowego (rys. 7). Na podstawie przeprowadzonego wirtualnego eksperymentu
zginania próbek wykonanych z materiału kompozytowego wyznaczono wartości
przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w odniesieniu do każdej jego warstwy.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 7. Przykładowe wyniki wirtualnego eksperymentu (próba trójpunktowego zginania)
z zastosowaniem metody elementów skończonych w odniesieniu do materiału
kompozytowego SL-0_90-34-5warstw: a) mapa przemieszczenia, b) mapa naprężeń
zredukowanych w pierwszej warstwie, c) mapa naprężeń zredukowanych w drugiej warstwie,
d) mapa naprężeń zredukowanych w trzeciej warstwie, e) mapa naprężeń zredukowanych
w czwartej warstwie, f) mapa naprężeń zredukowanych w piątej warstwie
Na rys. 6 i 7 przedstawiono wyniki analiz z zastosowaniem metody elementów skończonych
dopasowanego materiału kompozytowego, będącego kompozycją pięciu warstw,
oznaczonego SL-0_90-34-5warstw. Zaprezentowane rysunki przedstawiają mapy
przemieszczenia próbki (a), mapy naprężeń zredukowanych występujących w warstwie 1 (b),
2 (c), 3 (d), 4 (e) 5 (f). Wynikiem przeprowadzonego wirtualnego eksperymentu są również
mapy wartości wszystkich składowych naprężeń (11(YY), 22(XX), 33(ZZ), 12(YX), 13(YZ),
23(XZ) – zgodnie z przyjętym globalnym układem współrzędnych przedstawionym na rys. 4),

i odkształceń co pozwala w precyzyjny sposób określić wpływ przyjętego obciążenia
i warunków brzegowych na założony materiał kompozytowy badanej próbki.
Tab. 3. Przykładowe wyniki wirtualnego eksperymentu dotyczącego analizowanych próbek
(próba zginania czteropunktowego)
Oznaczenie
materiału
SL-1, t1
SL-2, t2
SL-3, t3

Przem.
próbki
[mm]
zmax; zmin
12,1; -4,6
7,2; -2,9
5,6; -2,3

Warstwa nr 1
( [MPa])
zred
460
420
455

11max
48,9
30,7
22

11min
-482,7
-442,8
-480

Warstwa środkowa
nr 3, 4 lub 5 ( [MPa])
zred
261
225
257

11max
254,4
221,8
207,5

11min
-261
-224,9
-257,2

Warstwa ostatnia
nr 5, 7 lub 10
( [MPa])
zred 11max 11min
463
472
-55,3
419
424,5 -33,7
450
454,2 -26,4

W tabeli 3 zestawiono przykładowe wyniki analizy MES próbki kompozytowej, gdzie 1
oznacza 0_90-34-5warstw, 2 – 0_90-51-7warstw, 3 – 0_90-68-10warstw, t1 – 120 s, t2 – 75 s,
t3 – 60 s.
Tab. 4. Porównanie wyników z analizy MES i z próby zginania czteropunktowego
w odniesieniu do materiału kompozytowego SL-0_90-34-5warstw (udział objętościowy
tkaniny 34%)
Przemieszczenie Czas Wartość maksymalna
Wartości naprężeń
Błąd względny
stempli [mm]
[s]
naprężeń (analiza
(próba zginania)
MES)
Zakres
Średnia
[MPa]
[MPa]
0,5
15
55
40 – 50
45
18%
1,0
30
112
80 – 100
90
19%
1,5
45
169
125 – 142
133,5
21%
2,0
60
228
165 – 195
180
21%
2,5
75
287
205 – 238
221,5
23%
3,0
90
347
218 – 270
244
29%
Tab. 5. Porównanie wyników z analizy MES i próby zginania czteropunktowego
w odniesieniu do materiału kompozytowego SL-0_90-51-7warstw (udział objętościowy
tkaniny 51%)
Przemieszczenie Czas Wartość maksymalna Wartość maksymalna
Błąd względny
stempla [mm]
[s]
naprężeń (analiza
naprężeń (próba
MES)
zginania)
Zakres
Średnia
[MPa]
[MPa]
0,5
15
83
80 – 95
87,5
5%
1,0
30
167
165 – 190
177,5
6%
1,5
45
252
245 – 290
267,5
6%
2,0
60
339
320 – 380
350
3%

Tab. 6. Porównanie wyników z analizy MES i próby zginania czteropunktowego
w odniesieniu do materiału kompozytowego SL-0_90-68-10warstw (udział objętościowy
tkaniny 68%)
Przemieszczenie Czas Wartość maksymalna Wartość maksymalna
Błąd względny
stempla [mm]
[s]
naprężeń (analiza
naprężeń (próba
MES)
zginania)
Zakres
Średnia
[MPa]
[MPa]
0,5
15
113
120 – 140
130
15%
1,0
30
227
260 – 270
265
17%
1,5
45
343
390 – 420
405
18%
W tabelach 4 – 6 zestawiono porównanie wyników uzyskanych na podstawie analizy MES
i próby zginania czteropunktowego. Najlepszy stopień dopasowania uzyskano w odniesieniu
do materiału kompozytowego SL-0_90-51-7warstw (udział objętościowy tkaniny 51%).
W tym przypadku maksymalny błąd względny sięgał 6%. W przypadku materiału
kompozytowego SL-0_90-68-10warstw (udział objętościowy tkaniny 68%) maksymalny błąd
względny wyniósł 18%. Natomiast w odniesieniu do materiału kompozytowego SL-0_90-345warstw (udział objętościowy tkaniny 34%) uzyskano maksymalny błąd względny równy
29%. Należy jednak zaznaczyć, że materiał SL-0_90-34-5warstw charakteryzował się dużą
nieliniowością charakterystyki naprężeń występujących w próbce w funkcji przemieszczenia
stempla w zakresie przemieszczeń większych od 2 mm. We wszystkich analizowanych
przypadkach, w modelu MES, uwzględniono ten sam stopień dopasowania siatki do postaci
geometrycznej próbki i pozostałych elementów modelu, tę samą wielkość elementu
skończonego i te same własności materiałowe.
5. Zastosowanie modelu materiału kompozytowego do analizy wytrzymałościowej
pomniejszonego fragmentu burty bocznej wagonu
W ramach prowadzonych badań [4 – 9, 18, 21, 22, 24] przez zespół badawczy
w zakresie realizacji projektu mającego na celu wydłużenie czasu eksploatacji wagonów
towarowych rozpatrywano zastosowanie okładziny wewnętrznej powierzchni pudła wagonu
w formie paneli kompozytowych zbrojonych włóknami. Czas eksploatacji wagonu
uzależniony jest od stanu poszycia jego pudła, które wykonywane jest z blachy. Uszkodzenie
burty bocznej wagonu może nastąpić w wyniku: mechanicznego oddziaływania
przewożonego ładunku na blachę wagonu, mechanicznego oddziaływania elementów
wykonawczych maszyn ładujących i rozładowujących oraz chemicznego oddziaływania
agresywnych substancji zawartych w transportowanym ładunku. W wyniku wymienionych
oddziaływań w blasze może wystąpić odkształcenie o charakterze plastycznym oraz
miejscowe ubytki w jej grubości. Wymienione zagrożenia w odniesieniu do eksploatacji
wagonów towarowych były podstawą doboru materiału kompozytowego zbrojonego
włóknami. Jako osnowę zastosowano żywicę epoksydową, natomiast w odniesieniu do
włókien rozpatrywano zastosowanie włókna szklanego i węglowego.
W związku z potrzebą przeprowadzenia badań zmodyfikowanego poszycia pudła
wagonu wyodrębniono fragment burty bocznej wagonu samowyładowczego typu 418V (rys.
8). Zastosowany sposób wyodrębnienia miał zapewnić możliwość fizycznego wykonania
stanowiska badawczego (rys. 9 i rys. 11) i usprawnić proces wykonywania numerycznych
analiz wytrzymałościowych oraz ich walidacji.

Rys. 8. Wybrany fragment burty analizowanego wagonu [6]
Na potrzeby prowadzonych badań zaprojektowano i wykonano stanowisko badawcze, którego
podstawowe elementy przedstawiono na rysunku 9. Stanowisko składa się z ramy nośnej 1
do której zamocowano fragment burty bocznej 2. W dolnej części ramy zamocowano
siłownik hydrauliczny 3, który oddziałuje siłą na analizowany fragment burty. Do tłoczyska
siłownika przykręcony jest wymienny element dociskowy4, który dociska do poszycia burty.
Wymiana długości i szerokości tego elementu pozwala uzyskiwać różne rodzaje obciążeń
(punktowe, powierzchniowe). Opracowano także układ sterowania, który umożliwia płynną
regulację siły wymuszenia w zakresie 0 do 30 kN. Dodatkowo siłownik można płynnie
przemieszczać w płaszczyźnie X Z, co umożliwia generowanie obciążenia w różnych
obszarach burty.

Y
X

Z

Rys. 9. Model CAD stanowiska do badań [6]
Opracowane stanowisko badawcze uzbrojono w system czujników niezbędnych do
przeprowadzenia zaplanowanego cyklu badań. Założono, że analizowany będzie stan
naprężeń i przemieszczeń na burcie przed i po zamontowaniu paneli kompozytowych. Do
pomiaru odkształceń zastosowano tensometry oporowe o rezystancji 120 Ω. Do pomiaru siły
wymuszenia zastosowano przetwornik siły (U2B firmy HBM), który zamocowano na
tłoczysku siłownika hydraulicznego. Do pomiaru przemieszczenia burty zastosowano
przetwornik przemieszczenia (WA-T firmy HBM) za pomocą
którego mierzono
przemieszczenia badanego fragmentu burty pod wpływem zadanego wymuszenia.
W celu akwizycji danych i wizualizacji wyników opracowano i zbudowano tor
pomiarowy (rys. 10). Sygnały z tensometrów oporowych przesyłano poprzez wzmacniacz

wielokanałowy CANHED do komputera, na którym zainstalowano aplikację CATMAN.
Aplikacja ta służy do wizualizacji i akwizycji danych pomiarowych. Uzyskane pakiety
danych zapisano w formacie zgodnym z oprogramowaniem MS Excel, a następnie
wygenerowano wykresy w odniesieniu do analizowanych wielkości. Analogicznie mierzono
i analizowano wartości siły i przemieszczenia. Sygnały z przetwornika przemieszczenia
i przetwornika siły przesyłano poprzez wzmacniacz wielokanałowy QuantumX do komputera
i za pomocą aplikacji CATMAN zapisano uzyskane pakiety danych.

Rys. 10. Tor pomiarowy opracowanego stanowiska [6]
W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę MES pomniejszonego fragmentu
burty bocznej wagonu w celu określenia miejsc, w których należy spodziewać się istotnych
wartości naprężeń w odniesieniu do obiektu rzeczywistego.

Rys. 11. Model CAD i układ rzeczywisty stanowiska do badań

Następnie w miejscach tych naklejono tensometry na stanowisku badawczym (rys. 12)
i dopasowywano model burty bocznej wagonu do obiektu rzeczywistego [6].

Rys. 12. Punkty pomiarowe na analizowanym fragmencie burty
Dopasowanie modelu MES fragmentu burty bocznej wagonu polegało na wprowadzeniu
takich modyfikacji w modelu, aby uzyskane wyniki pokrywały się z wynikami uzyskanymi na
drodze badań doświadczalnych (tensometrycznych). Dopasowany model numeryczny
fragmentu burty bocznej wagonu stał się podstawą do analiz numerycznych z zastosowaniem
metody MES zmodernizowanego fragmentu burty wagonu towarowego. W tym przypadku do
modelu MES dodano płyty z materiału kompozytowego (rys. 13) i analizowano wartości
naprężeń i przemieszczeń w odniesieniu do całego układu pomniejszonego fragmentu burty.
Badania numeryczne wykonano w oprogramowaniu PLM Siemens NX. W pierwszym kroku
utworzono siatkę elementów skończonych w odniesieniu do elementów stalowych burty
bocznej wagonu. W tym przypadku zastosowano elementy skończone typu CTETRA (10
węzłowe tetragonalne elementy skończone). Następnie zdefiniowano siatkę elementów
skończonych w odniesieniu do płyt kompozytowych. W tym przypadku zastosowano
elementy skończone typu CHEXA (8 węzłowe heksagonalne elementy skończone).
Wszystkim elementom poszycia wagonu towarowego przypisano materiał typu stal.
Natomiast w odniesieniu do zamontowanych płyt kompozytowych zastosowano opisany
wcześniej sposób modelowania wielowarstwowych materiałów kompozytowych.
W badaniach numerycznych uwzględniono dwa materiały kompozytowe. Pierwszy materiał
kompozytowy zdefiniowano jako kompozycję żywicy epoksydowej i tkaniny włókna
węglowego, natomiast drugi jako kompozycję żywicy epoksydowej i włókna szklanego.
W odniesieniu do obu materiałów kompozytowych zastosowano kompozycję składającą się
z czterech warstw. Podstawowe własności obu kompozycji przedstawiono w tabeli 7.
Tab. 7. Zestawienie podstawowych własności w odniesieniu do warstwy materiału
kompozytowego złożonego z żywicy epoksydowej i włókna węglowego oraz włókna
szklanego
Warstwa z włóknem węglowym
Warstwa z włóknem szklanym
materiał osnowy – żywica epoksydowa
materiał osnowy – żywica epoksydowa
udział objętościowy materiału osnowy – udział objętościowy materiału osnowy –
0,47
0,45
materiał włókna osnowy – włókno materiał włókna osnowy – włókno szklane
węglowe
materiał włókna wątku – włókno węglowe
materiał włókna wątku – włókno szklane
udział objętościowy włókien – 0,53
udział objętościowy włókien – 0,55
waga wpływu włókien osnowy i wątku – waga wpływu włókien osnowy i wątku –

0,5
kąt ułożenia włókien względem siebie –
90°
moduł Younga E1 – 67220 MPa
moduł Younga E2 – 67220 MPa
moduł Younga E3 – 3000 MPa
liczba Poissiona ν12 – 0,027
liczba Poissiona ν13 – 0,33
liczba Poissiona ν23 – 0,33
moduł ścinania G12 – 2283 MPa
moduł ścinania G13 – 1110 MPa
moduł ścinania G23 – 1189 MPa
gęstość – 1547 kg/m^3

0,53
kąt ułożenia włókien względem siebie – 90°
moduł Younga E1 – 24250 MPa
moduł Younga E2 – 22230 MPa
moduł Younga E3 – 3000 MPa
liczba Poissiona ν12 – 0,079
liczba Poissiona ν13 – 0,32
liczba Poissiona ν23 – 0,326
moduł ścinania G12 – 2329 MPa
moduł ścinania G13 – 1118 MPa
moduł ścinania G23 – 1443 MPa
gęstość – 1982 kg/m^3

W odniesieniu do kompozycji zdefiniowano następujące parametry: główny kierunek
ułożenia włókien zgodnie z osią Z globalnego układu współrzędnych, kierunek układania
warstw zgodnie z osią Y, grubość pojedynczej warstwy równą 1[mm] oraz kąt ułożenia
warstwy w obrębie definiowanej kompozycji równy 0°.
Zredukowany fragment burty bocznej
wagonu (CTETRA (10))
Połączenie śrubowe
(śruba z nakrętką) x 6

Force

Więz typu
pinned constraint

Płyta kompozytowa
(CHEXA (8))
Więz typu
pinned constraint
X
Z

Powiązanie węzłów siatki
funkcją mesh mating condition
Kontakt typu surface-to-surface

Y

Rys. 13. Model fragmentu burty bocznej wagonu z zamontowanymi płytami kompozytowymi
przygotowany do analizy MES
W celu odwzorowania rozpatrywanego zagadnienia zdefiniowano następujące warunki
brzegowe:
 więzy typu „pinned constraint” – za pomocą których odwzorowano sposób
zamocowania burty bocznej wagonu,
 powiązanie węzłów siatki funkcją „mesh mating condition” – za pomocą której
powiązano elementy poszycia wagonu, które są połączone ze sobą na stałe,
 kontakty typu „surface-to-surface” – za pomocą których zdefiniowano charakter
oddziaływań, które mają miejsce pomiędzy elementami, które wchodzą w kontakt pod


a)

.

wpływem występującego obciążenia w układzie (pomiędzy poszyciem wagonu
a płytami kompozytowymi),
połączenia śrubowe (śruba z nakrętką) „bolt connections” – za pomocą, których
odwzorowano sposób połączenia płyt kompozytowych z poszyciem wagonu.

b)

Rys. 14. Rozkład naprężeń występujących w panelach wykonanych z materiału
kompozytowego (warstwa 1), będącego kompozycją żywicy epoksydowej i włókien
węglowych (a) oraz włókien szklanych (b)
Na podstawie tak przygotowanego modelu przeprowadzono cykl badań wytrzymałościowych
z zastosowaniem metody elementów skończonych. W tabeli 8 przedstawiono zestawienie
wyników analiz MES w odniesieniu do modelu pomniejszonej burty bocznej wagonu
z zamontowanymi płytami kompozytowymi. Na podstawie uzyskanych wyników można
przyjąć, że płyty wykonane z materiału kompozytowego będącego kompozycją żywicy
epoksydowej i włókien szklanych bądź węglowych, nie zostaną zniszczone w skutek
występującego obciążenia pochodzącego od przewożonego przez wagon towarowy ładunku.
Tab. 8. Zestawienie wyników analiz MES w odniesieniu do modelu pomniejszonej burty
bocznej wagonu z zamontowanymi płytami kompozytowymi przy wymuszeniu w postaci siły
równej 15 kN
Maksymalne wartości naprężeń
Maksymalne wartości naprężeń
Numer
zredukowanych w płytach
zredukowanych w płytach
warstwy
kompozytowych (włókno węglowe)
kompozytowych (włókno szklane)
[MPa]
[MPa]
1
117,02
58,31
2
53,94
28,64
3
49,48
47,05
4
109,16
87,99

Ze względów ekonomicznych weryfikacji doświadczalnej poddano pomniejszony
fragment burty wagonu z zamontowanymi płytami wykonanymi z materiału kompozytowego
złożonego z żywicy epoksydowej i włókien szklanych. Na rys. 15 przedstawiono rozkład
naprężeń, w odniesieniu do modelu dopasowanego, na poszyciu zewnętrznym fragmentu
burty bocznej wagonu, ze względu na występujące w tym obszarze największe wartości
naprężeń. Natomiast na rys. 16 przedstawiono wyniki pomiarów stanowiskowych
z zastosowaniem tensometrii oporowej, gdzie wyróżniono tensometr oznaczony numerem 21
w którym odnotowano największe wartości naprężeń w analizowanym układzie przy
założonym wymuszeniu równym 15 kN. Można zaobserwować, że zastosowanie
wzmocnienia powierzchni wewnętrznej pudła wagonu w postaci płyt kompozytowych
spowodowało spadek naprężeń składowych na burcie bocznej wagonu w kierunku Z-Z
z wartości ok. 76 MPa do wartości ok. 60 MPa. Dopasowywanie modelu MES do wyników
badań stanowiskowych polegało na modyfikacji wielkości elementu skończonego, sposobu
dopasowania siatki do postaci geometrycznej modelu oraz wartości modułu Younga.
a)

21

b)

21

Rys. 15. Rozkład naprężeń w kierunku Z-Z na burcie bocznej pomniejszonego fragmentu
burty bocznej wagonu towarowego: bez wzmocnienia (a), ze wzmocnieniem w postaci płyt
kompozytowych z włóknem szklanym (b)

a)

21

b)

σ [MPa]
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21

Czas [s]

Czas [s]

Rys. 16. Wyniki pomiarów stanowiskowych na burcie bocznej pomniejszonego fragmentu
burty bocznej wagonu towarowego: bez wzmocnienia (a), ze wzmocnieniem w postaci płyt
kompozytowych z włóknem szklanym o grubości 4 mm (b)
6. Wnioski
Model opracowany w oparciu o badania weryfikacyjne z użyciem metody akustycznej
(ATH) nadaje się do zastosowania w badaniach nieniszczący paneli kompozytowych
stosowanych w wagonach towarowych.
Najlepsze dopasowanie modelu wirtualnego do wyników próbek rzeczywistych
uzyskano dla kompozytu siedmiowarstwowego z udziałem tkaniny wynoszącym 51%.
Badania przeprowadzone na stanowisku przedstawionym na rysunku nr 9 korelują
w wystarczającym stopniu z badaniami przeprowadzonymi na obiekcie rzeczywistym jakim
była burta wagonu towarowego.
Wykresy zamieszczone na rysunku nr 16 pozwalają stwierdzić, iż umieszczenie na
burcie wagonu towarowego wzmocnienia w postaci 4mm panelu kompozytowego pozwoli na
zredukowanie naprężeń w burcie o około 20%.
Zaprezentowany w pracy sposób postępowania związany z zastosowaniem
wspomagania komputerowego do modelowania próby trójpunktowego i czteropunktowego
zginania próbek kompozytowych pozwala na przygotowanie, przeprowadzenie i uzyskanie
poprawnych wyników wirtualnego eksperymentu zginania wielowarstwowych próbek
kompozytowych.
Zobrazowany sposób opisu materiału kompozytowego umożliwia jego
zamodelowanie w postaci kompozycji składającej się z dowolnej liczby warstw. Należy
zwrócić szczególną uwagę na możliwość tworzenia i badania próbek wykonanych z materiału
kompozytowego, którego poszczególne warstwy mogą stanowić kompozycję różnych tkanin
i żywic. Dodatkowo każda z warstw w kompozycji materiału kompozytowego może mieć
inne położenie kątowe względem globalnego układu współrzędnych, co implikuje
uzyskiwanie różnorodnych własności wytrzymałościowych próbki w różnych kierunkach.
Głównym celem zastosowania okładziny wewnętrznego poszycia pudła wagonu
w formie płyt kompozytowych było jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi. Jednak zastosowana „powłoka” ochronna przy odpowiednim doborze
kompozycji materiału kompozytowego i liczby warstw laminatu może również pełnić rolę
wzmacniającą pudło wagonu. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia regeneracji już
uszkodzonych poszyć pudła wagonu (zmniejszona grubość blachy w wyniku korozji).

Pozwoliłoby to na zdecydowane zmniejszenie liczby operacji związanych z wycinaniem
uszkodzonej blachy z poszycia wagonu i wstawianiem nowej.
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Compression studies of multi-layered composite materials for the purpose of
verifying composite panels model used in the renovation process of the freight
wagon’s hull
Abstract: The paper presents the procedure sequence for modelling multilayer composite materials
using PLM Siemens NX software. Virtual studies were referring to three-point and four-point flexural
test of composite material samples. Composite materials containing fiber reinforced epoxy resin
composites were considered. Within the carried out research, a virtual experiment to test composite
samples composed of 5, 7 and 10 layers was conducted. Then the virtual model was matched to the
results obtained during the stationary tests. As a result of matching the composite material model to
the real model, correct results of the virtual bending experiment of composite samples were obtained.
The presented procedure sequence for modelling composite material was used to analyze the MES of
the scaled side of the freight wagon. The modification consisted in the use of composite panels as
reinforcing elements of the wagon's hull from inside to extend its life. The presented modelling
approach enabled the initial strength verification of the modified side of the freight wagon’s hull.
Keywords: composite materials, FEM method, modelling, flexural test
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Ocena stanu torowiska z wykorzystaniem metody GRA

Słowa kluczowe: tor, utrzymanie, monitorowanie, tramwaj, GRA
Streszczenie: Praca dotyczy opracowanej metodyki do oceny stanu technicznego toru tramwajowego.
Dzięki zgromadzonym danym z wielokrotnych przejazdów tramwaju wyposażonego w pokładowy
system rejestracji drgań, udało się stworzyć profile przejazdów przez odcinki torów w różnym stanie
technicznym. W celu identyfikacji stanu toru zaproponowano algorytm oparty na metodzie
modelowania szarych systemów oraz badanie podobieństwa pomiędzy uzyskanymi profilami
przejazdów. Zaproponowano także nową miarę podobieństwa nie stosowaną do tej pory w
zagadnieniach modelowania szarych systemów. Uzyskane wyniki potwierdzają aplikacyjność
zaproponowanej metodyki.

1. Wprowadzenie
Realizacja dotychczasowych prac badawczych dotyczących rejestracji przyspieszeń
drgań tramwajów w warunkach eksploatacyjnych za pomocą systemów pokładowych i
bezprzewodowej transmisji danych umożliwia podjęcie próby oceny stanu torowiska w
oparciu o analizę odpowiedzi dynamicznej pojazdu [5÷7]. Zagadnienie to jest bardzo ważne z
punktu widzenia utrzymania infrastruktury, gdyż pozwala na bieżącą ocenę jej stanu
technicznego w warunkach normalnej eksploatacji. Systemy takie sprawdzają się zwłaszcza w
sieciach kolejowych, w których warunki jazdy są stałe, powtarzalne i pozbawione istotnych
zakłóceń czy też zmian wynikających ze sposobu jazdy [np. 1; 3; 12]. W warunkach
miejskich nie jest to jednak zadanie trywialne co wynika z istotnego rozrzutu otrzymywanych
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danych nawet z tego samego typu pojazdu i tego samego odcinka pomiarowego. Rozrzut ten
wynika z faktu poruszania się pojazdu z różnymi prędkościami w obrębie tego samego
sprawdzanego odcinka toru, zmiennego obciążenia (liczby pasażerów), sposobu prowadzenia
pojazdu przez motorniczych (gwałtowne lub łagodne przyspieszanie i hamowanie),
warunków pogodowych, natężenia ruchu w różnych godzinach i dniach, stanu technicznego
pojazdu itp. Do tego należy uwzględnić niepewność pomiaru samego systemu
monitorowania. Wszystkie te czynniki powodują, że dla lekkich pojazdów szynowych nie ma
łatwego przełożenia pomiędzy stanem toru a uzyskiwanym poziomem przyspieszeń drgań
mierzonym w pojeździe.
Aby wyeliminować część z tych czynników i móc zaproponować metodykę oceny
stanu toru, postanowiono wybrać, w pierwszym etapie, dane dotyczące przejazdów z różnych
odcinków torów (w różnych częściach miasta) jednego typu, tzn. z szyną tramwajową 60R2 z
pominięciem rozwiązań bazujących na szynie kolejowej (głównie 49E1). Dodatkowo
postanowiono uwzględnić rejestracje dotyczące różnych prędkości przejazdu tramwaju przez
dany odcinek toru, tworząc razem pewien profil charakterystyczny dla danego stanu toru
(zależność wartości skutecznej przyspieszeń od prędkości maksymalnej dla danego przejazdu
tramwaju). Dla każdego z przejazdów wzięto pod uwagę prędkość maksymalną zakładając, że
właśnie w takich warunkach najsilniej objawi się informacja o stanie technicznym toru.
Innym czynnikiem, którego wpływ wyeliminowano był stan techniczny samego pojazdu.
Rozważane dane pochodziły z pojazdu nowego, co jednak nie ogranicza zastosowania
zaproponowanej metodyki. W praktyce zawsze da się ten czynnik wyeliminować instalując
system pomiaru drgań na pojeździe nowym lub poddanym naprawie głównej.
Do analiz wykorzystano dane zebrane z przeszło dwumiesięcznej eksploatacji
nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego w normalnym ruchu liniowym z pasażerami. W
ocenie stanu wykorzystano informacje dotyczące wartości skutecznej przyspieszeń drgań,
wyznaczonej z 1s. okna czasowego w paśmie od 0 do 100 Hz, rejestrowanej na nadwoziu
pojazdu w miejscu nad pierwszym wózkiem. Jest to więc pewna miara komfortu jazdy (nie
istnieją obecnie w Polsce oficjalne akty prawne w tym zakresie, dedykowane dla lekkich
pojazdów szynowych typu tramwaj). Wartość skuteczną przyspieszeń drgań wybrano po
wykonaniu analizy porównawczej różnych statystycznych miar oceny [7].
Ocena rzeczywistego stanu technicznego badanych odcinków toru uzyskana była na
podstawie niezależnych informacji uzyskanych od służb utrzymania, wspomaganych
dodatkowo niezależnymi pomiarami geometrii toru. Ostatecznie wzięto pod uwagę dane
zamieszczone w tabeli 1 i przedstawione na rysunku 1. Zaproponowana skala oceny stanu
technicznego jest celowo zbieżna z tą przyjętą w MPK Poznań.
Tab. 1. Dane uwzględnione w badaniach
Stan techniczny
Dobry
Zadowalający
Zły
Krytyczny

Liczba odcinków
toru
8
2
3
2

Łączna liczba pomiarów
odpowiedzi dynamicznej pojazdu
1086
278
103
240

Rys.1. Profile przejazdów różnych odcinków torów w różnym stanie technicznym

Jak wynika z analizy rysunku 1, dane dotyczące różnych stanów technicznych toru
silnie przeplatają się ze sobą i są silnie zależne od prędkości maksymalnej danego przejazdu.
Ponadto dostępny zakres prędkości dla określonych danych może być różny co wynika z
faktu, że odcinki o różnym stanie technicznym rozlokowane są w innym „środowisku”
miejskim. Niekiedy mogą to być odcinki, które tramwaj przebywa bez zatrzymywania się a
niekiedy konieczne jest hamowanie i przyspieszanie. Stąd należy się liczyć także z różną
rozpiętością wartości maksymalnych prędkości. Dostępne dane różnią się także licznością
(różna liczba przejazdów przez określony fragment toru) co należy uwzględnić w
proponowanej metodyce.
O ile dość łatwo dałoby się określić stany dobry i krytyczny na podstawie średniej czy
maksymalnej wartości skutecznej przyspieszeń drgań, o tyle pozostałe stany pośrednie ze
względu na duży rozrzut pomiarów, nie są już łatwo rozróżnialne (patrz tabela 2 kolumny 1 i
2). Inną prostą możliwością byłoby stworzenie modelu regresji liniowej profilu przejazdów
dla każdego ze stanów toru i ocena odpowiednio wyrazu wolnego lub współczynnika
kierunkowego prostej. Niestety współczynnik kierunkowy nie niesie informacji o stanie, a
informacja zawarta w wyrazie wolnym nie pozwala na rozróżnienie stanu dobrego od
zadowalającego. Odpowiednie dane zawarto w tabeli 2.
Tab. 2. Proste parametry statystyczne opisujące zgromadzone dane
Stan
techniczny
toru

Wartość średnia
RMS
przyspieszeń
drgań
[m/s2]

Wartość
maksymalna
RMS
przyspieszeń
drgań

Współczynnik
kierunkowy
prostej regresji
opisującej profil
przejazdów

Wyraz wolny w
prostej regresji
opisującej
profil
przejazdów

0,0024

0,0918

[m/s2]
Dobry

0,224

0,386

Zadowalający

0,184

0,385

0,0034

0,0632

Zły

0,250

0,341

0,0029

0,1408

Krytyczny

0,375

0,537

0,0030

0,2330

Ponieważ zastosowanie wspomnianych wcześniej prostych metod nie jest skuteczne w
jednoznacznym określeniu stanu toru postanowiono sięgnąć po metody oparte na
podobieństwie określonych danych do wzorca. Wzorzec zbudowany zostanie w oparciu o
profil przejazdów dla odcinka w dobrym stanie technicznym. Ideę metody będzie stanowić
porównywanie uzyskanego profilu przejazdów z wcześniej zbudowanym wzorcem. W
warunkach rzeczywistych na zgromadzenie określonych danych z określonego,
kontrolowanego odcinka toru będzie potrzebny czas zaledwie kilku dni ze względu na
wielkokrotne przejazdy pojazdu tą samą trasą. Jest to czas relatywnie krótki w stosunku do
potrzeb.
Ponieważ jak wykazano, dane mogą charakteryzować się dużym rozrzutem
postanowiono sięgnąć po narzędzia z zakresu modelowania szarych systemów, które można
stosować nie tylko wtedy gdy dostępnych danych jest niewiele, lecz także wtedy gdy dane są
niepewne. Istniej tutaj możliwość wykorzystania szarych modeli GM w celu zamodelowania
określonego profilu. Konieczne jest również zdefiniowanie miary podobieństwa
poszczególnych profili przejazdów. Tutaj także można odwołać się do metod z zakresu
modelowania szarych systemów (GRA).
2. Opis metodyki określania stanu technicznego toru
Zasadnicza część działań opierać się będzie o metody związane z modelowaniem
szarych systemów, stąd warto przedstawić w tym miejscu pewne podstawy tej teorii. Teoria
szarych systemów zaproponowana przez prof. J-L. Deng’a ma wiele różnych obszarów
badawczych i zastosowań [4]. Jednym z nich jest badanie podobieństwa pomiędzy
sekwencjami danych (GRA) [10]. Badanie podobieństwa danych w różnych zbiorach ma w
omawianej metodyce duże znaczenie gdyż pozwala na porównanie danego profilu przejazdów
i wzorca dla stanu dobrego. Określona miara podobieństwa w dziedzinie maksymalnej
prędkości przejazdu może następnie zostać łatwo sparametryzowana dając jedną liczbę
informującą o stopniu zgodności z wzorcem, a więc i o stanie technicznym toru.
W tym celu należy zdefiniować miary podobieństwa profili przejazdów. W literaturze
dotyczącej GRA istnieje wiele miar określających relację podobieństwa pomiędzy danymi.
Przykładem może być uogólniony model GRA, który służy do analizy relacji pomiędzy
sekwencjami oraz miary bazujące na odległości i podobieństwie. Szczegółowy przegląd
metod można znaleźć np. w [10]. Pewne inne miary zaproponowano w [13].
Istotną rolę w opisywanym podejściu stanowi modelowanie szarych systemów GM w
odniesieniu do zbioru danych. Taki zbiór, w wyniku określonych operacji, można
potraktować jako szereg co pozwala na jego zamodelowanie szarym modelem np. GM(1,1)
[4; 8; 11; 14; 16; 17]. Daje to możliwość modelowej reprezentacji pierwotnych danych, które
charakteryzują się dużą niepewnością i dyspersją. Jedną z cech wspomnianego modelu jest
wygładzenie lokalnych fluktuacji (odchyleń) szeregu poprzez zastosowanie operacji AGO

(Accumulated Generating Operation) co pozwala na zastąpienie pierwotnych danych
danymi modelowymi, w dużej mierze wygładzonymi.
Na rysunku 2 przedstawiono schemat blokowy, ilustrujący algorytm modelowania
profili przejazdów, wyznaczania miar podobieństwa i określania stanu technicznego toru.
Załóżmy, że mamy kolejne realizacje profili przejazdów z danego odcinka toru. Niech
Xi(k), Xj(k), i=1,2, ..n, j = 1,2,…,m oznaczają wektory, których elementami są pomiary
wartości miary komfortu przejazdu dla realizacji profili przejazdów i i j. Przed zastąpieniem
pierwotnych danych przez modelowe uzyskane za pomocą modeli GM(1,1) należy usunąć
przypadki, w których dokładnie tej samej wartości prędkości odpowiadają różne wartości
skuteczne przyspieszeń drgań. Konieczność taka wynika z faktu, że modele GM(1,1) opisują
szereg. Mimo iż wartości prędkości są określane z dokładnością do 0,01 km/h sytuacja, w
której dla dokładnie tej samej prędkości otrzymujemy różne odczyty wartości przyspieszeń,
jest dość częsta i należy ją uwzględnić.
W kolejnym kroku algorytmu, pierwotne dane zastępowane są wynikami interpolacji
liniowej. Wynika to z faktu, że podstawowy model GM(1,1) wymaga stałego odstępu
pomiędzy danymi jak i z tego, że porównywane wektory X i oraz Xj muszą mieć tę samą
liczbę elementów. Jest to warunek obliczenia miary podobieństwa obu profili. W tym celu
konieczne może być także wycięcie fragmentu danych tak aby obejmowały one ten sam
zakres prędkości maksymalnej w obu porównywalnych profilach przejazdów – badanego i
wzorca.
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Rys.2. Algorytm wyznaczania stanu technicznego toru na zasadzie badania podobieństwa modelowych
profili przejazdów: rozpoznawanego i odniesienia

W celu zamodelowania tak powstałego szeregu konieczne jest zastosowanie operacji
AGO, którą dla wektora Xi można zapisać jako [8]:

k

X (1) i (k )   xi (r ) .

(1)

r 1

Wspomniany wcześniej model GM(1,1) uzyskuje się z ogólnego opisu szarego
systemu w postaci równania różniczkowego (2). W ogólności dla przypadku, gdy
rozpatrujemy równanie rzędu p z wymuszeniami rzędu m GM(p,m) otrzymamy [2]:
m1
d pl X i
 al dt pl   bi X i(11) ,
(2)
l 0
i 1
gdzie: X1 jest wektorem pierwotnych obserwacji x1(r), X 1(1) jest wektorem zmiennych stanu
system uzyskanym na podstawie wektora pierwotnych obserwacji po zastosowaniu operacji
AGO zgodnie z wzorem (1) , Xi+1 jest wektorem wejściowym, al , bh są stałymi
współczynnikami.
(1 )

p

Model GM(1,1) dotyczący danego zbioru danych X można zapisać jak niżej:
dX (1) (t )
 aX (1) (t )  b
dt

(3)

Rozwiązanie równania (3) z jednostkowym krokiem k może być przedstawione jako [8]:





xˆ (1) k  1  x(0) (1)  b / a exp(ak)  b / a

(4)

gdzie x̂ (1) jest prognozowaną wartością elementu szeregu skumulowanego. Stosując różnice
skończone oraz wyrażając równanie (3) jako szereg równań dotyczących dyskretnych
wartości, otrzymujemy następujące przybliżenie [8]:
x (1) (k  1)  x (1) (k )  





a (1)
x (k )  x (1) (k  1)  b
2

(5)

Parametry modelu są obliczone w oparciu o równanie (5) z użyciem metody najmniejszych
kwadratów [16]:
aˆ 
T
 ˆ  Z Z
b 





1

ZT Y

(6)

gdzie:
z (k )  





1 (1)
x (k  1)  x (1) (k ) ,
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1
 z (1)
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Z

Y  
,
 ...
...
.... 
 (0) 


 x (n)
 z (n  1) 1 

Parametry modelu GM(1,1) mogą być szacowane na podstawie wszystkich
dostępnych rejestracji lub ich części (rolling window method) [15]. Szacowanie parametrów
na podstawie wszystkich danych może spowodować, że model będzie zbytnio je uśredniał i
nie wychwyci pewnych zmian jego trendu. Stosowanie okna o niewielkiej długości powoduje,
że model adaptuje się do zmian w trendzie i je odzwierciedla. Model można stosować wtedy

gdy danych jest niewiele, stąd też można posługiwać się wąskimi oknami. W pracy przyjęto
arbitralnie okno o długości 80 pomiarów, co przy kroku interpolacji dającym profil przejazdu
złożonym z 360 punktów wydaje się być wartością kompromisową pomiędzy dobrym
uśrednieniem danych jak i możliwością adaptacji modelu do danych. W każdym kroku
budowy modelu okno przesuwano o jeden pomiar i szacowano modelowe, wygładzone
wartości. W przypadku gdy liczba dostępnych danych wybranych do oszacowania
parametrów modelu była mniejsza niż długość okna, okno było skracane. Teoretycznie okno
można skrócić zaledwie do czterech pomiarów, które są niezbędne do oszacowania
parametrów modelu GM(1,1). Ostatnie cztery wartości modelowe wyznaczane są na
podstawie prognoz z wykorzystaniem wspomnianego modelu i ostatnio oszacowanych
parametrów.
W kolejnym kroku dokonywane jest obliczenie podobieństwa modelowanych profili
przejazdu. Przy stałym kroku interpolacji k można zdefiniować macierz zmian wzajemnego i
własnego podobieństwa [13]:
...
 1m (k ) 
 11 (k )
 ...
...
... 

Σk  
 jj (k )  jm (k ) 


...
... 
 ...

 mm (k )


(7)

gdzie:  ij (k ) oznacza miarę podobieństwa dla profili przejazdu i i j dla danego kroku k,
odpowiadającego danej prędkości maksymalnej. Tutaj najbardziej interesujące są miary
wzajemne:  21(k ) ,  31(k ) ,  41(k ) , które dotyczą porównań profili przejazdów związanymi
z poszczególnymi stanami technicznymi toru (zadawalający, zły i krytyczny) oraz profilu
wzorcowemu (odnoszącemu się do stanu dobrego toru).
Zaproponowana definicja miary podobieństwa profili może być wyrażona jako:

 ij 

Aij  Bij  Cij
   

gdzie:

xˆi( 0) xˆ (j0)
for xˆi( 0)  xˆ (j0)

(0)
(0)
ˆ
ˆ
max(
x
)

max(
x
)
,
Aij  
i
j

(0)
( 0)
for xˆi  xˆ j
1

 max(  ij )  1ij
for max(  ij )  min(  ij )

Bij   max(  ij )  min(  ij )
,
1
for max(  ij )  min(  ij )


 max(  ij )   ij
for max(  ij )  min(  ij )

Cij   max(  ij )  min(  ij )
,
1
for max(  ij )  min(  ij )


(8)

1ij  xˆ1(i0)  xˆ1( 0j ) ,  ij  xˆi(0)  xˆ (j0)
x̂ ( 0 ) - wektor wartości szeregu po wygładzeniu modelem GM(1,1), x̂1( 0) - pierwsza wartość

szeregu, A –składnik charakteryzujący podobieństwo „kształtów” porównywanych
przebiegów, B – składnik uwzgledniający różne wartości profilu dla najmniejszej prędkości,
C – składnik charakteryzujący różnice w wartościach,  ,  ,  - współczynniki wpływu
poszczególnych składników (wagi uwzględniające poszczególne cechy).
Wszystkie składniki we wzorze (8) nie przekraczają wartości 1.0 i stanowią cząstkowe
miary podobieństwa w kategoriach poszczególnych cech. Poprzez współczynniki wagowe
można nadawać poszczególnym cechom różne znaczenie. Składnik C jest stosowaną w
literaturze dotyczącej GRA miarą podobieństwa np. [9], natomiast B jest adaptacją tej miary
dla pierwszej wartości szeregu.
Zastosowanie modelu adaptacyjnego typu GM(1,1) jest w zaproponowanej metodyce
o tyle ważne, że pozwala na uchwycenie cech podobieństwa związanymi z „lokalnymi”
zmianami wartości porównywanych profili przejazdów. W przypadku np. regresji liniowej
modelującej te profile, informacje te zostały by stracone. Należy wspomnieć, że
zaproponowana miara podobieństwa jest uniwersalna i może służyć do porównania różnych
zbiorów danych dotyczących nie tylko poruszanego problemu.
Ostatecznie otrzymane wartości podobieństwa można łatwo sparametryzować poprzez
obliczenie wartości średniej czy maksymalnej i na tej podstawie podejmować decyzje
eksploatacyjne lub też decyzje o dodatkowych kontrolach danego odcinka toru.
3. Wyniki
Przedstawioną metodę zastosowano do zebranych danych, przedstawionych na
rysunku 1. Profile przejazdów interpolowane i wygładzone za pomocą modelu GM(1,1) z
oknem 80 punktów przedstawiono na rysunku 3. Jak wynika z rysunku, uwidocznił się tutaj
charakter zmian wartości skutecznej przyspieszeń od prędkości. Uzyskane wygładzone profile
stanowiły wejście do procedury obliczania podobieństwa  21(k ) ,  31(k ) ,  41(k ) , gdzie
indeks 1 odnosi się do profilu przejazdów dla stanu technicznego toru określanego jako
dobry. Średnie wartości miary podobieństwa dla różnych przyjętych wag zestawiono tabeli 2.

Rys.3. Wynik zastosowania modelu GM(1,1) z przesuwnym oknem
Tab.3. Przykładowe wyniki średniej miary podobieństwa dla danych z rysunku 1 i różnych wag

Podobieństwo
Stan
zadowalający –
dobry
Stan zły – dobry
Stan krytyczny dobry

=1,


=2,


=1,


=1,


=0,


0,538

0,539

0,489

0,586

0,731

0,483
0,448

0,507
0,478

0,471
0,413

0,526
0,453

0,654
0,469

Jak wynika z tabeli 3, we wszystkich przestawionych przypadkach stany techniczne
torów stają się rozróżnialne (inaczej niż wynika to z tabeli 1). Mniejsza liczba oznacza
mniejsze podobieństwo danego profilu przejazdów do profilu odpowiadającego stanowi
dobremu torowiska. Najbardziej podobne do wzorca określonego na odcinkach toru w
dobrym stanie technicznym były profile uzyskane z przejazdów po odcinkach w stanie
zadowalającym. Mniejszą miarą podobieństwa cechowały się dane związane przejazdami po
torach w złym stanie technicznym, a najmniejszą, w stanie krytycznym.
W przypadku większej wagi dotyczącej odległości wszystkich wartości profilu od
profilu wzorcowego, rozróżnialność staje się szczególnie wyraźna, stąd wniosek, że w
uzyskanych profilach ta cecha staje się najważniejsza. Jak wynika z analiz, sama ta cecha (a
więc w praktyce miara GRA stosowana powszechnie) także wystarcza do jednoznacznego
rozróżnienia stanów a nawet w tym przypadku zapewnia większą rozróżnialność sanów,
jednak wydaje się, że zdefiniowana bardziej elastyczna miara może mieć szersze
zastosowanie także do innych danych.
Dzięki zastosowanej metodyce daje się jednoznacznie rozróżnić stany techniczne
torów w warunkach eksploatacyjnych co ma bardzo istotne znaczenie z praktycznego punktu
widzenia.

3. Wnioski
Problem oceny stanu technicznego toru w warunkach eksploatacyjnych nie jest
trywialny ze względu na szereg czynników wpływających na wyniki pomiarów, które trudno
uwzględnić bezpośrednio w modelach. Idea rejestracji przyspieszeń drgań przez system
pokładowy zamontowany w tramwaju (przy złożeniu jego sprawności technicznej) i
tworzenia profili przejazdów przez dany diagnozowany odcinek toru pozwala na klasyfikację
stanu toru technicznego. Jednak ze względu na duży rozrzut danych pomiarowych może być
to utrudnione. Jak wykazano klasyfikacja ta może opierać się na modelowaniu takiego profilu
a następnie badaniu podobieństwa danego profilu i profilu wzorcowego. Dobrą podstawę do
tego typu działań daje teoria szarych systemów, która z założenia pozwala modelować dane
niepewne, a więc obarczone także dużym rozrzutem. Wykorzystanie metodologii GRA w tym
przypadku daje jednoznaczne wyniki i pozwala na rozróżnienie stanów technicznych toru
poprzez prostą parametryzację miar podobieństwa wzajemnego modelowych profili
przejazdów. Zaproponowana metodyka pozwala na relatywnie szybkie uzyskanie diagnozy.
Ze względu na wielokrotność przejazdu danego pojazdu po danym odcinku toru
zgromadzenie potrzebnych danych i stworzenie profilu przejazdów nie jest sprawą trudną.
Stanowi to o praktyczności zastosowanej metodyki.
Zaproponowana w pracy miara podobieństwa cechuje się dużą elastycznością i może
być zastosowana w różnych problemach. Ujmuje ona różne aspekty podobieństwa szeregów.
W przypadku rozpatrywanych danych daje bardzo dobre wyniki, choć w tym przypadku
zastosowanie prostszej metody GRA także spełnia swoje zadanie.
Acknowledgement: Artykuł powstał w związku z realizacją projektu POIG.01.01.02-00013/08: „MONITOROWANIE TECHNICZNEGO STANU KONSTRUKCJI I OCENA JEJ
ŻYWOTNOŚCI (MONIT)”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa
1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1: Wsparcie badań naukowych dla
budowy gospodarki opartej na wiedzy.
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Adaptacyjne struktury niezawodnościowe powierzchni wymiany ciepła
skraplacza turbiny parowej
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parowej, projektowanie wymienników ciepła, eksploatacja wymienników ciepła
Streszczenie: W artykule wykazano adaptację struktur niezawodnościowych powierzchni wymiany
ciepła skraplacza turbiny parowej z punktu widzenia efektywnej wymiany ciepła w zmiennych
warunkach jego eksploatacji. Następnie, wskazano istotne uwarunkowania projektowo-eksploatacyjne
oszacowania niezawodności podsystemu rur skraplacza turbiny parowej. Wykazano wpływ zmian
układów rur stanowiących powierzchnię wymiany ciepła, które wynikają ze sposobu regulacji tej
powierzchni w celu skroplenia zadanej ilości pary wodnej i utrzymywania zadanej wartości ciśnienia w
skraplaczu w zmiennych warunkach jego eksploatacji, na niezawodność podsystemu rur. Powierzchnię
wymiany ciepła reguluje się poprzez włączanie i wyłączanie przepływu wody chłodzącej przez zadaną
liczbę rur, w określony sposób tzn. poprzez włączanie albo wyłączanie możliwych kombinacji
określonych układów rur w zadanych warunkach eksploatacyjnych. Przedstawiono algorytm
oszacowania niezawodności podsystemu rur skraplacza względem określonych warunków
eksploatacyjnych, sposobu regulacji tej powierzchni i aktualnego stanu technicznego. Niezawodność
podsystemu rur ma istotny wpływ na niezawodność skraplacza turbiny parowej w czasie jego
eksploatacji, a dalej pośrednio na utrzymywanie wymaganej niezawodności systemu energetycznego,
w którym występuje. Efektywne funkcjonowanie skraplacza w technicznym systemie energetycznym
jest realizowane poprzez utrzymywanie zadanego stałego ciśnienia skraplania pary wodnej, co jest
istotne z punktu widzenia utrzymywania wymaganej sprawności energetycznej technicznego systemu
energetycznego w różnych warunkach eksploatacyjnych. Egzemplifikacja zawartych w pracy zagadnień
odnosi się do rurowych skraplaczy turbin parowych.

1. Wprowadzenie
Celem artykułu jest wykazanie adaptacji struktur niezawodnościowych powierzchni
wymiany ciepła, która wynika ze sposobu regulacji tej powierzchni w celu utrzymywania
efektywnego procesu wymiany ciepła poprzez utrzymywanie zadanego ciśnienia skraplania
pary wodnej w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, co determinuje zmiany układów rur
skraplacza i oszacowanie niezawodności jego powierzchni wymiany ciepła.
Adaptacyjnymi strukturami niezawodnościowymi powierzchni wymiany ciepła
(podsystemu rur) nazywane są struktury niezawodnościowe, których zmiana następuje w
wyniku przystosowania układów rur do aktualnie występujących warunków eksploatacyjnych
skraplacza w systemie energetycznym.
Z dokonanego rozpoznania stanu wiedzy z użyciem informatycznych baz danych
(Science Direct, Knovel, Nauka Polska, BazTech, google) wynika, że brakuje algorytmu
oszacowania niezawodności powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej z

uwzględnieniem sposobu regulacji tej powierzchni w celu efektywnej wymiany ciepła
i utrzymywania pożądanej wartości ciśnienia skraplania się pary wodnej w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, co ma istotny wpływ na jakość eksploatacji technicznego
systemu energetycznego, w którym określony skraplacz występuje.
W publikacji [10] wykazano, że utrzymywanie określonego ciśnienia skraplania pary
wodnej w skraplaczu w różnych warunkach jego eksploatacji jest istotne z punktu widzenia
utrzymywania pożądanej wartości sprawności energetycznej technicznego systemu
energetycznego. Następnie wskazano na rozwiązanie techniczne, które polega na odpowiednim
podziale powierzchni wymiany ciepła skraplacza na etapie jego projektowania (na określoną
liczbę części powierzchni nieregulowanej i jedną część o regulowanej powierzchni wymiany
ciepła) oraz odpowiednią nastawę tej powierzchni podczas jego eksploatacji. Takie
rozwiązanie techniczne umożliwia w czasie eksploatacji skraplacza w siłowni parowej
skuteczną regulację przepływu wody chłodzącej skraplacz, tzn. regulację nie tylko
zapewniającą określoną wymianę ciepła między płynami ale również uwzględniającą relacje
między prędkością przepływu wody chłodzącej a erozją oraz osadzaniem się zanieczyszczeń
na powierzchni wymiany ciepła oraz koszty pompowania wody chłodzącej skraplacz.
W publikacjach [2, 8] wykazano wpływ warunków eksploatacyjnych skraplaczy turbin
parowych na sprawność energetyczną elektrowni.
Metodę projektowania wymienników ciepła technicznych systemów energetycznych ze
względu na wymaganą niezawodność tych systemów zawarto w [12,13]. W metodach
projektowania wymienników ciepła, a w tym skraplaczy turbin parowych, które przedstawiono
np. w publikacjach [3-5,7,9,12,13,16-18] powierzchnię wymiany ciepła traktuje się jako jeden,
nieregulowany twór konstrukcyjny (element).
W publikacji [11] zawarto zagadnienia oszacowań niezawodności wymiennika i
wymienników ciepła. Modele struktur niezawodnościowych wymienników ciepła mogą być
określane na podstawie znajomości modeli podstawowych struktur niezawodnościowych
obiektów technicznych, zawartych m. in. [6, 14].
W literaturze brakuje adaptacyjnych struktur niezawodnościowych powierzchni
wymiany ciepła skraplaczy turbin parowych, które wynikają ze sposobu regulacji tych
powierzchni w celu utrzymywania zadanych ciśnień skraplania pary wodnej w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych wynikających z eksploatacji technicznych systemów
energetycznych, w których występują.
W nawiązaniu do celu artykułu i dokonanego rozpoznania stanu wiedzy występuje
następujący problem: jak utrzymywać pożądaną niezawodność skraplacza turbiny parowej
podczas jego eksploatacji do określonego czasu?
2. Struktury niezawodnościowe powierzchni wymiany ciepła skraplacza w procesie
projektowania
Na etapie projektowania skraplacza turbiny parowej wykreowaniu podlega jego model



niezawodności Rwc t z uwzględnieniem: funkcji jakie realizuje skraplacz w technicznym
systemie energetycznym, rodzajów jego uszkodzeń i konstrukcji tego skraplacza – zgodnie



z metodą zawartą w pracy [12]. Na przykład, model niezawodnościowy Rwc t skraplacza
przedstawiony na rysunku 1 określa szeregowa struktura niezawodnościowa podsystemów
określonych elementów, np. każdej z dwóch ścian sitowych R1,i t  , każdej z dwóch pokryw
R2 ,i t  , płaszcza R3 t  , każdej i-tej z n liczby rur R4 ,i t  , każdej z dwóch uszczelek R5 ,i t  , każdej
i-tej z m śrub złączeniowych

R6 ,i t  , systemu regulacji powierzchni wymiany ciepła

R7,i t  (tzn.

systemu sterowania zaworami odcinającymi przepływ wody chłodzącej przez określone rury
skraplacza).
Model niezawodności R ps ,r (t ) podsystemu rur, który odnosi się do algorytmu
przedstawionego na rysunku 1, określa szeregowa struktura niezawodnościowa n-tej liczby rur:

Rps,r (t )  [ R4,i (t )]n .

(1)

Model (1) jest określony dla założonych warunków eksploatacyjnych: maksymalnej wartości
strumienia ciepła Q1,max kondensacji pary wodnej w skraplaczu, minimalnej wartości
współczynnika przenikania ciepła ki ,min (przez powierzchnię wymiany ciepła z osadami),
maksymalnej wartości temperatury T '2,max wody chłodzącej na wejściu do skraplacza. W takich
warunkach podczas eksploatacji skraplacza włącza się przepływ wody chłodzącej przez
wszystkie rury.
1. Oszacowanie pożądanych niezawodności elementów skraplacza,
które wynikają z pożądanej niezawodności tego skraplacza
Rwc t z 
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1.2. Wykreowanie modelu niezawodności skraplacza
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1.3. Warunek równości niezawodności wyróżnionych podsystemów
skraplacza
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1.4. Oszacowanie niezawodności w zadanym czasie określonych
podsystemów skraplacza
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1.5. Obliczenie wartości niezawodności w zadanym czasie i-tych
elementów  przykład dotyczy oszacowania niezawodności rur
1
ů
é
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ű
ë

1
n

Rys. 1. Algorytm szacowania oczekiwanych niezawodności elementów skraplacza, które
wynikają z planowanej niezawodności tego skraplacza (wzór w bloku 1.4 i 1.5 wynika z
transformacji niezawodności skraplacza w pożądane niezawodności rur  opis znajduje się w
publikacji [12])
Następnym istotnym etapem w projektowaniu skraplacza jest podział powierzchni wymiany
ciepła względem prognozowanych, charakterystycznych warunków eksploatacyjnych, co

przedstawiono w artykule [10]. Z tych dwóch punktów widzenia wynika następujący model
niezawodności R ps ,r (t ) podsystemu rur:

Rps ,r (t )  RR (t ) RNR (t ) ,

(2)

gdzie RR (t ) wyraża model niezawodności podsystemu układu rur o regulowanej liczbie rur, a

RNR (t ) wyraża model niezawodności podsystemu układów rur, który składa się z liczby mtych układów rur o określonych liczbach rur włączanych i wyłączanych w tych układach.
W pierwszej kolejności rozważa się podział powierzchni wymiany ciepła skraplacza
względem charakterystycznych, prognozowanych, stanów eksploatacyjnych skraplacza z
punktu widzenia maksymalizacji efektywności wymiany ciepła. Implikuje to określony sposób
regulacji powierzchni wymiany ciepła  programowy, tzn. dla zadanych warunków
eksploatacyjnych włączany jest przepływ wody chłodzącej (z optymalną wartością prędkości
przepływu) przez minimalną liczbę rur w celu utrzymywania zadanego stałego ciśnienia
skraplania pary wodnej. Następnie implikuje to utworzenie określonych struktur
niezawodnościowych podsystemu rur i wprowadzenie ich do modelu R ps ,r (t ) . Wówczas model
RR (t ) określa struktura szeregowo-równoległa i stanowi podsystem liczby rur nR. Podsystem

ten stanowi odpowiednią kombinację tej struktury względem hierarchii włączania i wyłączania
zadanej n-tej liczby rur z liczby nR w zadanych układach w określonych warunkach
eksploatacyjnych, gdzie p=nR–n:
n

p

i 1

j 1

RR (t )   RR ,1,i (t ){1  [1  RR ,1, j (t )]} ,

(3)

gdy n= nR,1 wówczas:
n

RR (t )   RR ,1,i (t ) ,

(4)

i 1

oraz, gdy p= nR,1:
p

RR (t )  {1  [1  RR ,1, j (t )]} ,

(5)

j 1

w przypadku jeśli podsystem rur reguluje się poprzez włączanie pojedynczych rur wówczas
funkcja RR ,1,i (t )  RR ,1, j (t )  R4,i (t ) .
Model R NR (t ) określa również struktura szeregowo-równoległa i stanowi podsystem liczby
rur nNR. Podsystem ten stanowi odpowiednią kombinację tej struktury względem hierarchii
włączania i wyłączania zadanych m-tych układów rur, gdzie k=mNR-m, w określonych
warunkach eksploatacyjnych:
m

k

i 1

j 1

RNR (t )   RNR ,1,i (t ){1  [1  RNR ,1, j (t )]} ,

(6)

gdy m= mNR,1
m

RNR (t )   RNR ,i (t ) ,
i 1

albo, gdy k=mNR:

(7)

k

RNR (t )  {1   [1  RNR ,1, j (t )]},

(8)

j 1

w przypadku, jeśli reguluje się m-te układy rur w liczbie n wówczas funkcje
RNR,1,i (t )  RNR,1, j (t )  [ R4,i (t )]n .
Następnie rozważa się podział powierzchni wymiany ciepła względem
charakterystycznych, prognozowanych, stanów eksploatacyjnych skraplacza z punktu widzenia
maksymalizacji niezawodności R ps ,r (t ) podsystemu rur w dowolnej konfiguracji włączania i
wyłączania określonych układów rur przy zachowaniu zadanego ciśnienia w skraplaczu. Przy
takim podejściu modele RR (t ) jak i RNR (t ) określa progowa struktura niezawodnościowa typu
k z n ponieważ nie występuje tu konieczność zachowania hierarchii w kolejności włączania i
wyłączania określonych układów rur (przy założeniu identycznych funkcji
niezawodnościowych elementów tej struktury):
n R ,1
n 
n
n n
RR (t )    R ,1 [RR ,i t ] [1  RR ,i t ] R ,1 ,
n 1  n 

(9)

oraz
mNR
m 
m
m m
RNR (t )    NR [RNR ,i t ] [1  RNR ,i t ] NR .
m
m 1 


(10)

3. Struktury niezawodnościowe powierzchni wymiany ciepła w procesie eksploatacji
Poniżej, na rysunku 2, przedstawiony algorytm oszacowania niezawodności Rps,r(ti)
podsystemu rur w określonym czasie ti eksploatacji skraplacza uwzględnia następujące zmiany
wartości następujących wielkości w określonych przedziałach czasu [ti,min, ti,max]: strumienia
ciepła Q i wymienianego w skraplaczu, temperaturę T’2,i wody chłodzącej na wejściu do
m

skraplacza, liczby rur albo zmianę układów załączonych rur

n
i 1

NR ,i

 nR ,i (przez które

przepływa woda chłodząca) co ma wpływ na efektywność wymiany ciepła, liczby rur
m

wyłączonych

ne, p ,i   (nNR ,i  nNR ,u ,i )  (nR ,i  nR ,u ,i )

(indeks

u)

z eksploatacji

i 1

(„zakorkowanych”), stan zanieczyszczenia powierzchni rur oraz mogące występować udziały
masowe powietrza podczas skraplania pary wodnej poprzez oszacowanie wartości
współczynnika przenikania ciepła ke,p,i w określonym czasie (zagadnienia związane
z usuwaniem powietrza ze skraplacza w tej publikacji nie są podejmowane i są traktowane jako
zagadnienie osobne). Umożliwia to programową regulację powierzchni ciepła względem

efektywnej wymiany określonej ilości ciepła Q i w określonych przedziałach czasu ti oraz
z uwzględnieniem
oszacowań
niezawodności
podsystemu
rur
Rps ,r ,e,i (ti )  [ Rps ,r ,e,0 (ti ,min ), Rps ,r ,i (ti ,max )] w tych przedziałach czasu na podstawie aktualnej
niezawodności n-tych rur Ri ti  wynikających z funkcji Ri t   f ti CIe ,i , We ,i , Wru ,e ,i  . Wartości

wielkości zawarte w zbiorach CI e,i , We,i , Wru ,e,i określają odpowiednio cechy identyfikujące i-te

elementy skraplacza, warunki eksploatacyjne tych elementów i ich rodzaje uszkodzeń
(dokładny opis CI e,i , We,i , Wru ,e,i zawiera praca [12]).
Następnie, algorytm ten stanowi bieżącą weryfikację funkcji niezawodności rur
Ri t   f ti CIe ,i , We ,i , Wru ,e ,i  wprowadzanej na etapie jego projektowania oraz daje możliwość ich
zmiany (uaktualnienia) na etapie eksploatacji skraplacza.
Podczas eksploatacji skraplacza w technicznym systemie energetycznym
monitorowane są następujące wielkości: ciśnienie p1 skraplania się pary wodnej w skraplaczu
i średnia prędkość w2 przepływu wody chłodzącej przez rury skraplacza, które wskazują
efektywność wymiany ciepła względem założeń wynikających z funkcjonowania turbiny
parowej i ekonomicznych (koszty pompowania wody chłodzącej). Na tej podstawie zgodnie
z przedstawionym na rysunku 2 algorytmem oszacowuje się eksploatacyjną powierzchnię Ae,i
 2 ,i przepływu wody chłodzącej przez określony układ
wymiany ciepła oraz masowe natężenie m
rur. Następnie monitorowaniu w sposób ciągły podlega przewodność elektryczna skroplin.
W przypadku, gdy wartość tej przewodności jest mniejsza od wartości dopuszczalnej
określeniu podlega ponownie struktura niezawodnościowa podsystemu rur Rps,r(ti). W
przeciwnym przypadku, gdy wartość  jest większa od wartości dopuszczalnej wówczas
występuje uszkodzenie (pęknięcie) rur. Wówczas w pierwszej kolejności włącza się inny układ
m

rur

ne, p ,i   (nNR ,i  nNR ,u ,i )  (nR ,i  nR ,u ,i ) i sprawdza się czy nowo wyznaczona wartość
i 1

powierzchni Ae,i wymiany ciepła zapewnia efektywną wymianę ciepła w określonych
warunkach eksploatacyjnych. Należy zwrócić tu uwagę, że włączane układy o zadanych
liczbach rur mają wpływ na proces wymiany ciepła.
Zwiększenie prędkości przepływu wody chłodzącej skraplacz przez rury powyżej
wartości optymalnej do wartości maksymalnej dopuszczalnej w2,i  w2,i  w2,max następuje
wówczas, gdy występuje konieczność włączenia większej liczby rur niż wynikałoby to z
utrzymywania optymalnego przepływu wody chłodzącej po uszkodzeniu się określonej liczby
rur. Ma to na celu utrzymanie zadanej wartości ciśnienia w skraplaczu p1 (funkcja
Ri t   f ti CIe ,i , We ,i , Wru ,e ,i  jest oszacowana m. in. dla określonego maksymalnego przedziału
wartości prędkości przepływu wody chłodzącej w2,i  w2,opt , w2,max  [m/s]).
Zwiększenie wartości ciśnienia skraplania pary wodnej w skraplaczu p1,p,i do
maksymalnej dopuszczalnej wartości p1, p ,i  p1,i  p1,max , które wynika ze zmniejszenia
strumienia ciepła wymienianego w skraplaczu Q1,min , obniżenia mocy efektywnej Ne,p,i turbiny
parowej, wynika z postawionego warunku szczelnego przepływu wody chłodzącej przez
określony układ rur. Ostatecznie należy wyłączyć skraplacz z eksploatacji – załączyć inny
skraplacz albo wyłączyć system energetyczny z eksploatacji. Wszystkie wymienione działania
są zdeterminowane przez funkcjonowanie technicznego systemu energetycznego w
określonym czasie, w którym skraplacz funkcjonuje.
Zakłada się tu, że zostały przeprowadzone eksperymentalne badania i-tych rur w celu
oszacowania funkcji niezawodności Ri t   f ti CIe ,i , We ,i , Wru ,e ,i  w zadanych i-tych przedziałach
czasu 0  ti  ti ,max , przez producentów rur. W badaniach tych uwzględnia się cechy CIe,i
identyfikujące i-te rury skraplacza, warunki We ,i eksploatacyjne tych rur i ich rodzaje Wru ,e ,i
uszkodzeń (wyznacza się miary uszkodzeń tych elementów i ich wartości, po przekroczeniu
których traktuje się rury jako uszkodzone).

Wykorzystując funkcje niezawodności Ri t   f ti CIe ,i , We ,i , Wru ,e ,i  i-tych rur odczytuje się

wartości niezawodności Ri t z CIe ,i , We ,i , Wru ,e ,i  tych rur w zadanym czasie tz. Umożliwia to
wprowadzenie tych wartości niezawodności do modeli określonych struktur
niezawodnościowych podsystemu rur i obliczenie niezawodności w tego podsystemu w
zadanym czasie i zadanych warunkach eksploatacyjnych.
W wypadku, gdy po uszkodzeniu i-tej liczby rur podejmuje się decyzję o ich wymianie
na tego samego rodzaju rury. Następnie, gdy różnica między rzeczywistymi wartościami ich
niezawodności a wartościami odczytanymi z wprowadzonych funkcji Ri t   f ti CIe ,i , We ,i , Wru ,e ,i 
przekracza założone wartości dopuszczalne wówczas oszacowuje się nowe (bieżące) funkcje
niezawodności Ri t   f ti CIe ,i , We ,i , Wru ,e ,i  na podstawie rejestracji trwałości rur (rys. 2, blok
2.7.1.) podczas eksploatacji skraplacza.
Każdorazowe włączanie albo wyłączanie przepływu wody chłodzącej przez określone
m

rury

n
i 1

NR ,i

 nR ,i z przedziału wynikającego z określonej struktury niezawodnościowej Rps,r(ti)

powoduje sprzężenie zwrotne oszacowania eksploatacyjnej powierzchni wymiany ciepła Ae,i w
celu bieżącej weryfikacji, a dalej po ponownym sprawdzeniu warunku wskazującego, że
wartość niezawodności obliczona w czasie eksploatacji skraplacza Rps,r(ti) jest równa albo
większa od założonej dopuszczalnej niezawodności Rps,r,dop(ti) w określonym przedziale czasu
ti następuje monitorowanie bieżących warunków eksploatacyjnych i prognozowanie tych
warunków w dalszych przedziałach czasu ti.

2. Oszacowanie eksploatacyjnej niezawodności podsystemu rur R ps ,r (ti ) skraplacza turbiny parowej w określonym czasie ti
i w określonych warunkach We,i
2.1. Oszacowanie eksploatacyjnej powierzchni wymiany ciepła Ae,i oraz masowego
natężenia przepływu wody chłodzącej przez układ rur skraplacza m 2,i
dla określonych warunków We,i
7.1.

2.2. Monitorowanie w sposób ciągły przewodność elektryczną skroplin, 
nieszczelność rur skraplacza
TAK

  2 ,dop

Ri t CI i , Wep ,i ,Wru ,i 

2.7.1. Bieżące oszacowania funkcji
niezawodności dla określonych
rur skraplacza Ri t CI i , Wep ,i ,Wru ,i 

NIE

2.3. Określenie struktury niezawodnościowej podsystemu rur skraplacza
w założonym przedziale czasu ti [ti ,min , ti, max ] dla bieżących
i prognozowanych warunków eksploatacyjnych We ,i [We ,0 , Wi ]

R ps, r (ti )

2.7. Załączenie innego układu rur
m

ne , p ,i  [ (n NR ,i  n NR ,u ,i )  (nR ,i  nR ,u ,i )]
i 1

2.4. Oszacowanie przedziału niezawodności podsystemu rur
R ps ,r ,e ,i (ti ) [ R ps, r ,e ,0 (ti ,min ), R ps ,r ,i (ti , max )]
TAK

R ps ,r ,e ,i (ti ) ł R ps ,r , dop (ti )

7.1.

NIE

2.5. Załączenie określonej liczby rur ne ,i [ne ,i ,min , ne ,i , max ] z przedziału
wynikającego z określonej struktury niezawodnościowej R ps ,r (ti )

TAK

R ps ,r (ti ) ł R ps ,r ,dop (ti )

2.9. Zwiększenie ciśnienia
w skraplaczu
p1, p, i  p1,i  p1,max

NIE

2.6. Monitorowanie i prognozowanie określonych warunków eksploatacyjnych

2.8. Zwiększenie prędkości
przepływu wody chłodzącej
w2 ,i  w2 ,i  w2, max

2.10. Wyłączenie skraplacza
z eksploatacji
We,izakładanych przedziałach
w

czasów ti [ti, min , ti , max ]

Rys. 2. Algorytm oszacowania eksploatacyjnej niezawodności podsystemu rur
skraplacza turbiny parowej w określonym czasie i w określonych warunkach

4. Egzemplifikacja adaptacyjnej właściwości powierzchni wymiany ciepła skraplacza
turbiny parowej
Przykład obliczeniowy odnosi się do empirycznych badań uszkodzeń rur skraplaczy
zawartych w publikacjach [1,15], na podstawie których założono rozkład normalny. Parametry
tego rozkładu m=15,7 oraz  w odniesieniu do 100 szt. rur skraplacza wprowadzono do
obliczeń na podstawie przeprowadzonych badań uszkodzeń rur skraplaczy bloków
energetycznych 225MW zawartych w publikacji [15]. Założono również całkowitą liczbę rur
12000 na podstawie pracy [10]. Obliczenia i wykresy wykonano w programie komputerowym
BlockSim firmy HBM Prenscia (BlockSim – zintegrowany pakiet programowy umożliwiający
analizy struktur niezawodnościowych RBD). Przykład stanowi ilustrację wyników
obliczeniowych niezawodności podsystemu rur w odniesieniu do treści zawartych w artykule,
w przypadku wprowadzenia do tych obliczeń funkcji niezawodności rur pozyskanych na
podstawie empirycznych badań skraplaczy bloków energetycznych. Skrót metody
projektowania wymienników ciepła technicznych systemów energetycznych ze względu na
wymaganą niezawodność tych systemów zawarto w pracach [12,13], a w tym wskazano
sposoby zwiększenia niezawodności wymienników ciepła, jeśli występuje taka konieczność.
Podsystem rur skraplacza turbiny parowej o całkowitej liczbie 12000 rur składa się z
następujących układów tych rur: nR,1=2000 to 20 układów rur po 100 rur, wówczas funkcja
100
niezawodności jednego układu jest wyrażona następująco RR,1,i (t )  [ R4,i (t )] , nNR=10000 to
m=5 układów rur po 2000, wówczas funkcja niezawodności jednego takiego układu jest
2000
wyrażona RNR,1,i (t )  [ R4,i (t )] . Nie występują rury uszkodzone „zakorkowane” nNR,u,i=0,
nR,u,i=0.
Pierwszy przykład obliczeniowy przedstawiony na rysunku 3 odnosi się do
zastosowania wzorów (11-15) w określonych warunkach eksploatacyjnych We,i. Następne
przykłady opisane liczbami rur 6100, 6000, 4100, 4000, 2100, przez które następuje przepływ
wody chłodzącej są analogiczne względem przedstawionych wzorów (11-15).

Rys. 3. Funkcje niezawodności Rps,r(t) podsystemu rur
Funkcja niezawodności R ps ,r (t ) podsystemu rur może być wyrażona wzorem (11) jeżeli
aktualnie występujące warunki eksploatacyjne We,i determinują włączenie przepływu wody
chłodzącej przez 12 000 rur:
20

5

i 1

i 1

R ps ,r (t )   RR ,1,i (t ) RNR ,1,i (t ) .

(11)

Rys. 4. Schemat blokowy struktury niezawodnościowej podsystemu rur - wzór (11), gdzie
100
blok R,1,i wyraża 20 układów ( RR,1,i (t )  [ R4,i (t )] ) rur w strukturze szeregowej, a
subdiagramy NR,1-NR,5 układy rur ( RNR,1,i (t )  [ R4,i (t )]

2000

) w strukturze szeregowej

Funkcja niezawodności R ps ,r (t ) może być wyrażona wzorem (12) jeżeli aktualnie
występujące warunki eksploatacyjne We,i determinują włączenie przepływu wody chłodzącej
przez 10100 rur, a 900 rur stanowi rezerwę względem wymienianych strumieni ciepła płynów:
20

5

j 1

i 1

R ps ,r (t )  {1  [1  RR ,1, j (t )]} RNR ,1,i (t ) .

(12)

Rys. 5. Schemat blokowy struktury niezawodnościowej podsystemu rur - wzór (12), gdzie
100
blok R,1,i wyraża 20 układów ( RR,1,i (t )  [ R4,i (t )] ) rur w strukturze równoległej, a
subdiagramy NR,1-NR,5 układy rur ( RNR,1,i (t )  [ R4,i (t )]

2000

) w strukturze szeregowej

Funkcja niezawodności R ps ,r (t ) może być wyrażona wzorem (13) jeżeli aktualnie
występujące warunki eksploatacyjne We,i determinują włączenie przepływu wody chłodzącej
przez 10000 rur, a 2000 rur stanowi rezerwę względem wymienianych strumieni ciepła płynów:
20

3

2

i 1

i 1

j 1

R ps ,r (t )   RR ,1,i (t ) RNR ,1,i (t ){1  [1  RNR ,1, j (t )]} .

(13)

Rys. 6. Schemat blokowy struktury niezawodnościowej podsystemu rur - wzór (13), gdzie
100
blok R,1,i wyraża 20 układów ( RR,1,i (t )  [ R4,i (t )] ) rur w strukturze szeregowej, a
subdiagramy NR,1-NR,2 układy rur ( RNR,1,i (t )  [ R4,i (t )]

2000

) w strukturze równoległej, a

pozostałe w strukturze szeregowej
Funkcja niezawodności R ps ,r (t ) może być wyrażona wzorem (14) jeżeli aktualnie
występujące warunki eksploatacyjne We,i determinują włączenie przepływu wody chłodzącej
przez 8100 rur, a 3900 rur stanowi rezerwę względem wymienianych strumieni ciepła płynów:
20

3

2

j 1

i 1

j 1

R ps ,r (t )  {1  [1  RR ,1, j (t )]} RNR ,1,i (t ){1  [1  RNR ,1, j (t )]} .

(14)

Rys. 7. Schemat blokowy struktury niezawodnościowej podsystemu rur - wzór (14), gdzie
100
blok R,1,i wyraża 20 układów ( RR,1,i (t )  [ R4,i (t )] ) rur w strukturze równoległej, a

subdiagramy NR,1-NR,2 układy rur ( RNR,1,i (t )  [ R4,i (t )]

2000

) w strukturze równoległej, a

pozostałe w strukturze szeregowej
Funkcja niezawodności R ps ,r (t ) może być wyrażona wzorem (15) jeżeli aktualnie
występujące warunki eksploatacyjne We,i determinują włączenie przepływu wody chłodzącej
przez 8000 rur, a 4000 rur stanowi rezerwę względem wymienianych strumieni ciepła płynów:
20

2

3

i 1

i 1

j 1

R ps ,r (t )   RR ,1,i (t ) RNR ,1,i (t ){1  [1  RNR ,1, j (t )]} .

(15)

Rys. 8. Schemat blokowy struktury niezawodnościowej podsystemu rur - wzór (15), gdzie
100
blok R,1,i wyraża 20 układów ( RR,1,i (t )  [ R4,i (t )] ) rur w strukturze szeregowej, a
subdiagramy NR,1-NR,3 układy rur ( RNR,1,i (t )  [ R4,i (t )]

2000

) w strukturze równoległej, a

pozostałe w strukturze szeregowej
Z przedstawionego na rysunku 3 przykładu wynika, że niezawodność Rps ,r ,e,i (2) w drugim
roku eksploatacji skraplacza turbiny parowej dla programowej, z uwzględnieniem warunku
efektywnej wymiany ciepła, regulacji powierzchni wymiany ciepła w zależności od
określonych warunków We,i eksploatacyjnych wynosi odpowiednio względem rysunku 3:
Rps,r(t=2)=0,194214;
Rps,r(t=2)=0,255212;
Rps,r(t=2)=0,31621;
Rps,r(t=2)=0,415523;
Rps,r(t=2)=0,434681;
Rps,r(t=2)=0,571202;
Rps,r(t=2)=0,577219;
Rps,r(t=2)=0,758509;
Rps,r(t=2)=0,760399; Rps,r(t=2)=0,99922.
Drugi przykład obliczeniowy przedstawiony na rysunku 9 odnosi się do zastosowania
wzorów (15), (16) i (17) i określonych warunków eksploatacyjnych We,i, które determinują
włączenie przepływu wody chłodzącej przez 8000 rur z 12000.

Rys. 9. Funkcje niezawodności Rps,r(t) podsystemu rur
20
 5 5
m
5 m 
R ps ,r (t )   RR ,i (t )  [RNR ,i t ] [1  RNR ,i t ]  .
i 1
m 3  m 


(16)

Rys. 10. Schemat blokowy struktury niezawodnościowej podsystemu rur  wzór (16), gdzie
100
blok R,1,i wyraża 20 układów ( RR,1,i (t )  [ R4,i (t )] ) rur w strukturze szeregowej, a
subdiagramy NR,1-NR,5 układy rur ( RNR,1,i (t )  [ R4,i (t )]

2000

) w strukturze k z n

20

2

2

i 1

j 1

j 1

R ps ,r (t )   RR ,i (t )RNR ,1,i (t ){1  [1  RNR ,1, j (t )]}{1  [1  RNR ,1, j (t )]} .

(17)

Rys. 11. Schemat blokowy struktury niezawodnościowej podsystemu rur - wzór (17), gdzie
100
blok R,1,i wyraża 20 układów ( RR,1,i (t )  [ R4,i (t )] ) rur w strukturze szeregowej, a
subdiagramy NR,1-NR,5 układy rur ( RNR,1,i (t )  [ R4,i (t )]

2000

) w strukturze szeregowo-

równoległej
Z przedstawionego na rysunku 9 przykładu wynika, że w drugim roku eksploatacji skraplacza
turbiny parowej niezawodności R ps ,r (ti ) podsystemu rur określonego wzorami (15), (16), (17)
wynoszą odpowiednio: Rps,r (t=2) = 0,434681; Rps,r (t=2) = 0,69078; Rps,r (t=2) = 0,514836 w
określonych warunkach eksploatacyjnych.
Na podstawie wyników obliczeniowych można stwierdzić, że sposób regulacji układów
rur ma istotny wpływ na niezawodność R ps ,r (ti ) podsystemu rur.

4. Wnioski
Uwzględnienie adaptacyjnej właściwości niezawodnościowej struktury powierzchni
wymiany ciepła zarówno w procesie projektowania skraplacza turbiny parowej jak i w procesie
jego eksploatacji jest istotne z punktu widzenia utrzymywania pożądanej wartości
niezawodności w czasie eksploatacji tego systemu oraz utrzymywania pożądanej wartości
sprawności energetycznej technicznego systemu energetycznego.
Monitorowanie i prognozowanie niezawodności podsystemu rur podczas eksploatacji
skraplacza turbiny parowej zwiększa dokładność oszacowania jego niezawodności.
Wskazany w pracy algorytm umożliwia programowy sposób regulacji powierzchni
wymiany ciepła względem efektywnego funkcjonowania skraplacza w technicznym systemie
energetycznym wraz z uwzględnieniem bieżącej (aktualnej) jego niezawodności.
Występuje potrzeba nowego podejścia do oszacowania niezawodności skraplacza, które
uwzględnia możliwość regulacji jego powierzchni wymiany ciepła, aktualny stan techniczny
układu rur i zmienne warunki eksploatacyjne.
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