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W SKRÓCIE
PIKUNAS A., SPRUOGIS B.: Research of the efficiency of use
of shock absorbers with controlled dissipative force in motor
cars: EiN nr 6/2002, s.3-6.
Shock absorbers are chosen according to a certain average influence, so in a wider range of an influence of vibrations as well as on
changes of the weight of the transported cargo a scantiness of ordinary shock absorbers comes to light. In the article, possibilities of
an application of a shock absorber with magnetic liquid are dis-

cussed. In such case, dissipative features may be changed dependently on the level on vibrations of the amortized object. For this
purpose, a feedback receiving signals from a seismic sensor is used.
Vibration isolating features for the case when the signal is integrated for one or two times are described. In case of feedback according to the offset, i.e. when the signal of the accelerometer is
integrated for two times, the efficiency of the vibration isolating
system becomes independent on changes of the amortized mass.

BIENIEK J., BANASIAK J., LEWANDOWSKI B.: Analiza
rozk³adu masy czyszczonej dla wybranych ustawieñ ¿aluzjowego sita sekcyjnego; EiN nr 6/2002, s.7-12.

BIENIEK J., BANASIAK J., LEWANDOWSKI B.: The analysis
of grain mass distribution at selected positions of adjustable
section sieve; EiN nr 6/2002, s.7-12.

W artykule przedstawiono wyniki badañ rozk³adu masy czyszczonej
uzyskane na ¿aluzjowym sicie sekcyjnym nachylonym pod k¹tem
100. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e wykorzystanie ¿aluzjowego
sita sekcyjnego przy bocznym nachyleniu kosza poprawia
skutecznoæ przesiewania masy zbo¿owej w stosunku do sita
p³askiego.

The aim of the studies was to assess distribution of grain mass
cleaned on adjustable section sieve positioned at 100 to the surface.
It was stated that application of that kind of sieve with side inclination of the basket significantly improved the effectiveness of grain
cleaning as compared to flat sieve effectiveness.

NIEWCZAS A., ANTOL M.:Motoryzacyjne ska¿enie rodowiska - badanie emisji sk³adników toksycznych spalin pojaz-dów
samochodowych eksploatowanych na terenie Lublina (cz.2);
EiN nr 6/2002, s.13-24.

NIEWCZAS A., ANTOL M.: Automotive environmental pollution - investigation of toxic emissions from the vehicles operated in the city of Lublin (part 2)*; EiN nr 6/2002, s.13-24.

W artykule zosta³y przedstawione aktualnie obowi¹zuj¹ce w Polsce
normy w zakresie dopuszczalnej emisji sk³adników toksycznych
spalin pojazdów samochodowych oraz wyniki badañ toksycznoci
spalin pojazdów samochodowych (g³ównie samochodów
osobowych i autobusów) eksploatowanych na terenie miasta
Lublina. Badania zosta³y przeprowadzone przez Politechnikê
Lubelsk¹ w roku 2000.

The paper presents actual regulations in Poland limiting permissible levels of exhaust toxic emissions of the automotive vehicles
and results of exhaust emissions measurements (mostly from the
passenger cars and busses) which were done in Lublin. Research
was made in year 2000 by the members of Dept. of Internal Combustion Engines from the Technical University in Lublin.

MAZURKIEWICZ D.: Sztuczne sieci neuronowe w analizie
efektywnoci skrawania materia³ów kruchych uk³adami wieloostrzowymi; EiN nr 6/2002, s.25-29.

MAZURKIEWICZ D.: Artificial neural networks in efficiency
analysis of brittle materials cutting process with multi-pick
heads; EiN nr 6/2002, s.25-29.

W artykule przedstawiono wyniki analizy danych laboratoryjnych
uzyskanych w trakcie procesu skrawania materia³ów kruchych
g³owicami wieloostrzowymi z wykorzystaniem sztucznych sieci
neuronowych. Analiza dotyczy problemu efektywnoci procesu
skrawania w zale¿noci od geometrii wieloostrzowego uk³adu
skrawaj¹cego. Celem pracy by³o miêdzy innymi przetestowanie
mo¿liwoci zastosowania sieci neuronowych w rozwi¹zywaniu
problemów analizy procesu skrawania.

In the paper there are presented some analysis results of laboratory
data recorded during natural brittle materials cutting process with
the use of multi-pick cutting heads. Artificial neural networks were
used as an analysis tool. The aim of the analysis was to get new
information about cutting process efficiency depending on cutting
tools set geometry, but also to test the possibility of neural networks applications in solving of cutting process problems.

NIEOCZYM A.: Analiza niezawodnoci systemu monta¿owego;
EiN nr 6/2002, s.30-37.

NIEOCZYM A.: Assembling system reliability analysis; EiN nr
6/2002, s.30-37.

W artykule przedstawiono sposób okrelenia niezawodnoci
odcinka monta¿owego jako zbioru urz¹dzeñ o ró¿nych rozk³adach
prawdopodobieñstwa uszkodzeñ. Dokonano analizy niezawodnoci
pojedynczego urz¹dzenia roboczego na przyk³adzie g³owicy
wkrêcaj¹cej. Wykorzystano w tym celu metodê grafu uszkodzeñ,
która pozwala powi¹zaæ niezawodnoæ urz¹dzenia z niezawodnoci¹ odcinka monta¿owego.

In article one introduced manner of qualification of reliability of
assembly - section as of gathering of devices about different schedules of probability of damages. One executed analysises of reliability single devices working on example of cap screwing in. One
used in this of aim method graphs of damages, which permits to tie
reliability of device with reliability of assembly - section.

MERKISZ J., RYCHTER M.: System OBD II jako przysz³e
sposoby diagnozowania pojazdów; EiN nr 6/2002, s.38-51.

MERKISZ J., RYCHTER M.: OBD II system as a future diagnostic methods of vehicles; EiN nr 6/2002, s.38-51.
This paper describes On Board Diagnostics II. The control process
of each car's elements, which determine the level of toxic exhaust
components, are described here. OBD II standard introduce in the
United States of America - the World standard since 2000 for motor-car and delivery vehicle puts on the obligation made the new
diagnostic systems by the vehicle producer. Measurement and online monitoring the basic parameter as the power train should be
the obligatory function of these systems.

W poni¿szym artykule zosta³y przedstawione ogólne informacje
oraz zagadnienia zwi¹zane z diagnozowaniem samochodów
w systemie ci¹g³ym. Opisuje tak¿e wykorzystywane w tym celu
urz¹dzenia s³u¿¹ce do odczytywania informacji z systemu OBD II.
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Alvydas Pikunas
B. Spruogis

RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF USE OF SHOCK
ABSORBERS WITH CONTROLLED DISSIPATIVE FORCE
IN MOTOR CARS
Shock absorbers are chosen according to a certain average influence, so in a wider range of an
influence of vibrations as well as on changes of the weight of the transported cargo a scantiness of
ordinary shock absorbers comes to light. In the article, possibilities of an application of a shock
absorber with magnetic liquid are discussed. In such case, dissipative features may be changed
dependently on the level on vibrations of the amortized object. For this purpose, a feedback receiving signals from a seismic sensor is used. Vibration isolating features for the case when the
signal is integrated for one or two times are described. In case of feedback according to the offset,
i.e. when the signal of the accelerometer is integrated for two times, the efficiency of the vibration
isolating system becomes independent on changes of the amortized mass.
Keywords: shock absorbers, vibration isolation, magnetic liquid, feedback

1. Introduction
Shock absorbers and tires of a wheel form the main
equipment protecting the motor car against dynamical influences caused by an unevenness of the road.
In such case, vibration dampers play an important role,
especially when the rigidity of shock absorbers is reduced. At present, hydraulic shock absorbers distinguishing themselves for many advantages are most
widely used 1 . They are chosen according to a certain average affect, so when the range of the vibration
parameters is wider, a scantiness of the possibilities
of such dampers comes to light. It would be possible
to increase an efficiency of vibration isolating systems of a motor car by use of vibration damping
elements with controlled dissipative features, in particular, in case of use of a feedback system receiving
signals from the isolated object, for example, a sensor
of the bodys vibrations.

2. The Principle of an Operation of a Shock
Absorber with Controlled Dissipative Force
The elements of the above-mentioned types may
be created using ferro-magnetic liquids 2, 4 which
are widely used in controlled electromagnetic clut-

ches at present. The force resisting to a movement of
surfaces separated by the said liquid is proportional to
the induction of the field crossing the gap as well as
to the number of ampere-turns of the electromagnet
that creates the field. Thus, we can control the dissipative force of a shock damper by changing electric
current in the winding. As references 2 attests, the
said resistance force slightly depends on the speed of
the movement, so it may be analytically described as
a force of dry friction (the Coulomb force) with a sufficient precision. In references, the influence of the
road upon a motor car is described as a random process. In various fragments of a road, unevenness of
various forms and sizes may be met. So, the function
of an influence upon a motor car (the exciting function) as well as the amplitude of the bodys vibrations
are random 3.

3. The Substantiation of the Mathematical
Model
If a system with a shock absorber is fully symmetric, its vertical, longitudinal-angular and transversalangular vibrations do not depend on each other and
may be examined separately. The mathematical model of the system under discussion is shown in Fig 1.
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and the hyperbola:
γ2
α

(4)

2H
(α1k1 + α 2k2 )
m

(5)

σ 2y& =

where:
γ =

σ 2y&  the dispersion of the speed of mass m; z  a free

variable; α1, α2 and k1, k2 are expressed using parameters of the influence of vibrations.
In the Fig 2, the mathematical dependencies (3)
and (4) correspond to the curves 1 and 2. If the curve
(3) is situated under the hyperbola (4), the damper
will stick, if it is over the hyperbola, the resonance
mode will take place. In other cases, the point of their
Fig 1. The mathematical model of an amortized object
Here: m - the amortized mass, mp - the mass of
transverse, k - the rigidity of the shock absorber, kp - the
rigidity of the tire, H - the force of friction created in
the shock absorber due to the electromagnet 1. The
current of the electromagnet is regulated by the amplifier 2, which, in its turn, is controlled by the integrator 3 receiving signals from the accelerometer 4
registering vibrations of the mass m. Dependently on
the recurrence of integrating operations (0, 1, 2), the
force of friction H will depend on the vibrations, the
acceleration, the speed or the offset. Thus, we obtain
a feedback according to the acceleration, the speed or
the offset.
In a general case, the force acting a shock absorber is polyharmonic 1:
N

Ft (t ) = ∑ Fi ⋅ cos (ω it + ϕ i )
i =1

(1)

and the vibrations of the objects shall be:
N

y = a0 + ∑ ai cos(ωit + ϕ i )
i =1

(2)

i.e. we leave only the frequencies of the spectrum of
influence in the solution.
Use of dry friction damper is restricted because
there are a possibility of resonance mode (when vibrations unlimitedly grow) or a possibility of sticking of the damper because of too high value of the
force of friction (i.e. the damper turns into a rigid connection). According to 5, these possibilities are determined according to the dislocation of the curve:
σ y& (z ) =

4

Ai2ω i2
1 N
∑
2 i =1 ω 02 − ω i2 2 + zω i2

(

)

intersection shows the real value of σ 2y& .

Fig 2. The diagram for a determination of modes of
a damper
In case of feedback according to the speed (the
signal of the accelerometer is integrated once) and
polyharmonic excitation:
Η=B

.

1T 2
y dt = Bσ y
T ∫0

(6)

here: B  the feedback transmission coefficient. After
an insertion of (6) into (4), well find that the hyperbola turned into a straight line:
z = 4 B 2 (α1k1 + α 2k 2 )

(7)

It is represented by the straight line 3 (Fig 2) which
cannot avoid an intersection with the curve 1, so both
undesirable modes are impossible.
Analogously, it may be shown that the above-mentioned modes will be impossible in case of the feedback according to the offset, i.e. when the force of
friction:
Η=A

(3)
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In this case, the hyperbola (2) turns into the curve 4 (Fig 2), which always crosses the curve 1. Calculations show that in the second case less values of
the speed dispersion σ 2y& are found.

In case of polyharmonic excitation, the efficiency
of a vibration isolating system may be characterized
by the coefficient of efficiency:
σ U2
σ F2

(9)

here: σ U2  the dispersion of the reaction of the shock
absorber; σ F2  the dispersion of the excitation (the
affect of the force). According to 4:
σ U2 =

1
2π

∞

∫

−∞

(k + b ω )S (ω ) dω
(k − mω ) + b ω
2

2
D
2
2

we shall find that the minimal value of σ U2 is obtained when:

F

2

(10)

D

and the optimal values of feedback transmission coefficients:
Bop

2 H
π σ y&

(11)

Using (6) and (8), we found bD values corresponding to the feedback according to the speed:
2
B
π

(12a)

2 σy
A
π σ y&

(12b)

bD =

or the offset:
bD =

ωp =

σ 2y =

σ 2.
y

S0
2π

S
= 0
2π

∞

∫

−∞
∞

∫

−∞

dω

(k − mω

2

(k − mω

)

+ bDω

ω 2 dω
+ bDω

=

2

S0
2 kbd

S0
=
2mbD

)

2

(14)

σ U2 =

PS 0
2π

2

(19)

mp

ε − ω 2 + βjω

(20)

2

σ 2y& = σ F2

σ y2& =

m2 βε + bD k + bD β (bD + mβ )
(21)
bD k (k − mγ )2 + (bD + mβ )(βk + bDγ )

[

(

]

σ F2 ε (bD + mβ )

)

bD  k − mγ 2 + (bD + mβ )(βk + bDγ )



(22)

Using these expressions as well as (12), we can
find values of the transmission coefficient η. In case
of feedback according to the offset:
η=

(κ + νλ )+ κ (κ + ν )(κλ + ν )
κ (1 − λ ) + (κ + ν )(ν + κλ )


2

2

2 2

2

(23)

here:

(bD jω + k )
∫ (k − mω + b jω )2
−∞
2
D
∞

kp

here: ε is approximately equal to ωp2 and β characterizes the width of the spectrum that, in its turn, depends
on the dissipative features of the rubber of the tires. If
the influence corresponds to (19), the dispersion of
m offsets and the speed of the object:

(15)

The dispersion of the reaction:

(18)

2εβσ F

S F (ω ) =

(13)

and in such case:

π
2

Aop = k

Then the influence spectrum:

It was stated in 1 that the influence of the road
upon a motor car moving on a road with dense and
often unevenness is equivalent to white noise, i.e.:
S F (ω ) = S0 = const

πkm
;
2

It should be noted that in case of feedback according to the offset, the value of Aop does not depend on
the amortized mass. So, we have a vibration isolating
machine with the efficiency independent on the load
of the motor car.
Taking into account the rigidity of tires kp and the
mass of the transverse mp (the non-amortized mass),
it may be stated that the dominating frequency of the
shock absorber  in this case, the vibration influence
spectrum will be:

here: SF(ω)  the spectrum of excitation; bD  the coefficient of linearization of the damping force on an
application of the method of harmonic linearization:
bD =

(17)

bD = km

4. The Analytical Research of the Efficiency

η=

If well equate the derivative of (16) on bD to zero,

=

km + bD2
mbD

(16)

k=

bD
ε
λ2 = 2 ;
;
mω0
ω0
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In Fig 3, the dependence of η on λ is shown for
the case when A = Aop. It should be noted that their
character does not depend on changes on the amortized mass.

5. Conclusions
1. The requirements to dissipative features of shock
absorbers depend on the speed of movement and
unevenness of the road, so one of the ways to
increase the efficiency of a shock absorber is
using of controlled dissipative forces in it.
2. In case of feedback that ensures the dependence
of the force of friction on the offset of the amortized object, a vibration isolating system with the
efficiency independent on changes of the mass
of the object is created.
3. The optimal value of the transmission coefficient
of such feedback: Aop = k

π
.
2

Fig 3. The dependence of the transmission coefficient on
frequency in case of feedback according to the offset
(A =k

π
; 1 − v = 0,1 ; 2 − v = 0,3 ; 3 − v = 1,0 )
2
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ANALIZA ROZK£ADU MASY CZYSZCZONEJ DLA
WYBRANYCH USTAWIEÑ ¯ALUZJOWEGO
SITA SEKCYJNEGO
THE ANALYSIS OF GRAIN MASS DISTRIBUTION AT
SELECTED POSITIONS OF ADJUSTABLE
SECTION SIEVE
W artykule przedstawiono wyniki badañ rozk³adu masy czyszczonej uzyskane na ¿aluzjowym
sicie sekcyjnym nachylonym pod k¹tem 100. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e wykorzystanie ¿aluzjowego sita sekcyjnego przy bocznym nachyleniu kosza poprawia skutecznoæ przesiewania
masy zbo¿owej w stosunku do sita p³askiego.
S³owa kluczowe: sito ¿aluzjowe, geometria sita, kombajn zbo¿owy, czyszczenie,
nachylone pod³o¿e
The aim of the studies was to assess distribution of grain mass cleaned on adjustable section
sieve positioned at 100 to the surface. It was stated that application of that kind of sieve with
side inclination of the basket significantly improved the effectiveness of grain cleaning as
compared to flat sieve effectiveness.
Keywords: adjustable section grain sieve, sieve geometry, combine-harvester,
cleaning, sloping land

1. Wstêp

1. Introduction

Zespo³y czyszcz¹ce stanowi¹ integraln¹ czêæ kombajnów a tak¿e innych maszyn om³otowych, wykorzystywanych w technologii zbioru zbó¿ i innych rolin nasiennych.
Praca zespo³u czyszcz¹cego na pod³o¿u odpowiadaj¹cym
p³aszczynie poziomej nie budzi zastrze¿eñ. Masa przesiewana rozk³ada siê w przekroju poprzecznym p³aszczyzny podsitowej równomiernie. Uk³ad ten zmienia siê radykalnie zarówno przy pochyleniach poprzecznych jak i wzd³u¿nych. Maj¹c
na uwadze fakt, i¿ zespo³y czyszcz¹ce stosowane w kombajnach musz¹ pracowaæ nie tylko na terenach p³askich ale równie¿ na pochy³ociach, szuka siê rozwi¹zañ konstrukcyjnych,
które mia³yby zredukowaæ niekorzystny wp³yw nachylenia
terenu na przebieg procesu czyszczenia i sortowania ziarna.
Aktualnie istnieje kilka systemów redukuj¹cych wp³yw
nachylenia terenu na proces czyszczenia, miêdzy innymi:
podwy¿szane przegrody, poziomowanie sit, poziomowanie ca³ej bry³y kombajnu, zmiana amplitudy i kierunku drgañ
sit, aerodynamiczne wspomaganie pracy sit [2]. Rozwi¹zania te s¹ jednak bardzo drogie. Celem pracy jest poszukiwanie nowego rozwi¹zania konstrukcyjnego, które redukowa³oby wp³yw nachylenia terenu na proces separacji

The cleaning sets are an integral part of both combine-harvesters and threshing machines used to harvest cereals and other seed plants.
There is no question when the sets operate on flat
areas as the cleaning mass is distributed evenly under
the sieve, but the situation changes fundamentally if
the machines are used either on crosswise or longitudinal slopes.
Although some possibilities such as use of higher
barriers, levelling of the sieve or a whole combineharvester, change of the amplitude and direction of
sieve vibration, aerodynamic support of sieve work
[2] that limit unfavourable effect of land inclination
on the cleaning and sizing of grain, have been already
recognised, they are, however, very expensive. Therefore, there is a need to find both cheap and effective
construction solutions.
The aim of the studies was to apply adjustable section sieve and test how it could possibly reduce the effect of land inclination on the separation of grain.
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materia³u czyszczonego poprzez zastosowanie ¿aluzjowego sita sekcyjnego. Dowiadczenia potwierdzaj¹ s³usznoæ
i celowoæ szukania z jednej strony rozwi¹zañ skutecznych
a z drugiej strony rozwi¹zañ tanich.

2. Metodyka badañ
Do badañ modelowych wykorzystano stanowisko
badawcze wykonane i zainstalowane w Instytucie In¿ynierii Rolniczej AR we Wroc³awiu [1].
Schemat kinematyczny tego stanowiska przedstawia
rysunek 1. G³ówne jego elementy to kosz sitowy, podwójna rama nona i uk³ad napêdowy. Czêæ górn¹ ramy
wraz z koszem sitowym mo¿na regulowaæ pod k¹tem
50, 100 i 150 w p³aszczynie poprzecznej i wzd³u¿nej.

2. Materials and methods
Model studies were carried out at the experimental site
prepared and installed at the Institute of Agricultural Engineering of the University of Agriculture in Wroc³aw [1].
The site consists of sieve basket, double carrying
frame and power transmission system (its kinetic scheme is shown on fig. 1). The upper part of the frame
together with sieve basket may be positioned at 50,
100 and 150 to the surface both crosswise and longitudinally.

Rys. 1. Schemat kinematyczny stanowiska badawczego 1- uk³ad zawieszenia, 2- sito, 3- przeciwwaga, 4- wa³ napêdowy, 5- silnik elektryczny, 6- mechanizm regulacji ustawienia k¹ta ramy, 7- punkty pomiarowe
Fig. 1. Kinetic scheme of the experimental site 1- suspension system, 2- sieve, 3- counterweight, 4- drive shaft, 5electric motor, 6- mechanism to regulate frame angle, 7- measuring points
W badaniach przyjêto nastêpuj¹ce symbole okrelaj¹ce ustawienie k¹ta ramy w stosunku do pod³o¿a
i symuluj¹ce pracê w nachyleniu pod³o¿a:

In order to simulate machine operation on the slope, the frame was placed at various positions determined by the following symbols:

- pod³o¿e (teren) poziome < 00
-  pod górê o nachyleniu 50, 100,
poprzecznie < 00
- 5D, 10D i 15D - z góry o nachyleniu 50,100
i 150, poprzecznie < 00
- 5B, 10B i 15B - w poprzek zbocza o nachyleniu
50, 100 i 150.

- horizontal position (land) < 00
-  upwards, inclination: 50, 100,
crosswise < 00
- 5D, 10D and 15D -downwards, inclination:
50,100 and 150, crosswise < 0o
- 5B, 10B and 15B -crosswise, inclination: 50, 100
and 150.

Ponadto ka¿dej sekcji mo¿na zapewniæ poprzeczne k¹towe ustawienie wzglêdem p³aszczyzny kosza
sitowego reguluj¹c ka¿d¹ sekcjê w zakresie od 50 do
150. Badania przeprowadzano dla szczelin roboczych

All sections may be further regulated by 50 to 150
what allows to locate them crosswise in relation to
the sieve basket. There were two working slots: 3
and 4 mm taken into consideration. The results di-

-O
- 5G i 10G

8

-O
- 5G and 10G
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scussed below refer to one of the characteristic frame
position (10B) when sections I, II and III were situated at 00, and sections IV and V at 150 to the site level
(Fig. 2).

3 i 4 mm. Poni¿ej omawiane wyniki badañ odnosz¹
siê do jednego z charakterystycznych ustawieñ ramy
stanowiska 10B oraz ustawienia sekcji I, II i III pod
k¹tem 00 do poziomu stanowiska a sekcji IV i V pod
k¹tem 150. Przedstawia to rysunek 2.

I

II

III

IV

V

Rys. 2. Ustawienie poszczególnych sekcji sita wzglêdem siebie
Fig. 2. Positions of sieve sections
Poni¿ej przedstawiono ustawienia szczelin dla
poszczególnych sekcji sita.

The positions of slots for particular sieve sections
are described below.

Tab. 1. Wielkoæ szczeliny w sekcjach I - V sita ¿aluzjowego.
Tab. 1. Slot size in sections I - V of adjustable sieve.

Section I
3
4
4

Slot size [mm]
Section III
3
3
3

Section II
3
3
4

Section IV
4
3
3

Section V
4
4
3

Position
A
B
C

Materia³ do badañ pobrany by³ z podsiewacza kombajnu zbo¿owego zbieraj¹cego pszenicê jar¹ odmiany
ETA. Materia³ odpowiada wiêc w pe³ni mieszaninie
ziarna i zanieczyszczeñ podawanej na sito górne kosza
sitowego w trakcie standardowego procesu zbioru.

The material under study - spring wheat var. ETA was
gathered from the grain table of combine-harvester
and consisted of grain and impurities transported into
the upper sieve of the basket during the standard process of harvesting.

3. Omówienie wyników badañ

3. Results

Na rys. 3, 4 i 5 przedstawiono w formie wykresów p³aszczyznowych najbardziej charakterystyczne
wyniki badañ rozk³adu przesianej masy ziarna na ka¿dej sekcji sita (I  V) ocenianych w dziesiêciu punktach pomiarowych rozmieszczonych wzd³u¿ sekcji.
Jak widaæ na rysunku 3, przy ustawieniu A, sekcja I nie bierze udzia³u w procesie przesiewania. Sekcjê II charakteryzuje wzrost masy ziarna do 4 punktu
pomiarowego, osi¹gaj¹c w nim wartoæ 500 g. Od
punktu 5 do 10 nastêpuje spadek masy. Sekcja III to
wzrost przesianej masy ziarna. Ju¿ dla punktu 3 i 4
jest to wartoæ 1500g. Punkt 5 to znacz¹cy spadek do
wartoci 1000g, a kolejne punkty od 6 do 10 to dalszy
spadek masy. Sekcja IV jest najbardziej obci¹¿on¹
sekcj¹ przy omawianym ustawieniu. Wzrost masy
nastêpuje od 1 do 3 punktu pomiarowego i osi¹ga
wartoæ maksymaln¹ 2500g. Punkt pomiarowy 4 to
niewielki spadek do 2300g. W kolejnych punktach 5
i 6 wartoæ ta maleje do 1400g, w punktach od 7 do
10 nastêpuje dalszy spadek masy. Sekcjê V wyró¿nia

Figures 3, 4 and 5 present the most characteristic
distributions of the mass as assessed at 10 measuring
points located longwise the sections I  V.
Fig. 3 indicates that at A position section I was
not involved in the cleaning process. The increase in
grain weight observed in section II, with 500 g at
measuring point no. 4 was then followed by the decrease between points no. 5 and no. 10. In section III
the weight amounted to 1500g at points no. 3 and no.
4, considerably decreased to 1000g at point no. 5, reaching much smaller values at the following points
(from no. 6 to no. 10). Section IV was found to be the
most loaded section at the discussed position. The
weight started to increase at point no. 1, reached its
maximum value of 2500g at point no. 3, and decreased at the following points. It amounted to 2300g at
point no. 4, 1400g at no. 5 and no. 6 to be further
reduced between points no. 7 and no. 10.
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2500
2000-2500

2000
1500

1000-1500
500-1000

1000

weight [g]

1500-2000

0-500
500

sekcja V

0
9

sekcja IV

7

sekcja III

5

sekcja II

3

measuring points

sekcja I

1

Rys. 3. Wykres rok³adu masy ziarna pod sitem dla ustawienia A
Fig. 3. Distribution of grain mass under the sieve at A position
siê punktem 1, w którym obserwuje siê doæ du¿¹ iloæ
ziarna (550g). Wartoæ ta wzrasta dalej a¿ do 5 punktu i osi¹ga w nim wartoæ maksymaln¹ 1900g. Od
punktu 5 nastêpuje spadek masy. Dla punktu 8 jest to
wartoæ 550g , 9 - 300g i dla 10 - 150g.
Na rys. 4 przedstawiono rozk³ad masy ziarna dla
ustawienia B. Sekcja I, analogicznie jak przy ustawieniu poprzednim, nie bra³a udzia³u w procesie przesiewania. Sekcja II to równomierny wzrost masy od 1
do 4 punktu pomiarowego do wartoci 600g. Nastêpnie widzimy powolny spadek do 500g dla punktu 5,
450g dla 6, nieco wiêksze obni¿enie masy w punkcie
7 równe 300g. Niewielk¹ iloæ ziarna uzyskuje siê w
trzech kolejnych punktach pomiarowych - na poziomie ok. 50g. Dla sekcji III to znaczny wzrost masy w
pierwszych 2 punktach do 1600g. Maksymaln¹ war-

Point no. 1, with a considerable amount of grain
(550g) seemed to be the most characteristic point for
section V. The weight, after having passed its maximum of 1900g at point no. 5, started to decrease, amounting to 550g at point no. 8, 300g at no. 9, and 150g
at no. 10.
Fig. 4 shows the distribution of grain weight at
B position. Section I, as in the previous case, did
not take part in the cleaning process. In section II
the regular increase in weight began from point no.1
and reached 600g at point no. 4. The further decrease was initially slow: 500g at point no. 5, 450g at
no. 6, and slightly higher at point no. 7 - 300g. The
amounts of grain obtained at 3 following measuring points were rather small - about 50g. As regards section III a considerable increase in grain
2000

1600-2000
1200-1600
800-1200
400-800
0-400

1200
800
400

9

sekcja V

0
sekcja IV

7

sekcja III

5

sekcja II

3

sekcja I

1

measuring points

Rys.4 . Wykres rozk³adu masy ziarna pod sitem dla ustawienia B
Fig.4 . Distribution of grain mass under the sieve at B position

10

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOÆ NR 1/2002

weight [g]

1600

NAUKA I TECHNIKA
toæ sekcja ta osi¹ga w punkcie 3 i wynosi ona 1700g.
W punkcie 4 nast¹pi³ znaczny spadek masy do 1000g,
a nastêpnie w punktach od 5 do 9 ³agodnie spada masa
do 420g. Ostatni punkt pomiarowy tej sekcji to spadek do 30g. W sekcji IV pierwsze dwa punkty znacznie obci¹¿one zosta³y mas¹ do 1650g i maksimum
osi¹gniête zosta³o w punkcie 3 z wartoci¹ 2000g.
Punkty 4 i 5 to spadek do 1200g. Kolejne punkty pomiarowe to zaskakuj¹cy niewielki wzrost masy do 9
punktu o wartoci 1250g. W punkcie 10 nastêpuje spadek do 350g. Dla sekcji V w punkcie 1 uzyskano 450g
ziarna. Nastêpnie iloæ ta wrasta do 4 punktu i osi¹ga
wartoæ 1950g. Kolejne punkty to spadek masy z 1600g
w punkcie 5 do 300g w punkcie 10.
Rysunek 5 przedstawia rozk³ad masy ziarna pod
sitem dla ustawienia C. Sekcja I jest obci¹¿ona
w punkcie 5 mas¹ ziarna 20g. Sekcja II to wzrost masy
do wartoci 1000g w punkcie pomiarowym 3. Punkt
4 to spadek do 550g, 6  200g, a punkt 7 to wartoæ
35g. Punkty 8, 9 i 10 praktycznie nie bra³y udzia³u
w procesie przesiewania. Dla sekcji III punkt 1 to 25g,
punkt 2 osi¹gn¹³ wartoæ 850g, a punkt 3 - 1700g.
Maksymaln¹ wartoæ dla tej sekcji odnotowano
w punkcie 4 stanem 2000g. W punkcie 5 masa zmniejszy³a siê do 1100g, a w kolejnych punktach spada³a
niemal¿e liniowo do ok.10g w punkcie 10. Dla sekcji
IV w punkcie 1 odnotowano wartoæ 200g. W punkcie 2 nast¹pi³ wzrost do 2000g, a maksymaln¹ wartoæ uzyskano w punkcie 3 - 2200g. Kolejne punkty
4, 5 i 6 to spadek do 1450g. Punkty pomiarowe 7 -8 to
niewielki wzrost do 1480g, a w pozosta³ych iloæ masy
przesianej spada do iloci 400g w punkcie 10. Ostatnia sekcja V to 400g ziarna w punkcie 1 i wzrost do 4
punktu z maksymaln¹ wartoci¹ dla tej sekcji równ¹

weight - up to 1600g  was noted at two first points, and a maximum value - 1700g - at point no. 3.
At point no. 4 grain weight decreased significantly
to 1000g, and between points no. 5 and no. 9 - smoothly to 420g, reaching 30g at the last measuring
point of the section. The load of first two points in
section IV was equal to 1650g, and the maximum - 2000g - was recorded at point no. 3. The grain weight decreased to 1200g at points no. 4 and 5,
and slowly but surprisingly rose up to 1250g at point
no. 9, then decreasing to 350g at point no. 10. The
most characteristic amounts of grain obtained in section V were as follows: 450g at point no. 1, 1950g at
point no. 4, 1600g at point no. 5, and 300g at point
no. 10.
Figure 5 shows the distribution of grain weight
under the sieve at C position. Section I is loaded by
20g of grain at point no. 5. In section II the weight
increased to 1000g at measuring point no. 3, and was
further reduced to 550g at point no. 4, 200g at no. 6,
and 35g at no. 7. The following points no. 8, 9 and 10
practically did not take part in the cleaning process.
In section III the amounts of grain were equal to: 25g
at point no. 1, 850g at point no. 2, 1700g at point no.
3, and the maximum - 2000g at point no. 4. Weight
reduction  to 1100g - was noted at point no. 5, and at
the following points it decreased linearly to about 10g
at point no. 10. For section IV the grain weight amounted to 200g at point no. 1, increased to 2000g at
point no. 2, reached its maximum - 2200g - at point
no. 3, and then decreased to 1450g at points no. 4, 5
and 6. There was a slight weight increase to 1480g at
measuring points no. 7 and no. 8, and at the following
points the amount decreased, reaching 400g at point
2500
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0-500
1000

weight [g]

1000-1500

500

sekcja V

9

sekcja IV

0
sekcja III

7

sekcja II

5
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1
3
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Rys. 5. Wykres rozk³adu masy ziarna pod sitem dla ustawienia C
Fig. 5. Distribution of grain mass under the sieve at C position
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1400g. Kolejne punkty pomiarowe to spadek do wartoci 1000g w punkcie 6, 600g w 8 i 300g w 10 punkcie pomiarowym.

4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e:
1. Przy zastosowaniu nowego typu sita ¿aluzjowego sekcyjnego w standardowym kombajnie
zbo¿owym, który bêdzie pracowa³ na zboczu,
mo¿na spodziewaæ siê lepszego wykorzystania
powierzchni czyszcz¹cej sita.
2. Sporód badanych trzech mo¿liwych kombinacji ustawieñ szczeliny sita A, B i C najlepsz¹ skutecznoci¹ przesiewania masy czyszczonej charakteryzowa³o siê ustawienie C wynosz¹c¹ 95%.
3. W miarê mo¿liwoci nale¿y podj¹æ badania nad
poprawieniem udzia³u pierwszej sekcji w procesie przesiewania, aby w wiêkszym stopniu mia³a ona wp³yw na ten proces.

no. 10. In the last section V the grain weight noted for
point no. 1 was 400g, and after reaching its maximum
-1400g  at point no. 4, decreased from 1000g at point no. 6, 600g at no. 8 to 300g at no. 10.

4. Conclusions:
The studies on the distribution of grain mass cleaned on adjustable section sieve resulted in drawing
the following conclusions:
1. Application of new adjustable section in the
standard combine-harvester operating on the slope provided better use of the sieve cleaning surface.
2. There were 3 slot position of the sieve under
study: A, B, and C. The most effective cleaning
- 95% - was noted at C position.
3. There is a need to undertake studies aimed at improving the importance of first section in order
to make it affect the cleaning process to much
higher extent.
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MOTORYZACYJNE SKA¯ENIE RODOWISKA - BADANIE
EMISJI SK£ADNIKÓW TOKSYCZNYCH SPALIN
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH EKSPLOATOWANYCH
NA TERENIE LUBLINA (CZ. 2)*
AUTOMOTIVE ENVIRONMENTAL POLLUTION - INVESTIGATION OF TOXIC EMISSIONS FROM THE VEHICLES OPERATED IN THE CITY OF LUBLIN (PART 2)*
W artykule zosta³y przedstawione aktualnie obowi¹zuj¹ce w Polsce normy w zakresie dopuszczalnej emisji sk³adników toksycznych spalin pojazdów samochodowych oraz wyniki badañ
toksycznoci spalin pojazdów samochodowych (g³ównie samochodów osobowych i autobusów)
eksploatowanych na terenie miasta Lublina. Badania zosta³y przeprowadzone przez Politechnikê Lubelsk¹ w roku 2000.
S³owa kluczowe: ska¿enie rodowiska, motoryzacja.
The paper presents actual regulations in Poland limiting permissible levels of exhaust toxic
emissions of the automotive vehicles and results of exhaust emissions measurements (mostly
from the passenger cars and busses) which were done in Lublin. Research was made in year
2000 by the members of Dept. of Internal Combustion Engines from the Technical University in
Lublin.
Keywords: environmental contamination, motorization.

1. Wstêp

1. Introduction

Rozwój motoryzacji w naszym kraju, sprawia i¿ zanieczyszczenia powietrza toksycznymi sk³adnikami spalin emitowanymi przez pojazdy samochodowe staje siê
wa¿nym problemem w ochronie rodowiska. Szacuje siê,
i¿ udzia³ motoryzacji w emisji substancji szkodliwych
przekracza po³owê ogólnego ska¿enia rodowiska, natomiast udzia³ pojazdów samochodowych w ogólnym zanieczyszczeniu powietrza w aglomeracjach miejskich
aktualnie wynosi ok. 45-70% [1]. W tabeli 1 przedstawiono szacunkowe dane dotycz¹ce emisji zanieczyszczeñ rodowiska przez rodki transportu samochodowego. Intensywnoæ wydobywania siê toksycznych
sk³adników spalin z uk³adów wydechowych silników spalinowych wynika z czynników konstrukcyjnych, rodzaju
stosowanych paliw i olejów, jak równie¿ zwi¹zana jest
z warunkami pracy i stanem technicznym eksploatowanych silników. Podstawowymi sk³adnikami toksycznymi

Constant development of motorization in Poland
cannot be separated from the problem of increasing
levels of toxic exhaust emissions from the vehicles.
Problem of automotive air pollution has become a very
significant issue in the protection of environment. It
is estimated, that share of automotive pollution is more
than 50% of the general pollution level. Moreover,
pollution generated by the automotive vehicles in big
cities has reached level of 45-70% [1]. Table 1 presents estimated data regarding automotive pollution
levels.
Intensity of exhaust emissions varies depending
on such factors as type of construction, fuels and lubricants used, technical state of the engine and operating conditions.

* Czêæ pierwsza ukaza³a siê w kwartalniku Eksploatacja i Niezawodnoæ nr 1/99.
* First part of the paper was published in Maintenance and Reliability Nr. 1/99.
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Tab. 1. Emisja zanieczyszczeñ przez rodki transportu samochodowego (dotyczy obszaru Polski) [3]
Tab. 1. Toxic exhaust emissions form the means of road transport (in Poland) [3]

Specification
Carbon dioxide
Methane
Nitrous oxide
Carbon monoxide
Unmetal volatile organic compounds
Nitric oxide
Solid particles
Sulfur dioxide
Lead

1991

1992

27641
8,38
1,47
1252,8
320,1
445,8
26,92
40,51
0,67

28577
8,77
1,51
1318,9
339,2
456,7
27,97
30,68
0,48

1993
1994
In thousands of tons
27880
29691
8,35
8,92
1,46
1,43
1227,7
1152,3
306,5
290,8
437,1
430,7
26,84
27,69
24,37
24,19
0,29
0,28

1996

1997

35800
10
1,8
1289,5
317,9
482,9
32,1
27,7
0,42

36786
9,4
2,0
1189,8
290,8
440,7
32,6
28,3
0,37

Tab. 2. Liczba rodków transportu zarejestrowanych w Polsce [3]
Tab. 2. Means of transport registered in Poland [3]

Vehicles

1985

1990

1991

General
Passenger cars
Busses
Trucks and
trailers
Ballast tractors
and farm
tractors
Bikes and
mopeds

7089
3671
83
780

9041
5261
92
1045

919

1547

1994

1995

1997

1998

9860
6112
87
1151

1993
in thousands
10207
10437
6505
6771
86
86
1212
1235

10858
7153
87
1307

11186
7517
85
1354

12284
8533
82
1487

12709
8891
81
1563

1192

1183

1183

1192

1215

1212

1247

1267

1357

1236

1134

1068

1008

929

842

820

wystêpuj¹cymi w spalinach silników ZI s¹: tlenk wêgla,
tlenki azotu, niespalone wêglowodory, cz¹stki sta³e, zwi¹zki o³owiu, zwi¹zki siarki, aldehydy. Silniki ZS emituj¹
natomiast cz¹stki sta³e, tlenki azotu, wêglowodory, tlenki
siarki, tlenki wêgla. Od pocz¹tku lat 90-tych notujemy
szybki wzrost iloci rodków transportu samochodowego. W roku 1999 przyby³o w Polsce oko³o 640 tys. nowych samochodów. Dane przedstawione w tabeli 2 ilustruj¹ dynamikê wzrostu liczby pojazdów samochodowych w naszym kraju. Obecnie ich liczba wynosi
blisko 13 mln. sztuk. W tabeli 3 przedstawiono dane dotycz¹ce liczby pojazdów samochodowych zarejestrowanych na terenie województwa lubelskiego. Trzeba zaznaczyæ, ¿e du¿a czêæ aktualnie eksploatowanych pojazdów
samochodowych jest na niskim poziomie technicznym.
S¹ to pojazdy charakteryzuj¹ce siê starymi rozwi¹zaniami konstrukcyjnymi, które nie spe³niaj¹ aktualnie obowi¹zuj¹cych norm w zakresie bezpieczeñstwa i ochrony
rodowiska (brak reaktorów katalitycznych, zasilanie ganikowe). Z³y stan techniczny, nieprzystosowanie dróg do
obecnej iloci pojazdów sprawia, i¿ problem toksycznoci spalin samochodowych nabiera w naszym kraju szczególnego znaczenia. Katedra Silników Spalinowych Politechniki Lubelskiej przy wspó³udziale Policji prowadzi

14

1992

Basic toxic emissions in exhaust of gasoline engines are: carbon monoxide, various nitric oxides,
unburnt hydrocarbons, solid particles, lead and sulfur
compounds, aldehydes. Exhaust gasses from diesel
engines contain solid particles, nitric oxides, sulfur
oxides and carbon monoxide.
From the early nineties a very rapid development
of road transport can be observed. Poland in 1999 acquired approx. 640 thousand of new vehicles. Table 2
shows increase in amount of vehicles in Poland. At
present, estimated total number is nearly 13 millions.
Table 3 presents data of vehicles registered in Lublin
province. It should be mentioned here, that large part
of these vehicles is in rather poor technical condition.
These vehicles are of old construction, which do
not satisfies actual safety and emissions regulations
(lack of catalytic converters, carburetor fueling). Bad
technical state of the vehicles as well as ill-adapted
road system for the heavy traffic are factors which
make the problem of toxic emissions in Poland a key
issue. Department of Internal Combustion Engines
with cooperation of local police units conducts sys-
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systematyczne badania toksycznoci spalin samochodów
osobowych, dostawczych i autobusów na terenie miasta
Lublina.

tematic research of toxic exhaust emissions from the
passenger cars, medium trucks and busses in the city
of Lublin.

2. Przepisy prawne dotycz¹ce dopuszczalnych zawartoci sk³adników toksycznych
w spalinach samochodów*)

2. Legal regulations concerning permissible
toxic exhaust emissions levels *)

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 listopada 1994 roku w sprawie
warunków technicznych i badañ pojazdów w Polsce, w spalinach samochodów z silnikiem ZI zawartoæ tlenku wêgla
(CO) i wêglowodorów (HC) nie powinna przekraczaæ:
a) 0,5% objêtoci spalin (CO) i 100 ppm (HC) mierzona na biegu ja³owym silnika, 0,3% objêtoci spalin
(CO) i 100 ppm (HC), mierzona dla podwy¿szonej
prêdkoci obrotowej silnika (z zakresu 2000 obr/min
do 3000 obr/min); wymóg ten nie dotyczy motocykli, z wyj¹tkiem pojazdu, dla którego w wiadectwie
homologacji potwierdzono wartoci wy¿sze, stanowi¹ce dla danego pojazdu kryterium oceny;
b)wartoæ wspó³czynnika nadmiaru powietrza l powinna
zawieraæ siê w granicach od 0,97 do 1,03, mierzona na
podwy¿szonej prêdkoci obrotowej silnika (z zakresu od
2000 obr/min do 3000 obr/min), w przypadku pojazdu
wyposa¿onego w sondê lambda. Powy¿sze rozporz¹dzenie obowi¹zuje dla pojazdów zarejestrowanych po
raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1995 roku.
Nie dotyczy ono pojazdów rejestrowanych po raz
pierwszy:
a) przed dniem 1 padziernika 1986 r. w stosunku
do których dopuszcza siê zawartoæ tlenku wêgla (CO) w wysokoci 4,5% , a dla motocykli 
5,5%, mierzon¹ na biegu ja³owym silnika;
b) do dnia 30 czerwca 1995 r. dla pojazdów wyposa¿onych w silniki o pojemnoci skokowej poni¿ej 700 cm3 do dnia 31 grudnia 1996 r. w stosunku do których dopuszcza siê zawartoæ tlenku
wêgla (CO) w wysokoci 3,5% , a dla motocykli
4,5% objêtoci spalin, mierzon¹ na biegu ja³owym silnika [5].

According to the decree of Ministry of Transportation in Poland permissible levels of toxic exhaust
emissions for the gasoline fuelled cars are as follows:
a)Carbon monoxide (CO) and hydrocarbons (HC)
should not exceed:
0,5% of exhaust volume (CO) and 100 ppm
(HC) during idling, 0,3% of exhaust volume
(CO) and 100 ppm (HC), measured at increased engine rotational speed (form 2000 rpm
to 3000 rpm);
b)Air excess ratio l should contain within limits
0,971,03, measured at increased engine rotational speed (form 2000 rpm to 3000 rpm), in vehicles equipped with lambda probe. Above requirement is obligatory for vehicles registered
for the first time after 30th June 1995.
For the newly registered vehicles:
a) Before 1st October, 1986, where permissible CO
level is 4,5%, and for the bikes  5,5%, measured at idling;
b)Before 30th June 1995 for vehicles with engines
smaller than 700 cm3 where permissible CO level is 3,5%, and for the bikes  4,5% of the
exhaust volume at idling [5].

Tab. 3. Liczba rodków transportu samochodowego zarejestrowanych w województwie lubelskim [4]
Tab. 3. Means of transport registered in Lublin region [4]

Vehicles

1985

1990

General
Passenger cars
Busses
Trucks and trailers
Bikes and mopeds

165,7
84,6
2,6
21,7
30,3

226,7
123,6
2,6
29,2
29,7

1995
In thousands
280,9
167,9
3,0
37,4
25,7

1996

1997

316,0
167,9
3,0
40,3
25,7

337,5
201,5
2,9
41,9
25,7

*) Dotyczy tylko badañ kontrolnych

*) Applies only to control investigations

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOÆ NR 1/2002

15

NAUKA I TECHNIKA
Natomiast zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 marca 1993 r.
w sprawie warunków technicznych i badañ pojazdów wyposa¿onych w silniki ZS: zadymienie spalin, mierzone
przy swobodnym przypieszaniu silnika w zakresie od
prêdkoci obrotowej biegu ja³owego do prêdkoci obrotowej maksymalnej, wyra¿one w postaci wspó³czynnika
poch³aniania wiat³a, nie powinno przekraczaæ:
a) 2,5 m-1 dla silników wolnoss¹cych,
b) 3,0 m-1 dla silników z turbodo³adowaniem.
Rozporz¹dzenie to obowi¹zuje od dnia 1 maja
1993 roku i dotyczy wszystkich pojazdów samochodowych wyposa¿onych w tego typu silniki [5].

According to the decree of Ministry of Transportation in Poland permissible levels of toxic exhaust emissions for the diesel fuelled cars are as
follows: Exhaust smoke measured during free acceleration of the engine for idle to maximum rotational speed should not exceed the following limits:
a) 2,5 m-1 for naturally aspirated engines,
b) 3,0 m-1 for turbocharged engines .
This regulation is obligatory for all the vehicles
with diesel engines from 1st May 1993 [5].

Tab. 4. Struktura rodzajowa badanych pojazdów
Tab. 4. Structure of controlled vehicles

Passenger cars and
delivery trucks
Busses
Together

Gasoline
411

Diesel
140

Together
551

411

100
240

100
651

3. Badania eksploatacyjne

3. On road checks

Od 1993 roku na terenie miasta Lublina prowadzone
s¹ badania toksycznoci spalin pojazdów samochodowych.
Poni¿ej przedstawione zosta³y wyniki badañ przeprowadzonych przez Politechnikê Lubelsk¹ w roku 2000. Badania prowadzone by³y w okresie od 26.04.2000 do
19.05.2000 roku. Celem badañ by³o okrelenie emisji tlenku wêgla (CO), wêglowodorów (HC) oraz zadymienia
spalin silników samochodowych eksploatowanych na terenie miasta Lublina. Badania odby³y siê przy wspó³udziale
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Pomiary spalin by³y prowadzone na trasach wylotowych z Lublina: w
Bystrzejowicach oraz w Konopnicy. Ponadto w dniach
15-17 maja 2000 roku na ulicy Czechowskiej w Lublinie
przeprowadzone zosta³y badania zadymienia spalin autobusów Komunikacji Prywatnej. W silnikach ZI mierzono
zawartoæ tlenku wêgla (CO) i wêglowodorów (HC) w
spalinach na biegu ja³owym oraz na podwy¿szonych prêdkociach obrotowych z zakresu 2000 obr/min do 3000
obr/min przy pomocy analizatora spalin Herman 400. Dodatkowo odczytywano wartoæ wspó³czynnika nadmiaru
powietrza l. W silnikach ZS dokonywano pomiaru zadymienia spalin metod¹ swobodnych przyspieszeñ silnika
przy pomocy dymomierza optycznego DO 9600 firmy
Radiotechnika. Badaniami objêto 551 pojazdów osobowych i dostawczych oraz 100 autobusów nale¿¹cych do
Miejskiej Komunikacji Prywatnej. Udzia³ poszczególnych
marek pojazdów z silnikami ZI przedstawiono w tabeli 5.
Wród pojazdów krajowych z silnikami ZI najliczniejsz¹
grupê stanowi³y FSO Polonez  65 i Fiat 126p  64. Wród
pojazdów zagranicznych Fiat  58 i Deawoo  23.

Since 1993, Dept. of Internal Combustion Engines
conducts regular investigations of toxic exhaust emissions from vehicles in Lublin. Following section presents some results which were gathered in 2000. Research was done in April and May 2000. The aim of
investigation were measurement of CO, HC and smoke
in exhaust gasses of vehicles in Lublin. Research was
done with cooperation of police. Checkpoints were
organized on main outlet routes leading from Lublin
(Bystrzejowice and Konopnica). Additional measurements were organized for city busses of private enterprises. In case of vehicles with gasoline engines CO
and HC content was measured at idle speed and at
increased speeds in the range 2000-3000 rpm. For the
measurements Pierburg-Herman HGA 400 gas analyzer was used. Additionally air excess ratio lambda
was measured. In diesel engines smoke content was
measured using free acceleration method using optical smokemeter DO 9600. In general, experimental
data was gathered from 551 passenger cars and delivery trucks and 100 city busses form the private enterprises operating in Lublin. Table 5 shows comparison
of investigated vehicle types with gasoline engines.
The largest group were domestically made FSO
Polonez  65 and Fiat 126p  64. Among foreign
brands: Fiat  58 vehicles, and Daewoo  23. Percentage shares of vehicles with diesel engines are presented
in table 6. Among domestically made vehicles the largest group was: Lublin  7 and FSO Polonez  3.
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Tab.5. Udzia³ poszczególnych marek pojazdów z silnikami ZI
Tab.5. Comparison of investigated vehicle brands and types with gasoline engines

Vehicle type
FSO Polonez
Fiat 126p
Fiat
Opel
Deawoo
Fiat 125p
Skoda
Ford
Renault
WV
£ada
Peugeot
¯uk
Seat
Rest1)
1)
1)

Number of vehicles
65
64
58
23
23
21
19
19
17
15
14
10
10
10
43

Brand share %
15,8
15,6
14,1
5,6
5,6
5,1
4,6
4,6
4,1
3,6
3,4
2,4
2,4
2,4
10,4

pojazdy, których udzia³ procentowy w badaniach nie przekroczy³ 2%
vehicles with percent hare less than 2%.

Udzia³y procentowe poszczególnych marek pojazdów z silnikami ZS przedstawiono w tabeli 6.
Wród pojazdów krajowych z silnikami ZS najliczniejsz¹ grupê stanowi³y Lublin  7 i FSO Polonez - 3.
Wród pojazdów zagranicznych VW  29, Mercedes 
24, Ford - 14. Wród autobusów najliczniejsz¹ grupê stanowi³y pojazdy marki Jelcz 80 i Ikarus - 18. Udzia³
procentowy poszczególnych marek autobusów przedstawiono w tabeli 7. Na rysunku 1 przedstawiono udzia³
procentowy poszczególnych marek pojazdów w zale¿noci od rodzaju zap³onu. Podczas kontroli toksycznoci spalin zapisywano szereg parametrów wp³ywaj¹cych
na sk³ad spalin m. in. rok produkcji, przebieg pojazdu,
prêdkoæ obrotow¹ biegu ja³owego.

Among foreign brands: VW  29, Mercedes  24, Ford
 14. The largest group among busses were brands
Jelcz  80 and Ikarus - 18.
Comparison of investigated busses is shown in
table 7 Fig. 1 compares investigated vehicles in relation to the combustion system. During emission measurements additional vehicle data was also gathered:
year of manufacturing, mileage, nominal idle rotational speed.

Tab. 6. Udzia³ poszczególnych marek pojazdów osobowych z silnikami ZS
Tab. 6. Comparison of investigated vehicle brands and types with diesel engines

Vehicle type
VW
Mercedes
Ford
Nissan
Opel
Fiat
Lublin
Renault
Audi
Citroen
Mazda
Pozosta³e1)
1)
1)

Number of vehicles
29
24
14
10
8
7
7
7
5
4
4
17

Brand share %
23.9
19,8
11,6
8.2
6.6
5,8
5,8
5,8
4,1
3,3
3,3
13,6

Pojazdy których udzia³ procentowy w badaniach nie przekroczy³ 3%
Vehicles with percent hare less than 3%.
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Tab. 7. Udzia³ poszczególnych marek autobusów
Tab. 7. Comparison of investigated busses

Vehicle type

Number of vehicles
80
18
1
1

Jelcz
Ikarus
Mercedes
Karosa

4. Analiza wyników

Brand share %
80
18
1
1

4. Analysis of results

Opracowane wyniki przeprowadzonych badañ zilustrowano na rysunkach 1-10.
4.1. Pojazdy z silnikami ZS (osobowe i dostawcze)
Pojazdy z silnikami ZS stanowi³y 22% (rys.1) badanych pojazdów, przy czym by³y to g³ównie pojazdy produkcji zagranicznej. rednia wartoæ zadymienia spalin
wyra¿ona w postaci wspó³czynnika poch³aniania wiat³a
k wynios³a 2,29 m-1. Udzia³ procentowy pojazdów przekraczaj¹cych dopuszczaln¹ normê dla silników wolnoss¹cych (k= 2,5 m-1) wyniós³ 31,4%. Na podstawie porównania rednich wartoci wspó³czynnika poch³aniania
wiat³a k najczêciej badanych marek pojazdów (rys. 2)
wynika, i¿ tylko grupa pojazdów Volvo przekroczy³a wymagan¹ normê. redni poziom zadymienia spalin pozosta³ych marek pojazdów by³ na poziomie ni¿szym ni¿
2,5 m-1. Analizuj¹c wyniki zadymienia spalin pod k¹tem
wieku pojazdu i ich przebiegu, stwierdzono, i¿ rednia
wartoæ zadymienia spalin pojazdów o roku produkcji
1986 i starszych nie spe³nia obowi¹zuj¹cej normy. Pojazdy o przebiegu powy¿ej 200 tys. km wykazuj¹ rednie
zadymienie spalin przekraczaj¹ce dopuszczaln¹ normê.
Stwierdzono, ¿e rednia wartoæ emisji cz¹stek sta³ych
zale¿y od wieku pojazdu oraz od przebiegu. I tak dla przebiegu poni¿ej 200 tys. km redni wspó³czynnik poch³aniania wiat³a wynosi³ 2,20 m-1, a dla przebiegu powy¿ej
200 tys. km redni wspó³czynnik poch³ania wiat³a wynosi³ 2,78 m-1. rednia wartoæ wspó³czynnika poch³aniania wiat³a dla pojazdów o roku produkcji do 1986
wynosi³a 2,26 m-1. Dla pojazdów starszych rednia wartoæ wspó³czynnika poch³ania wiat³a wynosi³a 3,67 m-1.

Results of measurements are presented on figs. 110.
4.1. Vehicles with diesel engines (passenger and
delivery trucks)
Vehicles equipped with diesel engines constituted
22% (fig. 1) and mostly they were foreign brands.
Mean value of exhaust smoke expressed by light absorption coefficient was 2,29 m -1. Percentage share of
the naturally aspirated vehicles which exceeded permissible values (k = 2,5 m-1) was 31,4%. Analysis of
the results revealed (fig. 2), that only group of Volvo
cars was beyond limits. Mean smoke value for the
rest of brands was below the limit, i.e. 2,5 m-1.
In relation to the age of vehicles and their mileage, it was observed, that mean smoke value for the
vehicles produced in 1986 and older does not satisfies the regulations. Also vehicles with the mileage
larger than 200 000 km had exhaust smoke exceeding
permissible levels. Mean value of light absorption
coefficient was 2,20 m-1, and for mileages above 200
000 km: 2,78 m-1. Mean value of light absorption
coefficient for the vehicles produced before 1986 was
2,26 m-1, and for older vehicles: 3,67 m-1.

Busses
15%

Vehicles w ith
diesel engines
22%

Vehicles w ith
gasoline engines
63%

Rys. 1. Procentowy udzia³ badanych pojazdów w zale¿noci od rodzaju zap³onu
Fig. 1. Percentage shave of inwestigated vehicles according to the engine type
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Rys. 2. rednie zadymienie dla najczêciej badanych marek pojazdów z silnikami ZS
Fig. 2. Mean smoke velues for the most frequently inwestigated vehicle with diesel engines

k [1/m]
9

8,14

8

31%
vehicles exceeding
permisible smoke level

7

vehicles fulfilling
emission regulations

6

69%

5
4
3

2,29

2
0,43

1
0
max.

min.

mean value

Rys. 3. rednia wartoæ zadymienia spalin dla pojazdów z silnkami ZS
Fig. 3. Mean values of smoke emission for the vehicles with diesel engines

busse exceeding permisible
smoke level*
24%

busse exceeding permisible
smok e level**

busses fulfillng emission
regulations*

busses fulfillng emiss ion
regulations**

32%

68%

76%

k [1/m]

4

3,56

3,5
3

2,96

2,73

2,5
2

1,66

1,5
1
0,5
0

Ikarus*

Jelcz*

Ikarus**

Jelcz**

Rys. 4. rednie zadymienie spalin dla najczêciej badanych marek autobusów
Fig. 4. Mean value of the smoke emission for the most frequently investigated busses types
*) Wyniki badañ PL z roku 2000
**) Wyniki badañ Pl z roku 1995

*) Results from 2000
**) Results from 1995
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Rys. 5. rednia wartoæ zadymienia spalin autobusów
Fig. 5. Mean smoke level for the busses
vehicles exc eeding
permisible level of HC

vehicles exceeding
permisible level of CO

17%
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vehicles fulfillng emission
level of CO

vehicles fulfillng emission
level of HC

12

76%
10

83%
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0
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Rys. 6. rednia wartoæ stê¿enia CO i HC dla badanych pojazdów z silnikami ZI
Fig. 6. Mean values of CO and HC concentrations for the vehicles with gasoline engines
800
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235

200

191
111
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Skoda

432

400

VW
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Opel

HC [ppm

600

Toyota

Ford

FSO Polonez

Fiat 126p

£ada

¯uk

0

Fiat 125p

100

Rys. 7. rednia wartoæ stê¿enia HC dla najczêciej badanych marek
Fig. 7. Mean value of HC emission for the must frequently investigated vehicles brands
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Rys. 8. rednie stê¿enie CO dla najczêciej badanych marek pojazdów
Fig. 8. Mean value of CO emission for the must frequently investigated vehicles brands
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Rys. 9. rednia wartoæ stê¿enia HC z reaktorem katalitycznym i bez reaktora katalitycznego
Fig. 9. Mean value of HC emission for the vehicles with and without catalysator
4,5

4,18

4

3,64

3,5

3,34

3

CO [%]

3,11

2,81

2,5
1,93

2

1,86

1,72

1,5
1
0,5
0

1993*

1994*

1995*

1996*

1997*

1998*

1999*

2000**

Year of investigation

Rys. 10. rednie wartoci stê¿eñ CO uzyskane w badaniach przeprowadzonych w kolejnych latach
Fig. 10. Mean values of CO levels during consecutive years of investigations
*) dane WIO
**) dane PL

*) data from Regional Environment Protection Inspektorate
**) data from TU Lublin
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4.2. Autobusy
Autobusy stanowi³y 15% (rys. 1) badanych pojazdów. rednia wartoæ wspó³czynnika poch³aniania wiat³a bêd¹cego miar¹ zadymienia spalin wynosi³a 1,90 m-1
(rys. 5). Normy nie spe³nia 24% badanych autobusów.
rednia wartoæ zadymienia przekroczy³a normê dla
autobusów marki Ikarus i wynosi³a 2,73 m-1. Dla autobusów marki Jelcz wynosi³a odpowiednio 1,66 m-1. Analizuj¹c wyniki badañ zadymienia spalin pod wzglêdem
przebiegu i wieku pojazdu, stwierdzono, i¿ redni wspó³czynnik poch³aniania wiat³a zale¿y od przebiegu oraz
wieku autobusu. Autobusy o przebiegu powy¿ej 200 tys.
km nie spe³nia³y aktualnie obowi¹zuj¹cej normy. redni
wspó³czynnik poch³aniania wiat³a dla autobusów o roku
produkcji 1982  1984 wynosi³ 2,26 m-1. Dla autobusów
starszych redni wspó³czynnik poch³aniania wiat³a
wynosi³ odpowiednio 3,67 m-1. I tak dla przebiegu autobusów 150  200 tys. km zadymienie spalin wynosi³o
2,39 m-1. Dla pojazdów o przebiegu 200  250 tys. km 
3,15 m-1, ta ostatnia wartoæ przekroczy³a dopuszczaln¹
normê zadymienia spalin
4.3. Pojazdy z silnikami ZI
rednia wartoæ stê¿enia objêtociowego: CO i HC
badanych pojazdów wynios³a odpowiednio 1,72 %
i 276 ppm. Udzia³ procentowy pojazdów przekraczaj¹cych dopuszczaln¹ wartoæ stê¿enia objêtociowego
CO wyniós³ 17 % (dla biegu ja³owego silnika). Rysunek 7 przedstawia redni¹ wartoæ stê¿enia objêtociowego CO i HC dla najczêciej badanych marek pojazdów. Nale¿y zwróciæ uwagê na wysoki poziom stê¿enia
objêtociowego zarówno CO i HC przez samochody
krajowe (¯uk  3,13 % i 690 ppm HC, Fiat 125p  4,47
% CO i 432 ppm HC, Fiat 126p  2,60 % CO i 385
ppm HC, Polonez  2,15 % CO i 372 ppm HC) oraz
rosyjskie £ady  4,75 % CO i 815 ppm HC. Poziom
stê¿enia objêtociowego CO tej grupy pojazdów jest
oko³o 2 krotnie wy¿szy ni¿ dla samochodów zagranicznych. Grupê pojazdów o najni¿szym stê¿eniu objêtociowym i stanowi¹ pojazdy produkcji niemieckiej Opel
i VW, dla których wynios³o odpowiednio 0,8 % CO
i 107 ppm HC. Porównuj¹c samochody wyposa¿one
w reaktor katalityczny i bez reaktora katalitycznego,
stwierdza siê dziewiêciokrotnie wy¿sze stê¿enie objêtociowe HC na biegu ja³owym i dwunastokrotnie wy¿sze stê¿enie objêtociowe na podwy¿szonych prêdkociach obrotowych silnika przez samochody bez
uk³adu katalitycznego (rys. 9). Stwierdza siê równie¿,
¿e samochody bez reaktora katalitycznego emituj¹ dziewiêciokrotnie wiêcej CO na biegu ja³owym i dziewiêciokrotnie wiêcej CO na podwy¿szonych prêdkociach
obrotowych w porównaniu do samochodów z reaktorem katalitycznym.
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4.2. Busses
Busses constituted 15% of the investigated vehicles
(fig. 1). Measured mean value of exhaust smoke for
this group was 1,90 m-1 (fig. 5). Beyond limits were
24% of the investigated group. Among the investigated busses, Ikarus having mean smoke value 2,73
m-1 exceeded permissible value when in case of Jelcz,
measured smoke was 1,66 m-1. It was obvious, that
exhaust smoke level will depend on age and mileage
of the vehicles.
Mean value of exhaust smoke for the busses produced within 19821984 was 2,26 m-1. For the older
ones, average smoke was 3,67 m-1. For the busses with
mileage 150200 thousand km and 200250 thousand
km, smoke level reached 2,39 m-1 and 3,15 m-1 respectively.
4.3. Vehicles with gasoline engines
Mean value of volume fraction of CO and HC in
investigated vehicles was 1,72% and 276 ppm respectively. There were 17% vehicles exceeding permissible levels of CO emission (at idling). Fig 7 shows
mean values of volume fraction for CO and HC for
the most frequently investigated vehicle brands. A high
level of volumetric concentration of CO and HC was
measured in domestically made vehicles (¯uk  3,13%
CO and 690 ppm HC, Fiat 125p  4,47% and 432
ppm, Fiat 126p  2,60% and 385 ppm, Polonez 
2,15% and 815 ppm) and in Russian £ada  4,75%
and 815 ppm. Average levels of CO in this vehicle
group is twice larger than for the foreign made cars.
The lowest emission levels were recorded for German brands Opel and VW: 0,8% CO and 107 ppm.
Comparing vehicles equipped with catalytic converters to those without it, it was stated, that at idling and
at higher rotational speeds HC concentration is significantly lower (9 and 12 times). The same observation is relevant to CO emission (9 times).

5. Conclusions
Exhaust measurements were done for vehicles
registered in city of Lublin and in the region. Measurements were made in field conditions  on the
roads, vehicles were picked up at random by the assisting police patrol. Some of the cars were in bad
technical conditions what resulted in confiscation of
registration book. Average age of investigated vehicles with gasoline engines was 10,6 years and mileage: 142 000 km. Vehicles with diesels: 11,8 years
and 214 500 km respectively. For the busses:
14,3 years and 153 600 km respectively. It was stated,
that determination of factors influencing emission
levels is difficult, as they depend on many constructional, control and operational parameters. The rea-
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5. Podsumowanie
Badaniami zosta³y objête pojazdy zarejestrowane w miecie Lublinie i w województwie lubelskim. Badania wykonano w warunkach drogowych, pojazdy by³y wybierane losowo do kontroli przez Policjê. Sprawdzane samochody by³y
niekiedy w z³ym stanie technicznym, dlatego Policja zatrzymywa³a niekiedy dowody rejestracyjne. rednia wieku badanych samochodów napêdzanych silnikami o ZI wynios³a
10,6 lat, natomiast redni przebieg  142 tys. km. Natomiast
w przypadku samochodów napêdzanych silnikami o ZS rednia wieku  11,8 lat, redni przebieg 214,5 tys. km. Dla autobusów odpowiednio rednia wieku wynios³a - 14,3 lat, redni przebieg 153,6 tys. km. Stwierdzono, i¿ okrelenie wp³ywu
poszczególnych czynników na emisjê toksycznych sk³adników spalin jest utrudnione ze wzglêdu na zale¿noæ od wielu
parametrów konstrukcyjnych, regulacyjnych i eksploatacyjnych oraz zwi¹zany z tym du¿y rozrzut otrzymanych wyników pomiarów. Nie mniej dla pojazdów o wiêkszych przebiegach obserwuje siê wiêksze stê¿enie objêtociowe CO,
HC i wspó³czynnik poch³aniania wiat³a . Najwiêksz¹ emisj¹ toksyn odznaczaj¹ siê pojazdy produkcji krajowej. Wi¹¿e
siê to z tym, i¿ wiêkszoæ z nich (m.in. pojazdy marki Fiat
125p, ¯uk, Fiat 126p) jest ju¿ wycofana z produkcji  wp³ywa to na ci¹g³e starzenie siê i wzrost zu¿ycia eksploatacyjnego wymienionej grupy pojazdów. W pozosta³ych grupach
pojazdów wskaniki zanieczyszczenia spalin s¹ korzystniejsze. Analizuj¹c wyniki badañ prowadzonych od 1993 roku
(na terenie miasta Lublina) obserwuje siê powoln¹ tendencjê
spadkowa rednich stê¿eñ CO (rys. 10). Wi¹¿e siê to ze zwiêkszaj¹cym udzia³em samochodów nowych napêdzanych nowoczesnymi silnikami z reaktorami katalitycznymi. Stwierdzono, ¿e 53% badanych pojazdów posiada³o reaktor
katalityczny. Odnotowano równie¿ spadek zadymienia spalin wród autobusów Komunikacji Prywatnej. Nie mniej do
grupy autobusów bardzo uci¹¿liwych dla rodowiska trzeba
zaliczyæ wyeksploatowane Ikarusy. Liczba autobusów, które
nie spe³niaj¹ normy zadymienia w porównaniu z rokiem 1995
spad³a o ponad po³owê. Ekologicznoæ pojazdów eksploatowanych na terenie miasta Lublina systematycznie siê poprawia. Jednak nie mo¿emy byæ z niej dumni w porównaniu
z krajami zachodnimi. Wskazane jest prowadzenie zdecydowanych dzia³añ prowadz¹cych do zminimalizowania skutków wynikaj¹cych z u¿ytkowania zwiêkszaj¹cej siê liczby
samochodów m. in. prowadzenie czêstych kontroli drogowych spalin, powolne, ale systematyczne wycofywanie z eksploatacji pojazdów o nadmiernej emisji sk³adników toksycznych. Promocja rozwi¹zañ zmierzaj¹ca do ograniczenia
toksycznoci spalin, szerokie rozpowszechnianie wyników
aktualnie prowadzonych badañ toksycznoci spalin w rodkach masowego przekazu. Du¿e znaczenie ma te¿ podnoszenie wiadomoci ekologicznej i kultury technicznej naszego spo³eczeñstwa.

son is also a high dispersion of obtained results. The
main observed tendency was as follows: vehicles with
higher mileages have higher emission levels. The highest levels of emissions were measured for old Polish
cars  relatively old and no longer produced (¯uk,
Fiat 125p, 126p). Comparing obtained results with
previously gathered data, a constant tendency towards
decrease in emissions can be observed. More 53% of
investigated vehicles were equipped with catalytic converters. Number of busses which do not meet emission standards was twice lower as in 1995. In general,
automotive emissions in the vicinity of Lublin is constantly decreasing, but still there is lot to be done, in
comparison to the western standards. There should be
certain initiatives aimed at neutralization of the effects of constantly increasing number of vehicles: frequent road controls, elimination of old vehicles and
those in unacceptable technical conditions, promotion
of environment friendly solutions leading to reduction of emissions. Of major importance is also constant advance in environmental consciousness and
technical knowledge of the society.
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SZTUCZNE SIECI NEURONOWE W ANALIZIE
EFEKTYWNOCI SKRAWANIA MATERIA£ÓW
KRUCHYCH UK£ADAMI WIELOOSTRZOWYMI
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN EFFICIENCY
ANALYSIS OF BRITTLE MATERIALS CUTTING
PROCESS WITH MULTI-PICK HEADS
W artykule przedstawiono wyniki analizy danych laboratoryjnych uzyskanych w trakcie procesu skrawania materia³ów kruchych g³owicami wieloostrzowymi z wykorzystaniem sztucznych
sieci neuronowych. Analiza dotyczy problemu efektywnoci procesu skrawania w zale¿noci od
geometrii wieloostrzowego uk³adu skrawaj¹cego. Celem pracy by³o miêdzy innymi przetestowanie mo¿liwoci zastosowania sieci neuronowych w rozwi¹zywaniu problemów analizy procesu skrawania.
S³owa kluczowe: skrawanie, materia³y kruche, g³owice wieloostrzowe, sieci neuronowe
In the paper there are presented some analysis results of laboratory data recorded during natural
brittle materials cutting process with the use of multi-pick cutting heads. Artificial neural networks
were used as an analysis tool. The aim of the analysis was to get new information about cutting
process efficiency depending on cutting tools set geometry, but also to test the possibility of
neural networks applications in solving of cutting process problems.
Keywords: cutting process, brittle materials, multi-pick heads, neural networks

1. Introduction
Typical real-world problems usually have quantitative and qualitative dimensions. In such a case, especially for decision making we need to process both 
quantitative and qualitative information. The same
happens when we analyze any technological process,
for example such as cutting of natural brittle materials with the use of multi-pick heads. All systems and
processes are identified by their measurable components. If we can measure all necessary components
(parameters) of analyzed process or any other system,
and we are also able to formalize relations among these
parameters by mathematical functions, then we can
use quantitative methods to analyze the system (process), solve all problems and make necessary predictions or recommend decisions [12].
Artificial neural networks (ANN) and expert systems provide the needed methodologies, which deal
with qualitative aspects of decision-making and processes parameters predictions. In our case  to make
efficiency analysis of brittle materials cutting process
with multi-pick heads, we tried to test performance of
different architectures of artificial neural networks. All
this, because unfortunately, it is still very common that

personal experience is used to determine cutting values because the complexity of machining process and
its conditions very often cannot be described with reliable calculation methods. In addition many engineering and especially geological problems are characterized by being very complex, uncertain and
undefined, due to for example lack of data or knowledge. On the other hand - some results presented in
references show, that these problems can be successfully solved with support of artificial neural networks
and other intelligent systems [2, 9, 10].
Results obtained during researches with the use of
artificial neural networks are presented in this paper.
We have taken into consideration typical geometrical
parameters of the multi-pick cutting heads having influence on the cutting process efficiency, there is cutting depth (hD), angular scale between cutters (t0) and
their lateral scale (t). These parameters, their influence on the cutting process together with laboratory experiments, during which real-world data used in ANN
teaching, training and verification were described in
several previous papers [4, 5, 6, 7, 8].
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2. ANN in cutting data analysis and predictions

ting forces values Fc1, Fc2 and Fc3 were measured on
three Rapid 83 tools of the multi-pick set, as a function
of their geometrical parameters  there is their positioning on the cutting head described by cutting depth (hD),
angular scale (t0) and lateral scale (t).
It means that these three geometrical parameters
were input variables, and three cutting force values 
output variables of the network. For this purpose we
have tested several different architectures to choose
one with the best performance. In each case we had
95 training sets, 47 verification sets and 47 test sets of
the experimental data. Also for each case we have
compared such networks as:
 linear
 Radial Basis Function (RBF)
 generalized regression neural networks (GRNN)
 radial basis function networks (RBF)
 multi-layer perceptrons (MLP)
 and probabilistic neural networks (PNN).
For each of them we have analyzed network sensivity, error, performance (regression ratio) and correlation. The best results were obtained when GRNN
and RBF networks were used (fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig.
4). The GRNN network has quite complex architecture with 95 neurons in the first hidden layer, while
another one is simple, having single hidden layer only
with six neurons.
For both architectures taken into further analysis
and comparison we have calculated regression statistics, which results are presented in table 1 (GRNN 395-4-3) and table 2 (RBF 3-6-3), where for each data
set we display:
 Data Mean  average value for the target variable

At present time artificial neural networks, as on of
Data Mining tool are successfully used to solve sophisticated technological problems [1, 2, 3, 9, 10]. This
way, unknown relations between input and output
parameters can be learned and reproduced by neural
networks. Such representation obtained when modeling technological objects with the use of ANN can
be qualitative. It means that no mathematical function is needed to represent these relations. All this
happens inside the ANN as a kind of relations and
interconnections between neurons and layers, depending of used architecture.

Fig. 1. Network with one of the best performances
(GRNN 3-95-4-3)
In our case we wanted to make a kind of intelligent
determination of cutting forces values with the help of
artificial neural network. We wanted to make some predictions of cutting forces values on three tools set as a
function of multi-pick heads geometrical parameters.
To train, verify and test the networks we have used data
sets obtained during laboratory experiments, when cut3
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Fig. 2. Real values of cutting forces on the first tool of the set (continuous line) and their predictions (dot line) GRNN 3-95-4-3 network, test set of the experimental data
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 Data S. D.  standard deviation of the target output
variable
 Error Mean  average error (residual between target
and actual output values) of the output variable,
 Abs. E. Mean  average absolute error (difference
between target and actual output values) of the output variable
 Error S. D.  standard deviation of errors of the
output variable
 S. D. Ratio  the error: data standard deviation ratio
 Correlation  the standard Pearson-R correlation
coefficient between the target and actual values
General regression neural networks (GRNN) perform regression rather than classification tasks. The
GRNN networks copy the training cases into the network to be used to estimate response of new points.
The output is estimated using weighted average of the
outputs of training cases, where the weighting is related to the distance of the point from the point being
estimated. The best GRNN network with the best performance in our investigation consisted of four layers.
Input layer of 3 units (three input variables), two hidden layers with 95 neurons in the first one and 4 units
in the second one), and finally  output layer with three
neurons because of three output variables taken into
consideration. The first hidden contains radial units,
second one  contains units which help to estimate
weighted average. This is a specialized procedure [11].
Each output has a special unit assigned in this layer
which forms the weighted sum for the corresponding
output. To get the weighted average from the weighted
sum, the weighted sum must be divided through by the
sum of weighting factors. A single special unit in the
second layer calculates the latter value. The output layer then performs the actual division [11]. Hence, the

Fig. 3. Network with one of the best performances
(RBF 3-6-3)
second hidden layer always has exactly one more unit
than the output layer (in our case 4 units in the second
hidden layer and three in output layer). The training
process and architecture of the GRNN 3-95-4-3 network
shows that they train almost instantly, but usually are
large and slow. This disadvantage is quite clear when
we compare the GRNN 3-95-4-3 and RBF 3-6-3 networks. Obtained results represented by the network
performance is almost equal, while architectures complexity is completely different  the first one is quite
complex (95 units in the first hidden layer), while the
second one consists only of 6 neurons in a single hidden layer.
Radial basis function network, which has obtained
the best performance (RBF 3-6-3) have an input layer
of three neurons (because we had 3 input, there is independent variables), one hidden layer of radial units
and output layer of linear units. The network has three
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Fig. 4. Real values of cutting forces on the first tool of the set (continuous line) and their predictions (dot line) - RBF
3-6-3 network, test set of the experimental data
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Table 1 -Regression statistics for GRNN 3-95-4-3

Training Verification Test Training Verification Test Training Verification Test
Fc1
Fc1
Fc1
Fc2
Fc2
Fc2
Fc3
Fc3
Fc3
2.4578
2.4108 2.3061
2.3325
2.6595 2.4077
2.3606
2.3300
Data Mean 2.4583
0.3550
0.3232
0.4379 0.3692
0.3695
2.6895 0.3454
0.3222
0.3758
Data S.D.
0.0048
0.0045
0.0201 0.0058
0.0674
0.3983 0.0067
0.0157
0.0301
Error
Mean
0.2088
0.2833 0.1614
0.2522
2.6968 0.1596
0.1854
0.2138
Error S.D. 0.2007
0.1482
0.1674
0.1928 0.1229
0.1849
0.5618 0.1196
0.1397
0.1706
Abs. E.
Mean
0.6460
0.6470 0.4373
0.5825
0.1027 0.4621
0.5752
0.5690
S.D. Ratio 0.5652
0.7654
0.8097 0.9160
0.7315
08242 0.9045
0.8204
0.8342
Correlation 0.8401
Table 2 -Regression statistics for RBF 3-6-3

Training Verification Test Training Verification Test Training Verification Test
Fc1
Fc1
Fc1
Fc2
Fc2
Fc2
Fc3
Fc3
Fc3
2.4206
2.4868 2.2785
2.3365
2.7112 2.3788
2.3614
2.3876
Data Mean 2.4391
0.3479
0.3734
0.4077 0.3699
0.3998
2.6779 0.3596
0.3082
0.3656
Data S.D.
0.0001
0.0216
0.0596 0.0001
0.038
0.4328 0.0001
0.0274
0.0139
Error
Mean
0.2187
0.2957 0.2120
0.2509
2.6984 0.2090
0.1860
0.2270
Error S.D. 0.1832
0.1421
0.1779
0.1912 0.1591
0.2005
0.5605 0.1667
0.1529
0.1885
Abs. E.
Mean
0.5856
0.7253 0.5730
0.6276
0.3663 0.5813
0.6035
0.6210
S.D. Ratio 0.5267
0.8147
0.6896 0.8149
0.7793
0.7899 0.8136
0.8020
0.7839
Correlation 0.8501
output neurons, because the object has three dependent variables  cutting forces values on three tools of
the set. The radial layer has exponential activation
functions, the output layer  linear activation functions (the activation level is passed on directly as the
output). RBF network was trained in three stages:
- the centers stored in the radial hidden layer were
optimized first, typically using unsupervised training techniques, for which we have used different algorithms, like: K-means, Kohonen training
or learned vector quantization, to place centers
to reflect clustering,
- the spread of data was reflected in the radial deviations (stored in the threshold), deviations can
be typically assigned by a number of algorithms
(explict, isotropic, K-nearest neighbor),
- the linear output layer was optimized using pseudo-inverse technique, as this is fast and guarantees to minimize the error if deviations are too small.
It was noticed that the RBF network was trained
relatively quickly and did not extrapolate too far from
known data. From references describing theory of artificial neural networks, we know that a perfect prediction will have correlation coefficient of 1. On the
other hand such correlation does not necessarily indicate a perfect prediction (only a prediction which is
perfectly linearly correlated with the actual outputs),
although in practice the correlation coefficient is
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a good indicator of performance [11]. It also provides
a simple way to compare the performance of networks
with standard least squares linear fitting procedures.
In our researches for the GRNN and RBF networks
the correlation was usually equal to 0.8, and was a little bit higher for the first one. Comparing obtained
performance and our knowledge about analyzed object, which very often can be influenced by random
factors and several disturbances can be considered as
high and satisfactory.

3. Final conclusions
Determination of cutting forces values on multipick heads cutting natural brittle materials with the
help of artificial neural networks is a new, alternative
and promising method. Results from our several tests, when we have been using different architectures,
training methods, activation functions, etc., typical for
neural networks theory show, that networks are capable of learning different functions from experimental
databases, including those nonlinear.
Our laboratory experiments which aim was efficiency analysis of brittle materials cutting process with the
use of multi-pick cutting heads were complicated and
limited. But they helped us to get a dataset with information about cutting heads geometrical parameters influence cutting forces measured on three tools of the
set. This information and knowledge coming from its
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analysis provided further possibility for problem description when modeling the object with the use of Finite Element Method [5, 6]. It was one of the possibilities to extend investigations and get new knowledge
about the object. On the other hand  artificial neural
networks which application possibility for cutting pro-

cess analysis was presented in this paper can be successfully used as an alternative tool. They can be used
not only for dependent variables predictions beyond
laboratory test limitations, but also for interpretation,
diagnosis and further real-time control, monitoring or
optimization of the cutting process.
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ANALIZA NIEZAWODNOCI SYSTEMU MONTA¯OWEGO
ASSEMBLING SYSTEM RELIABILITY ANALYSIS
W artykule przedstawiono sposób okrelenia niezawodnoci odcinka monta¿owego jako zbioru
urz¹dzeñ o ró¿nych rozk³adach prawdopodobieñstwa uszkodzeñ. Dokonano analizy niezawodnoci pojedynczego urz¹dzenia roboczego na przyk³adzie g³owicy wkrêcaj¹cej. Wykorzystano
w tym celu metodê grafu uszkodzeñ, która pozwala powi¹zaæ niezawodnoæ urz¹dzenia z niezawodnoci¹ odcinka monta¿owego
S³owa kluczowe: system monta¿owy, prawdopodobieñstwo uszkodzeñ,
graf uszkodzeñ, dekompozycja.
In article one introduced manner of qualification of reliability of assembly - section as of
gathering of devices about different schedules of probability of damages. One executed
analysises of reliability single devices working on example of cap screwing in. One used in
this of aim method graphs of damages, which permits to tie reliability of device with reliability
of assembly - section
Keywords: assembly system, probability of failure, failure graphs, decomposition.

1. Wstêp

1. Introduction

Obecnie projektowane i budowane linie monta¿owe
s¹ liniami asynchronicznymi, w sk³ad których wchodz¹
odcinki monta¿owe o ró¿nej strukturze organizacyjno technologicznej i ró¿nym stopniu automatyzacji. Parametry funkcjonowania okrelone dla ka¿dego z odcinków i odpowiednio zestawione funkcyjnie z pozosta³ymi, umo¿liwiaj¹ ocenê jakociow¹ i ilociow¹ linii
monta¿owej jako ca³oci. Ilociowa ocena niezawodnoci odcinka monta¿owego, rozpatrywanego obecnie jako
system, dokonywana jest poprzez obliczenie prawdopodobieñstwa niezawodnej pracy z wykorzystaniem prawdopodobieñstw uszkodzeñ i napraw elementów sk³adowych systemu [1].
W artykule przedstawiono:
- Przybli¿on¹ metodê oceny niezawodnoci odcinka monta¿owego.
- Metodê okrelenia niezawodnoci urz¹dzenia roboczego jako elementu decyduj¹cego o niezawodnoci odcinka monta¿owego.

Actual assembly line are designed and built as
asynchronous lines consisting of assembling sections
differing in technology - organisation structure and in
automation level. Qualitative and quantitative evaluation of assembly line as a whole is possible on grounds of functional parameters determined for all individual sections and functionally combined together
with the others. Then quantitative reliability evaluation is performed through calculation of reliable operation probability with use reliable failure rate and
repair for individual assembling section being considered as a system [1].
The following issues are presented in the present
article:
- approximated method of reliability evaluation for
assembling section.
- method of reliability evaluation for operating
device being the essential element affecting the
assembling section reliability.

2. Okrelenie ogólnych parametrów funkcjonowania systemu monta¿owego

2. Determination of general parameters of
assembling system functioning

Bior¹c pod uwagê dane dotycz¹ce rozk³adu intensywnoci uszkodzeñ i prawdopodobieñstwa pracy bez
awarii systemu monta¿owego w ró¿nych przedzia³ach
czasu eksploatacji mo¿na sformu³owaæ wnioski:

On grounds of data regarding failure rate distribution and trouble free operation of assembling system
for various operation intervals time the following can
be concluded:
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1. W okresie rozruchu tj. dochodzenia do znamionowych
parametrów funkcjonowania, zachodzi najwiêksza
intensywnoæ uszkodzeñ by w koñcowej fazie tego
okresu przyj¹æ, w przybli¿eniu wartoæ sta³¹;
2. Podczas eksploatacji zaczynaj¹ pojawiaæ siê
uszkodzenia o intensywnoci narastaj¹cej w czasie spowodowane zu¿ywaniem siê elementów
roboczych oraz oprzyrz¹dowania.
Prawdopodobieñstwo bezawaryjnej pracy systemu monta¿owego w okresie rozruchu okrelamy
z rozk³adu [2]:
P

R

U

1

1

1

Prozr (t ) = exp[ −t (∑ λ p + ∑ λr + ∑ λu )]

(1)

Gdzie:
λp - intensywnoæ uszkodzeñ urz¹dzeñ roboczych
i pomocniczych oraz elementów oprzyrz¹dowania p = (1..P),
λr - intensywnoæ uszkodzeñ powsta³ych podczas wykonywania operacji technologicznej a zwi¹zanych
z oddzia³ywaniem narzêdzia roboczego na montowany podzespó³, r = (1...R),
λu - intensywnoæ uszkodzeñ spowodowanych b³êdami mocowania i pozycjonowania podczas monta¿u, u = (1...U),
t - czas pracy rozpatrywanego odcinka systemu monta¿owego.
Równanie (1) mo¿emy zapisaæ tak¿e w postaci:
A

Prozr (t ) = Π[1 − Qa (t )]
1

(2)

1. During starting period i.e. required to achieve
rated operation parameters, the failure rate is the
highest and becomes approximately constant in
the final phase of that period;
2. During operation, the value of failure rate increases due to wear of working elements and tooling.
The probability of failure free operation of assembly system during starting period can be determined
by means of the following equation [2]:
P

R

U

1

1

1

Prozr (t ) = exp[ −t (∑ λ p + ∑ λr + ∑ λu )]

(1)

Where:
λp - rate of failures for: tooling elements, work and
auxiliary device,
λr - rate of failures those occurred during process operation and joint with influence work tool to assembled componet,
λu - rate of failures those caused during errors by positional and fasten to assembled componet,
t - working time for the section of assembling system under consideration.

Equation (1) can write as:
A

Prozr (t ) = Π[1 − Qa (t )]

(2)

1

Gdzie:
Qa(t) - prawdopodobieñstwo pojawienia siê uszkodzeñ przy czym A=P+R+U, a = (1...A)

Where:
Qa(t) - probability of arising of failures where
A=P+R+U, a = (1...A)

Prawdopodobieñstwo bezawaryjnej pracy systemu monta¿owego podczas eksploatacji Peksp okrelony jest dla stopniowo pojawiaj¹cych siê uszkodzeñ:

The probability of failure free operation of assembly system during operation Peksp is determined for
failures arising gradually:

B

Peksp (t ) = Π[1 − Qb,γ (t )]
1

(3)

B

(3)

Peksp (t ) = Π[1 − Qb,γ (t )]
1

Gdzie:
Qb,γ - prawdopodobieñstwo uszkodzenia urz¹dzenia
b wchodz¹cego w sk³ad systemu monta¿owego i spowodowana tym zmiana wartoci g parametru jego funkcjonowania, b=(1...B).

Where:
Qb,g - probability of failure device b, when getting
to whole assembly system and change of value of functioning parameter (g) resulting
b=(1...B).

3. Metoda analizy niezawodnoci pojedynczego urz¹dzenia

3. Reliability method analysis of individual
device

Poni¿ej przedstawiono metodê okrelenia niezawodnoci elementów sk³adowych urz¹dzenia roboczego z wykorzystaniem grafów uszkodzeñ. Teoria
ta opisana w [3] umo¿liwia ocenê niezawodnoci urz¹dzenia w powi¹zaniu z jego oddzia³ywaniem na prze-

A method of reliability evaluation for operating
device components by means of failures graphs has
been presented below. The evaluation of device reliability associated with its influence on the course of
process operation can be performed and any errors in
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bieg operacji technologicznej oraz wskazuje b³êdy
przygotowania elementu bazowego do przeprowadzenia na nim operacji technologicznej. Budowê grafu
uszkodzeñ rozpoczynamy od okrelenia g³ównego
(podstawowego) uszkodzenia H a nastêpnie przeprowadzamy analizê przyczyn jego powstania d¹¿¹c do
racjonalnego stopnia dekompozycji. Wykorzystuj¹c
graf uszkodzeñ otrzymujemy:

preparation of basic element being the subject of process operation are indicated by means of a theory described in [3]. Construction of failures graph is commenced by determination of a principal (basic) failure
H and then analysis of reasons thereof is carried out
in order to achieve reasonable decomposition level.
By means of failures graph the following results are
obtained:

• Usystematyzowane przedstawienie wszystkich

• Systematic presentation of all possible reasons

mo¿liwych przyczyn g³ównego zdarzenia i ich
wzajemne powi¹zania,
• Analizê przyczyn niezadzia³ania,
• Parametry niezawodnoci systemu otrzymane
w rezultacie ilociowej analizy grafu uszkodzeñ.
G³ówne uszkodzenie H mo¿e byæ wynikiem awarii o charakterze:
• pierwotnym (pocz¹tkowym ),
• wtórnym,
• eksploatacyjnym.

The principal (basic) failure H can be resulted
from;
• Primary (initial) failure,
• Secondary failure,
• Operating failure.

W dowolnym przypadku po³¹czenie danego typu
awarii z wydarzeniami, które j¹ spowodowa³y odbywa
siê za pomoc¹ operatorów: ∧ (i) oraz ∨ (lub).
W artykule przedstawiono budow¹ grafu niezadzia³ania na przyk³adzie g³owicy wkrêcaj¹cej [4] przystosowanej do pracy na automatycznej linii monta¿owej. Wybór tego urz¹dzenia spowodowany jest
przeprowadzeniem jego wielostronnej analizy dotycz¹cej dekompozycji [5] oraz modularyzacji [6]. Grafy
(rys.1) zbudowano dla trzech g³ównych uszkodzeñ:

In any case, connection of specific type of failure
with the events being its reasons, is performed by
means of operators: ∧ (and) as well as ∨ (or).
An example of failure  of  operation graph construction for screwing head [4] adapted for integration with automatic assembly line has been presented
in the present article. Such device has been selected
after its thorough and multidirectional analysis in view
of decomposition [5] and modularization [6]. Refer
to graphs (Figure 1) for three (3) principal failures:

• brak ruchu roboczego koñcówki wkrêcaj¹cej - H1,
• brak technologicznego oddzia³ywania na element

• Failure of operating movement of screwing end  H1
• Failure of process interaction on basic ele-

•

•

bazowy - H2,
brak operacji technologicznej - H3.

Rozpatrzmy urz¹dzenie robocze oraz jego
oddzia³ywanie w procesie technologicznym w kategoriach systemu, dla którego mo¿na okreliæ uszkodzenie g³ówne H. Mo¿emy wiêc zapisaæ:

H = H(Y1..............Yn) = H(Y) = 

Yi - bazowe zdarzenie grafu uszkodzeñ, i=(1...n).
Przyjmuj¹c:
Yi =1- Xi
(5)
H(Y) = 1-S(X)
(6)
S(X) = S(X1......Xn)
(7)
Gdzie:
S(X) - ogó³ stanów elementów podsystemu.
Xi = 1-Yi
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•
•

of the principal event and their interrelations,
Analysis of reasons of failure of operation,
System reliability parameters obtained from quantitative evaluation of failure graph.

ment - H2,
Failure of process operation - H3.

Considering the operation device and its interaction in course of process in view of system for which
the principal failure H can be determined, the following equations can be expressed:

1 – gdy zachodzi g³ówne zdarzenie
principal event occurring
0 – gdy nie wystêpuje
principal event not occurring

(4)

Yi - basic event in failure graph; i (1...n)
Assuming
Yi =1- Xi
(5)
H(Y) = 1-S(X)
(6)
S(X) = S(X1......Xn)
(7)
Where:
S(X) total number of subsystem elements conditions
Xi = 1 - Yi
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1a
Koñcówka wkrêcaj¹ca
nie wykonuje ruchu
roboczego
H1

Uszkodzenie
przek³adni
zêbatej

Uszkodzenie
silnika
elektrycznego

v

Uszkodzenie
wrzeciona i
nakrêtki

Uszkodzenie
sprzêg³a
przeci¹¿eniowego

v

v

Uszkodzenie
sprê¿yny

Uszkodzenie
zabieraka
Wp³yw
elementu
obcego
Uszkodzenie
gwintu

Zu¿ycie
k³ów
sprzêg³a
Uszkodzenie
k³a sprzêg³a

Uszkodzenie
koñcówki
roboczej
v

Z³amanie
koñcówki

Wykrêcenie siê
koñcówki z
czêci biernej
sprzêg³a
v

Uszkodzenie gwintu
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1b

Brak operacji
technologicznej
H3

v

Uszkodzenie
element
przy³¹czeniowy
g³ówny

H2

v

Uszkodzenie
otworu

Przesuniêcie
osi otworu

1c

Brak
otworu

B³¹d
pozycjonowania

Otwór
nienagwintowany

Brak technologicznego
oddzia³ywania g³owicy
wkrêcaj¹cej
H2

v

Uszkodzenie
zwi¹zane z
koñcówk¹
wkrêcaj¹c¹
v

Brak ruchu
roboczego koñcówki
wkrêcaj¹cej
v

H1
Zaklinowanie siê
³¹cznika
gwintowego

Rys.1. Budowa grafu uszkodzeñ g³owicy wkrêcaj¹cej z wykorzystaniem podzia³u na uszkodzenia g³ówne
Oznaczenia:
- uszkodzenie g³ówne lub uszkodzenie sk³adowe, które ulega dalszemu podzia³owi,
- nie badane dalej uszkodzenie wtórne lub eksploatacyjne,
- pierwotne (pocz¹tkowe) uszkodzenie.
Fig.1. Structure of screwing head failures graph by dividing into principal failures.
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2a

H1
v

3

Z1

Z2

v

v

4

5

1

6

2

Z3
v

7

2b

8

2c
H2

H3

v

v

Z1

Z2

v

v

1'

H1

H1

Z1
v
Z2

1

v

2

3

4

Rys. 2. Sformalizowany zapis grafu uszkodzeñ g³owicy wkrêcaj¹cej
Fig. 2. Formalised notation of screwing head failures graph
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St¹d funkcja niezawodnoci tego systemu przyjmuje postaæ:
S(X) = 1 - H(Y)
(8)

Reliability function for that system in the following form:
S(X) = 1  H(Y)
(8)

W celu okrelenia wartoci H(Y) dokonujemy formalizacji zapisu grafu uszkodzeñ, przyjmuj¹c, ¿e
uszkodzenia daj¹ce siê roz³o¿yæ przyjmuj¹ oznaczenie
Zi, natomiast uszkodzenia pierwotne i eksploatacyjne
otrzymuj¹ kolejne numery (1...n). W celu otrzymania
H(Y) wykorzystywana jest metoda minimalnych dróg
i minimalnych ciêæ w odniesieniu do grafu uszkodzeñ.
Je¿eli oznaczymy minimalne ciêcia przez βm i dla ka¿dego m ∈ (1, M ) to:

In order to determine the value of H(Y), formalisation of failure graph notation has been used assuming symbol Zi for decomposable failures and assigning successive numbers (1......n) for primary and
operation failures. The method using minimal travels
and cuts relating to failures graph has been used to
determine H(Y). Using βm for minimal cuts and for
each m ∈ (1, M ) :

H (Y ) =

∨

1≤ m ≤ M

∧ Yi = max × min Yi
1≤ m ≤ M

Yi ∈β m

Je¿eli oznaczymy minimalne drogi ciêcia przez al i dla
ka¿dego l ∈ (1, L ) to:
H (Y ) = ∨ ∧ Yi = min × max Yi
1≤l ≤ L

1≤ l ≤ L

Yi ∈α l

H (Y ) =

(9)

∨

1≤ m ≤ M

∧ Yi = max × min Yi
1≤ m ≤ M

Yi ∈β m

(9)

Using al for minimal travels and for each l ∈ (1, L ) :
H (Y ) = ∨ ∧ Yi = min × max Yi

(10)

1≤ l ≤ L

1≤ l ≤ L

Yi ∈α l

(10)

Dokonuj¹c ciêcia ga³êzi grafu (rys. 2) otrzymujemy sk³adowe opisuj¹ce funkcjê uszkodzenia H(Y).
Wemy pod uwagê uszkodzenie H3 (rys. 2c), gdzie
bazowe uszkodzenia oznaczono cyframi 1, 2, 3, 4 otrzymujemy tu nastêpuj¹ce minimalne ciêcia:
{H2},{1}, {2}, {3}, {4}, wtedy:

In result of cutting the branches of graph (Figure 2), components describing the failure function H(Y) are obtained.
Considering the failure H3 (Figure 2c) with the
basic failures indicated by means of digits 1, 2, 3, 4 
the following minimal cuts are obtained:
{H2},{1}, {2}, {3}, {4}, then:

H(Y) = H2 vY1 v Y2 v Y3 v Y4

H(Y) = H2 vY1 v Y2 v Y3 v Y4

(11)

(11)

Analogicznie mo¿emy zapisaæ równania dla uszkodzeñ H1 :
H(Y) = Y1 v Y2 v Y3 v Y4 vY5 vY6 v Y7 vY8
(12)

Similar equations can be expressed for failures H1:
H(Y) = Y1 v Y2 v Y3 v Y4 vY5 vY6 v Y7 vY8 (12)

Oraz H2:

And H2
H(Y) = Y1 v H1

(13)

H(Y) = Y1 v H1

(13)

Otrzymana funkcja H(Y) umo¿liwia utworzenie
strukturalnej funkcji S(X). Przyk³adowo dla schematu - rys. 2c otrzymujemy:
H(Y) = (1-Y1) (1-Y2) (1-Y3) (1-Y4) (1-Y5)
(14)

Having determined function H(Y), one can express
function S(X). For example in case of diagram illustrated
in Figure 2c the following equation cab be expressed:
H(Y) = (1-Y1) (1-Y2) (1- Y3) (1 -Y4) (1 Y5) (14)

Gdzie: Y5 - zmienna bazowa odpowiadaj¹ca modu³owi H2
S(X) = 1-(H(Y)) = X1X2X3X4X5
(15)

Where: Y5  basic variable corresponding to module H2
S(X) = 1-(H(Y)) = X1X2X3X4X5
(15)

Funkcja S(X) umo¿liwia okrelenie wspó³czynnika niezawodnoci badanego urz¹dzenia. Po pierwszym uszkodzeniu i - tego elementu nastêpuje czas
naprawy tnap,i1 a nastêpnie mamy do czynienia z czasem tgot, i1 podczas którego urz¹dzenie jest gotowe do
pracy [1]. Stan elementu Xi(t) zmienia swoj¹ wartoæ
od 0 (uszkodzenie) do 1( gotowoæ do pracy, sprawnoæ), tak wiêc czas u¿ytkowania urz¹dzenia jest sum¹
czasów naprawy i gotowoci do pracy. Je¿eli za³o¿yæ,
¿e wartoci tgot,ií (í =1...n) posiadaj¹ jednakowe roz-

Having determined the structural function S(X),
one can determine reliability factor for the device under test. After the first failure of element (i)  reconstruction period takes place todb1 and then the device is
ready to operation during period tgot i1 [1]. The element status value Xi(t) is changed from 0 (failure) to 1
(operational readiness, efficiency). Therefore the time
use device is a sum the time of operational readiness
and the time of reconstruction period. Assuming identical distributions P(t) for tgot,ií (í =1...n) and identical
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k³ady P(t), za tnap,ii - jednakowe rozk³ady G(t) i s¹
niezale¿ne, to prawdopodobieñstwo gotowoci do
pracy i - tego elementu w czasie t okrelamy:
Ki(t) = P(Xi(t)=1)
(16)

distributions G(t) for tnap,ii for independent events, operating readiness probability for conditions of element
(i) at time (t) can determined as follows:
Ki(t) = P(Xi (t) =1)
(16)

Je¿eli t → ∞ to:

When t → ∞

lim K i (t ) =

t →∞

t got
t got + tnap

= K s (t )

(17)

Niestacjonarny wspó³czynnik gotowoci Ks(t) systemu oblicza siê za pomoc¹ strukturalnej funkcji S(X):
K s (t ) = S[ K1 (t )...K n (t )]

(18)

Wykorzystuj¹c równania (15) i (18) otrzymujemy:
K s (t ) = K1 (t ) K 2 (t ) K3 (t ) K 4 (t ) K 5 (t )

(19)

lim Ki (t ) =

t →∞

t got
t got + tnap

= K s (t )

(17)

Non-stationary factor of system readiness Ks(t) is
calculated by means of structural function S(X):
K s (t ) = S[ K1 (t )...K n (t )]

(18)

By means of equations (15) and (18) the following
can be obtained:
K s (t ) = K1 (t ) K 2 (t ) K3 (t ) K 4 (t ) K 5 (t )

(19)

4. Pdsumowanie

4. Final conclusions

Opisana metoda pozwala zbudowaæ model niezawodnoci systemów technicznych charakteryzuj¹cych siê
dowoln¹ struktur¹. Oparta jest na analizie wp³ywu
uszkodzenia (niezadzia³ania) elementów wybranego
podsystemu, okrela nastêpstwa tych uszkodzeñ na
dzia³anie ca³ego systemu i okrela warunki wyst¹pienia uszkodzeñ ka¿dego rodzaju.

A model of reliability can be created for technical systems being characterised by optional structure. This
method basing upon analysis of effect of failure (failure of operating) of a subsystem select determines
the consequences of such failures for operation of
whole system and determines conditions resulting in
each type of failures.
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SYSTEM OBD II JAKO PRZYSZ£E SPOSOBY
DIAGNOZOWANIA POJAZDÓW
OBD II SYSTEM AS A FUTURE DIAGNOSTIC
METHODS OF VEHICLES
W poni¿szym artykule zosta³y przedstawione ogólne informacje oraz zagadnienia zwi¹zane z
diagnozowaniem samochodów w systemie ci¹g³ym. Opisuje tak¿e wykorzystywane w tym celu
urz¹dzenia s³u¿¹ce do odczytywania informacji z systemu OBD II.
S³owa kluczowe: diagnostyka, silnik, pojazd
This paper describes On Board Diagnostics II. The control process of each car's elements,
which determine the level of toxic exhaust components, are described here. OBD II standard
introduce in the United States of America - the World standard since 2000 for motor-car and
delivery vehicle puts on the obligation made the new diagnostic systems by the vehicle producer.
Measurement and on-line monitoring the basic parameter as the power train should be the
obligatory function of these systems.
Keywords: diagnostic, engine, vehicle

1. Wprowadzenie

1. Introducing

W drugiej po³owie dwudziestego wieku nast¹pi³
ogromny rozwój motoryzacji, nie tylko w dziedzinie
konstruowania pojazdów, ale tak¿e w zakresie elektroniki i elektrotechniki samochodowej. W tym okresie
nast¹pi³ tak¿e bardzo du¿y wzrost produkcji, a co za tym
idzie sprzeda¿y samochodów osobowych, dostawczych
i ciê¿arowych, nie tyko w Europie, ale tak¿e w Polsce.
Dwadziecia lat temu przewidywano i¿ nie bêdzie
nastêpowa³o zmniejszenie stosowanych silników o ZS
do ma³ych samochodów osobowych i dostawczych.
W ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat moglimy zaobserwowaæ zjawisko ca³kowicie odwrotne. Zalety silnika
wysokoprê¿nego oraz rozwój komputerowego sterowania silnikiem powoduje dynamiczny wzrost iloci
pojazdów napêdzanych silnikami wysokoprê¿nymi.
Dziêki takim zaletom jak: ni¿sze zu¿ycie paliwa, du¿a
trwa³oæ, niezawodnoæ, które spowodowa³y, ¿e
w prawie 100 % samochodów ciê¿arowych i autobusów stosowany jest taki w³anie silnik. W przypadku
samochodów dostawczych w 1995 roku, sprzeda¿ tej
gamy samochodów z silnikiem ZS wynios³a 90 % we
Francji oraz 95 % w Wielkiej Brytanii w stosunku do
ca³oci sprzedanych samochodów z tego segmentu
(rys. 1) [1].
Wzrost liczby pojazdów na wiecie spowodowa³
znaczny wzrost emisji sk³adników toksycznych spalin. Z uwagi na rosn¹ce ska¿enie rodowiska, agencje

The motorization has largely developed in the second half of twentieth century not only in the field of
vehicles designing, but also in the field of electronics
and vehicle electronics. Enormous production increase took place in that time, and consequently increased production and sale of vehicles in Europe, specially in Poland.
It was forecasted 20 years ago that there would be no reduction in number of diesel engines
used in passenger and delivery vehicles. In the
course of the last 10 years we could observe quite
opposite phenomenon. The advantages of diesel
engine and development of engine computer control causes dynamic growth of quantity of vehicles with diesel engines. Thanks to advantages as:
lower fuel consumption, high durability, reliability, 100% of trucks and buses use such kind of engine. In case of delivery vehicles, sales in 1995 of
vehicles with diesel engine constituted 90% in
France and 95% in Great Britain in comparison to
whole sales volume of vehicles in this segment
(fig. 1) [1].
The increase of number of vehicles in the world
has caused growth of toxic emission. Because of growing environment pollution, the agencies of environmental protection and automotive concerns are searching for the possibilities of emission reduction of
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harmful substances being result of hydrocarbon fuels
combustion. More and more complicated modernisation of presently produced vehicles is performed for
the global problem reduction.

ochrony rodowiska oraz koncerny samochodowe
poszukuj¹ mo¿liwoci zmniejszenia emisji substancji
szkodliwych bêd¹cych wynikiem spalania paliw wêglowodorowych. Dla globalnego zmniejszenia skali
problemu u¿ywa siê coraz bardziej skomplikowanych
modernizacji produkowanych obecnie samochodów.
Silnik spalinowy jest na razie najpopularniejszym ród³em napêdu stosowanym w samochodach.
800000

Iloæ sztuk

600000

400000

200000

0

9
19

2

9
19

3

9
19

4

9
19

5

9
19

6

9
19

7

9
19

8

9
19

9

20

00

Rys. 1. Sprzeda¿ samochodów osobowych w Polsce [2]
Fig. 1. Sells of passenger cars in Poland [2]

2. Wprowadzenie do diagnostyki pok³adowej

2. Introduce to on board diagnostic

Jednym ze sposobów ograniczenia emisji sk³adników toksycznych jest ci¹g³e nadzorowanie elementów silnika, porednio lub bezporednio, odpowiedzialnych za poziom emisji tych sk³adników.
Wprowadzenie tych wymogów spowodowa³o utworzenie definicji samodiagnostyki:
Uk³ad samodiagnostyki porównuje wartoci sygna³ów z obwodów elektronicznego urz¹dzenia steruj¹cego z wartociami kontrolnymi. Je¿eli wartoæ
sygna³u rzeczywistego nie odpowiada wartoci kontrolnej, to w pamiêci urz¹dzenia steruj¹cego jest zapisywany kod usterki.
W 1981 roku zosta³y opublikowane pierwsze zasady diagnostyki pok³adowej. W nastêpnych latach
norma ta by³a udoskonalana, do warunków panuj¹cych obecnie, a tak¿e w przysz³oci czego rezultatem
jest obecnie dzia³aj¹cy system OBD II (On Board Diagnostic), a w niedalekiej przysz³oci jako OBD III.
System pok³adowego diagnozowania - OBD II znajduje siê w wiêkszoci samochodów osobowych oraz
dostawczych u¿ytkowanych na drogach USA. Idea ta
zrodzi³a siê na prze³omie lat 70-tych i 80-tych. By³a podyktowana chêci¹ kontrolowania funkcji silnika oraz
diagnozowania zwi¹zanych z tym podzespo³ów.

One of the methods to reduce emission of toxic
components is continuous control over engine elements that are directly or indirectly responsible for
level of emission of these components. Introduction
of these requirements caused creation of the self-diagnostic definition and utilising innovation definition
self-diagnostic:
Self-diagnostic system comparing value of signals
from circuit of electronic control device with control
values. If the real signal value does not comply with
control value, the memory of the control devices records the error code.
The first rules of on board diagnostic were published in 1981. The standard had been improved in the
next years, until the condition of today and also in the
future, which result is presently used OBD II system,
and in the close future - OBD III.
On-board diagnostic system  OBD II is present
in most passenger and utility vehicles in USA; the idea
originated on the turn of 70-ties and 80-ties. It was
dictated by the willingness to control engine functions
and to diagnose related subassemblies.
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Jako historyczny okres rozwoju pok³adowych systemów diagnostycznych mo¿na traktowaæ czas od momentu wprowadzenia pierwszych sterowanych komputerowo
systemów zap³onowo-wtryskowych, tzn. koniec lat 70.,
do roku 1994 (rys. 2), w którym z dwuletnim okresem
przystosowawczym zaczêto wprowadzaæ normy OBDII.
W okresie tym diagnostyka pok³adowa by³a realizowana
przez modu³ kontrolno-pomiarowy silnika ECM (Engine
Control Module) i polega³a na bie¿¹cym testowaniu czujników, elementów wykonawczych uk³adu wtryskowo-zap³onowego i samej jednostki steruj¹cej.
Wszystkie urz¹dzenia diagnostyczne zosta³y zaprojektowane zgodnie z g³ównym celem normy OBD II, czyli:
jedno z³¹cze  jeden przewód  jeden przyrz¹d diagnostyczny  wszystkie dane diagnostyczne teraz i w przysz³oci.
System pok³adowy OBD II, którego za³o¿enia
zosta³y opublikowane przez EPA (Environment Protection Agency), jest dalszym rozwiniêciem OBD I.
Najwa¿niejsze zmiany jakie wówczas zasz³y to [3]:
- dodatkowe funkcje kontrolki MIL (Malfunction
Indicator Light) na tablicy rozdzielczej,
- nadzorowanie funkcji i elementów zorientowane na wykrywanie usterek, ale równie¿ na sk³ad
spalin,
- obok b³êdów musz¹ byæ zapamiêtywane tak¿e
warunki pracy silnika przez tzw. freeze frame
 zamro¿on¹ ramkê,
- odczyt pamiêci b³êdów musi byæ dokonywany
za pomoc¹ urz¹dzenia diagnostycznego (tester
usterek) odczytuj¹cego kody b³êdu z ECU (Engine Control Unit).
Przy wykrywaniu niesprawnoci tych elementów
wykonywano proste testy na zwarcia i otwarte pêtle
w obwodach oraz porównywanie poziomów i w³asnoci
dynamicznych sygna³ów pomiarowych z wartociami
oczekiwanymi. Ujemny wynik testu zapisywano
w module uk³adu steruj¹cego w postaci kodu niesprawnoci i sygnalizowano wskanikiem wietlnym
sprawd silnik widocznym z miejsca kierowcy. Kody
b³êdów oraz bie¿¹ce wartoci parametrów mierzonych
i zmiennych steruj¹cych mog³y byæ odczytywane za
pomoc¹ zewnêtrznych (pozapok³adowych) narzêdzi
diagnostycznych, którymi by³y specjalizowano czytniki
(skanery) lub odpowiednio oprogramowane komputery
osobiste. Z perspektywy czasu mo¿na stwierdziæ, ¿e
pierwsze pok³adowe systemy diagnostyczne umo¿liwia³y diagnostykê samego systemu wtryskowo-zap³onowego, nie dokonywa³y jednak oceny w³asnoci
funkcjonalnych i emisyjnych pojazdu. Przyk³adowo:
pojazd, w którym reaktor katalityczny uleg³ zu¿yciu, co
powodowa³o oczywisty niedopuszczalny wzrost emisji,
by³ uwa¿any za sprawny jeli system pok³adowy nie
wykry³ usterek kontrolowanych przez siebie elementów.

40

The time from the moment of implementation of
the first computer-operated power systems, that it is
from the end of the 70s until year 1994 (fig. 2) when
the OBD II norms were being implemented with a twoyear assimilation period can be considered the historical phase of the evolution of the on-board diagnosis
systems. During that time the diagnostics were carried out by an engine control-measuring module ECM
(Engine Control Module). It was based on continuous
testing of the sensors, active elements of the power
systems and the steering entity in itself.
All the diagnostic devices have been designed according to main goal of the OBD standard, i.e.: one
connector  one cable  one device  all diagnostic
data now and in the future.
On-board system OBD II, which assumptions have
been published by EPA is the
further development of OBD I. The most important changes are [3]:
- additional functions of MIL indicator on instrument panel,
- control over function and elements, directed towards faults finding, but also combustion gases
composition,
- besides faults, engine operation conditions must
be recorded by so called freeze frame,
- memory readout of faults must be done by diagnostic device (faults tester) reading out trouble
codes from ECU.
A negative result of the test was recorded in the
steering system module in the form of a fault code
and was signalled through a light signal of check
engine visible from the drivers seat. The fault codes
and the current value of measuring parameters and
steering variables could be read with external (offboard) diagnostic equipment, such as specialized scanners or particularly programmed personal computers
(PC). From the time perspective it can be determined
that the first on-board diagnosis systems allowed for
a diagnosis of the powering system only, they did not
perform an evaluation of a functional (driving) and
emitting properties of the vehicle. For example:
a vehicle with a damaged catalytic converter, which
resulted in an obvious unacceptable increase of toxic
substance emission, was considered fully operational
if the on-board diagnosis system did not detect any
faults in the elements that it controlled.
Similarly, a vehicle was considered fully operational when in fact the burning did not occur resulting in an increased emission of hydrocarbons. The
differentiation and privacy of the on-board diagnosis systems were characteristics of the first on-board
diagnosis systems. Each producer used his own elec-
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Rys. 2. Projekt wprowadzania normy EOBD w samochodach osobowych i w lekkich ciê¿arówkach [4]
Fig. 2. Project introductions of norms EOBD for passenger cars and light duty vehicles in UE countries at type
approval [4]
Podobnie za sprawny, uwa¿any by³ samochód,
w którym wystêpuje zjawisko braku spalania, powoduj¹ce zwiêkszon¹ emisjê wêglowodorów. Charakterystyczn¹ cech¹ pierwszych systemów diagnostycznych
by³a tak¿e ich ró¿norodnoæ i prywatnoæ. Ka¿dy
producent stosowa³ w³asny standard elektryczny i logiczny transmisji danych z systemu oraz traktowa³ informacjê o kodach b³êdów i stanie silnika jako wiedzê
fabryczn¹ dostêpn¹ dla ograniczonej liczby odbiorców. Przyk³adem tej sytuacji mo¿e byæ samochód Polonez, w którym wystêpuj¹ trzy ró¿ne systemy diagnostyczne o ró¿nych standardach transmisji i kodach
b³êdów. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e diagnostyka
poprzedzaj¹ca OBDII u³atwia³a obs³ugê i naprawê pojazdów, nie prowadzi³a jednak do znacz¹cego zmniejszenia emisji z transportu samochodowego.
Spe³nienie za³o¿onych celów mo¿na by³o osi¹gn¹æ
dziêki opracowaniu normy oraz nowej koncepcji diagnostyki pok³adowej wykorzystuj¹cej nowatorsk¹
definicjê uszkodzenie  awaria [3]:
Za element niesprawny uwa¿a siê element, którego
dzia³anie mo¿e spowodowaæ znaczny wzrost emisji
zwi¹zków toksycznych z uk³adu wylotowego lub zasilania w paliwo, przy czym jako znacz¹cy uwa¿a siê
w OBD II wzrost emisji o 50% od wartoci dopuszczalnej dla danego typu samochodu.

trical and logical standard of data transmission from
the system and treated the information about the fault
codes and the engine technical state as factory
knowledge, available only to a limited number of
consumers. As an example of such can be the Polonez car where three different diagnosis systems are
implemented with three different transmission standards and fault codes. In general, the diagnostic,
which preceded OBD II allowed for easier service
and repair of the vehicles but did not result in a decrease of toxic substance emission from the vehicles.
Achievement of assumed gaols could be done
thanks to the standard preparation and the new concept of on-board diagnostic, utilising innovative definition of defect  failure [3]:
A non-operational element is considered the one
which operation may cause considerable increase of
emission of toxic components from exhaust system or
fuel supply system; at the same time, the increase of
emission by 50% from acceptable level for the particular type of vehicle is treated in OBD II, as an considerable one.

3. Wa¿niejsze zagadnienia zwi¹zane z pok³adowym system diagnostycznym

3. More important problems connected with
on board diagnostic

System OBD II ma znacznie wiêksz¹ ni¿ kiedykolwiek zdolnoæ okrelania, co dzieje siê wewn¹trz
silnika. Istotn¹ spraw¹ jest wzrost emisji wylotowej,
je¿eli jakie procesy przebiegaj¹ nieprawid³owo, lecz

OBD II has more ability than the ever before to
know what is going on inside an engine. The main reason is the increased emission output when something
goes asttray, but more important to protect catalityc
converter from being damaged by excessive hyrocar-
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najwiêksze znaczenie ma ochrona reaktora katalitycznego przed uszkodzeniem wynikaj¹cym z nadmiernej iloci wêglowodorów albo tlenku wêgla.
Aby lepiej zrozumieæ istotê systemu OBD II nale¿y poznaæ kilka terminów [5]:
- kryteria zezwalaj¹ce  s¹ to niezbêdne warunki,
jakie musz¹ byæ spe³nione, aby mog³o dojæ do
uruchomienia testu diagnostycznego. Ka¿dy test
ma pewn¹ iloæ warunków niezbêdnych do przeprowadzenia testu. Niektóre z nich to: prêdkoæ
silnika, prêdkoæ pojazdu, temperatura cieczy
ch³odz¹cej silnika, cinienie atmosferyczne, odpowietrzanie zbiornika, wyrównowa¿enie poziomu paliwa,
- diagnostyka wykonawcza  zestaw kodowanych
instrukcji stosowanych do przetwarzania i kontroli innych kodowanych poleceñ,
- test bierny  jest testem diagnostycznym kontroluj¹cym system albo jego elementy,
- test aktywny  przeprowadza rzeczywiste dzia³anie w czasie, kiedy wykonywana jest funkcja
diagnostyczna,
- cykl nagrzewania  silnik musi osi¹gn¹æ temperaturê 70°C i zwiêkszyæ o przynajmniej 22° po
zakoñczeniu testu,
- diagnostyka intruzywna  ka¿dy test pok³adowy
uruchamiany przez diagnostyczny system kontroli, który ma wp³yw na emisjê,
- ramka zamro¿ona  przechowuje informacje
o pojedzie w chwili kiedy b³êdy zwi¹zane z emisj¹ s¹ zatrzymywane a wietlny wskanik uszkodzenia MIL ma to uszkodzenie zasygnalizowaæ.
Jest to zbiór wartoci parametrów uk³adu napêdowego obserwowanych podczas wyst¹pienia
uszkodzenia,
- cykl jezdny OBD II  celem jest przeprowadzenie
wszystkich procedur diagnostyki pok³adowej, aby
ustaliæ wskanik stanu badanie/obs³uga (I/M),

Odejmowanie paliwa

0

100%

bon or carbon monoxide. Due to this, new area are monitored, including catalit converter conversion effciency
and crankshaft speed to determine engine misfires.
To understand OBD II logic, we will first start with
a few basic terms [5]:
- enable criteria  an engineering term for the conditioms necessery for a given diagnostic test to
run. Each test has a certain number of conditions
that need to be met before it is executed. Some
common enable criteria are: engine speed, vehicle speed, ECT, MAF/MAP, barometric pressure, IAT, TPP, canister perge, fuel trim, TCC
enable and A/C on-signal,
- diagnostic executive  a set of coded instructions
designed to process and control other coded instructions,
- passive test  is a diagnostic test that monitors
a system or component,
- active test  an active test actually executes an
action when performing a diagnostic function,
- warm-up cycle  the engine temperature must reach a minimum of 70°C and rise at least 22°C
over the course of the trip,
- intrusive dianostic  any on board test run by the
diagnostic management system that will have an
effect on emissions,
- freeze frame  stores vehicles information at the
moment an emissions system test that will have
an affect on emission,
- OBD II drive cycle  it is purpose is to run all of
the on board diagnostic so that I/M read flags
will set,
- fuel trim system monitoring  the theory for fuel
trim monitoring is to look at the average short or
long term correction neededd to bring the air/fuel
ratio into line. If these fuel trim values reach and
stay at their limits for a period of time, a malfunction is indicated (fig. 3),
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Rys. 3. Zmiana równowagi paliwa [5]
Fig. 3. Change of fuel equilibrum [5]
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- EGR system monitoring  this uses a change in
MAP to determine how effective the EGR system is. The EGR valve will be forced open during closed throttle deceleration and a change in
MAP corresponding to the chart below will be
required,
- misfire monitor  regulations require misfire monitoring under cruise, accelerationand idle conditions. The diagnostic must determine whither there is single or multiple cylinder misfire, then
identify the offenders. One of the major obstacles
to promram and identify misfire siftware is the
effect of rough roads on misfire detection (fig. 4),
- heated oxygen monitoring HO2S  consists of
three parts: response time, time to active, and
sensor voltage checks,
- response time  by studying the car below, you
will see that the amount of time needed to make
the transition from rich to lean cannot surpass 100 ms
on the pre-catalytic converter O2 sensor (fig. 5),
- time to active  the time required for the HO2S to
become active during cold start. This time frame
is compared to a calibrated malfunction threshold
to judge the capability of the sensor heater,

- monitorowanie systemu sterowania paliwa  w teorii sterowania iloci¹ paliwa rozpatrywana jest krótko  albo d³ugoterminowa korekcja niezbêdna do
sprawdzania wspó³czynnika l, tzn. sk³ad mieszanki paliwowej na odpowiedni poziom. Je¿eli wartoæ tego wspó³czynnika ronie ponad zadan¹
i utrzymuje siê przez pewien okresu czasu, zasygnalizowane zostaje wadliwe dzia³anie (rys. 3),
- monitorowanie systemu recyrkulacji spalin EGR
 stosowana jest zmiana cinienia bezwzglêdnego w przewodzie dolotowym w celu stwierdzenia, jak efektywny jest system EGR (Exhaust Gas
Recirculation). Zawór EGR powinien byæ otwarty podczas opónienia zamkniêcia przepustnicy,
co spowoduje zmianê cinienia MAP,
- kontrola wypadania zap³onu  przepisy dotycz¹
monitorowania zjawisk wypadania zap³onu w warunkach jazdy ze sta³¹ prêdkoci¹, w czasie przypieszania i w warunkach pracy na biegu ja³owym.
Kontrola powinna wyznaczyæ, czy jest to zjawisko
wystêpuj¹ce w jednym czy w wielu cylindrach, a
nastêpnie okreliæ przyczyny. Jedn¹ z przeszkód
programowania i rozpoznawania wypadania zap³onu jest wp³yw nierównoci dróg (rys. 4),
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przekracza wzorcowy
limit emisji
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zap³onu i próg
emisji

tak

Raport o emisji w wyniku
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wykonawczego
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Rys. 4. Poziomy tworzenia decyzji dotycz¹cej zjawiska wypadania zap³onu [5]
Fig. 4. Level creation of decision apply to misfire phenomenon [5]
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- monitorowanie podgrzewanej sondy lambda (HO2S)
 sk³ada siê z trzech czêci: czasu reakcji, czasu uruchomienia i kontroli napiêcia sondy lambda,
- czas reakcji  dla sondy lambda przed reaktorem katalitycznym jest to czas niezbêdny do
przejcia z wartoci wiêkszej do mniejszej napiêcia nie mo¿e byæ wiêksza od 100 ms (rys. 5),
- czas aktywacji  czas niezbêdny do aktywacji podgrzewanej sondy lambda HO2S w czasie tzw. zimnego
rozruchu. Uzyskany przedzia³ czasu jest porównywany z wzorcowym progiem wadliwego dzia³ania w celu
okrelenia mo¿liwoci sondy lambda,
- kontrole napiêcia sondy lambda  ma zastosowanie
zarówno do sond lambda przed, jak i za katalizatorem. Elektroniczny system sterownia (ECU) kontroluje sondê lambda przed reaktorem katalitycznym,
aby mia³a ona ci¹gle wysok¹ aktywnoæ, podczas
kiedy sygna³ wyjciowy z sondy lambda za reaktorem katalitycznym jest p³aski. Sprawny katalizator
powinien mieæ oko³o 95% sprawnoci konwersji wêglowodorów. Je¿eli katalizator jest niesprawny, wtedy
sprawnoæ ta wynosi 65% albo mniej,
- system kontroli powietrza na biegu ja³owym 
przez porównanie rzeczywistej prêdkoci biegu
ja³owego z za³o¿on¹ prêdkoci¹, IAC powinna
okreliæ czy wymagane jest przeprowadzenie testu badawczego. Poziom tworzenia decyzji dotycz¹cych wypadania zap³onu przedstawia.

- sensor voltage checks  applied to both pre- and
post-catalytic converter HO2S. The ECU looks
for a pre-cat sensor to be very active, while a postcat sensors output is flat, as seen in the chart.
A good catalytic converter will have a hydrocarbon conversion efficiency of approximately 95%.
A degraded converter has a conversion efficiency of 65% or less,
- idle air control system  by comparing actual idle
speed to commanded idle speed, the IAC will
determine if a diagnostic follow-up test is required.

Przejcie z mniejszego do wiêkszego napiêcia
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300 mV

600 mV

300 mV

t

t

Zbyt d³ugi czas reakcji
> 100 ms

Dobry czujnik
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Przejcie z wiêkszego do mniejszego napiêcia
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300 mV
t

Dobry czujnik

300 mV
t

Zbyt d³ugi czas reakcji

Rys. 5. Czas reakcji podgrzewanej sondy lambda [5]
Fig. 5. Heated oxygen sensor response time [5]
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4. System przesy³ania danych - CAN

4. Controller area network  CAN

Wprowadzenie elektronicznie sterowanych uk³adów wtryskowo-zap³onowych oraz podsystemów redukcji emisji zwi¹zków toksycznych gwa³townie
zwiêkszy³o iloæ po³¹czeñ energetyczno-informatycznych w samochodzie. Efektem tego by³y:
- wzrost kosztów okablowania,
- trudnoci jego zabudowy w pojedzie,
- pogorszenie niezawodnoci zwi¹zane z iloci¹
po³¹czeñ w wi¹zkach.
W tradycyjnych rozwi¹zaniach pok³adowych systemów E/E trudne lub niemo¿liwe by³o tak¿e wykorzystanie czujników tych samych parametrów pojazdów
w ró¿nych zastosowaniach kontrolno-pomiarowych), co
dalej komplikowa³o ca³y system. Jedynym racjonalnym rozwi¹zaniem sta³o siê wiêc zast¹pienie analogowej wi¹zki szeregow¹ transmisj¹ cyfrow¹ znan¹ od
dawna w telekomunikacji i informatyce, w której informacje pomiêdzy elementami, podzespo³ami i systemami s¹ wymieniane za porednictwem jednego
wspólnego ³¹cza elektrycznego. W wyniku wspólnych
dzia³añ producentów pojazdów i instytucji normalizuj¹cych opracowano trzy standardy takiej transmisji, które mog¹ obs³u¿yæ wszystkie zastosowania pojazdowe. Standardy te s¹ nazywane w literaturze
komunikacj¹ klasy A, B i C (tabela 1).
Ka¿da klasa komunikacji by³a projektowana pod
k¹tem spe³nienia specyficznych wymagañ poszczególnych podzespo³ów i podsystemów pojazdów i ró¿ni
siê od pozosta³ych g³ównie prêdkoci¹ transmisji i odpornoci¹ na b³êdy.

Introduction of electronically controlled injectionignition systems and toxic emission reduction subsystems rapidly increased the quantity of energetic-information connections in the vehicle. It resulted in:
- cabling cost increase,
- difficulties of mounting in a vehicle,
- worsening reliability related to quantity of connections in harnesses.
Utilisation of sensors was difficult or impossible
for the same parameters in vehicles in different control-measurement applications in traditional solutions
of E/E on-board systems, what complicated more the
system. The only rational solution was replacement
of analogue harness with the serial digital transmission known since long time in telecommunication and
informatics, where information between elements,
subassemblies and systems is transferred by one common electrical link. As a result of joint activity of vehicle manufacturers and normalisation institutions,
three standards of such transmissions have been elaborated, that may be used for all vehicle applications.
These standards are called in professional literature
as A, B and C communication classes (table 1).
Each communication class was designed to fulfil
specific requirements of particular subassemblies and
subsystems of vehicles and differs from other systems
by the transmission speed and resistance to errors.
Development work started by Bosch in 1983 has
led to creation of functional system of data transmission, based on CAN (Controller Area Network) com-

Tab. 1. Klasy komunikacji danych akceptowane przez SAE [6]
Tab.1. Classes of data communication accepted by SAE [6]
Prêdkoæ
Transfer
Zastosowanie

Klasa A
niska
< 10 kb/s
Urz¹dzenia
zwiêkszaj¹ce komfort
jazdy

Podjête w 1983 roku przez firmê Bosch prace doprowadzi³y do stworzenia funkcjonalnego systemu transmisji danych, które swe dzia³ania opiera³y na protokole
komunikacyjnym CAN (Controller Area Network) zwanym inaczej szyn¹ danych. Protokó³ CAN okrelaj¹
normy ISO 11989 i 1159-2 oraz normy SAE J1859.
Sieci tworz¹ wymienniki informacji (tzw. wêz³y)
po³¹czone z magistral¹ danych. Wêz³y mog¹ byæ zarówno nadajnikami jak i odbiornikami informacji. Dla
zapewnienia technicznych mo¿liwoci wspó³pracy
z magistral¹ ka¿dy wymiennik musi posiadaæ [6]:
- sprzêg mechaniczny  z³¹cze,

Klasa B
rednia
od 10 do 125 kb/s
Niekrytyczne systemy
kontrolno-pomiarowe

Klasa C
wysoka
od 125 kb/s do 1 Mb/s
Systemy pomiarowe
krytyczne dla
bezpieczeñstwa jazdy

munication protocol called also data bus. CAN protocol is defined by ISO 11989 and 1159-2 standards and
SAE J1859 standards.
Networks create information exchangers (so called nodes) connected with data bus. The nodes may
be transmitters and also receivers of information. To
secure technical possibility for collaboration with bus,
each exchanger must have [6]:
- mechanical coupling  joint,
- electrical coupling system  adjusting the levels
and structure of electrical signals to general requirements in the whole bus,
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- uk³ad sprzêgaj¹cy elektryczny  dopasowuj¹cy poziomy i strukturê sygna³ów elektrycznych do wymagañ ogólnych obowi¹zuj¹cych w ca³ej magistrali,
- uk³ad sterowania wymian¹ danych  generuj¹cych
sygna³y potrzebne do wyprowadzenia komunikatu do
magistrali i do przyjêcia komunikatu z magistrali,
- uk³ad sprzêgaj¹cy wewnêtrzny ³¹cz¹cy uk³ad sterowania wymian¹ danych z obs³ugiwanym sterownikiem funkcjonalnym lub ród³ami sygna³ów dochodz¹cych do wêz³a.
Komunikacja nawi¹zywana jest pomiêdzy wêz³ami sieci dla wymiany informacji o stanie pracy urz¹dzeñ albo danych zawieraj¹cych wartoci mierzonych
parametrów (rys. 6). Do danych o stanie pracy, zwanych statusowymi, nale¿¹ m.in.:
- kody usterek,
- nastawy regulatora prêdkoci,
- ograniczenia prêdkoci,
- potwierdzenia wybranego zakresu pracy skrzyni
biegów,
- informacje o w³¹czaniu hamulca silnikowego itd.
a)

wskaniki

- data exchange control system  generating signals
needed for message output to bus and to reception of message from the bus,
- internal coupling system connecting data exchange control system with serviced functional controller or with signal sources reaching the node.
Communication is established between nodes of
the network for exchange of information about operating condition of the devices or data containing values of measured parameters (fig. 6). The following
belong between others to the data called status data:
- defect codes,
- settings of speed regulator,
- speed limitations,
- confirmations of selected range of operation of
gear box,
- information about actuation of engine brake, etc.

b)

sterownik
ABS

wskaniki
sterownik
ABS

CAN

sterownik
silnika

sterownik
skrzyni
biegów

sterownik
skrzyni
biegów

z³¹cze
diagnostyczne

sterownik
silnika
z³¹cze
diagnostyczne

Rys. 6. Szeregowa (a) i równoleg³a (b) transmisja danych
Fig. 6. Series (a) and parallel (b) transmission data

5. Malfunction indicator light

5. Wskanik uszkodzenia
G³ównym zadaniem systemu OBD II jest bie¿¹cy
nadzór nad poziomem emisji zwi¹zków toksycznych
z uk³adów: wydechowego i zasilania w paliwo. Nadzorem tego systemu s¹ objête oprócz elementów emisyjnie krytycznych, tak¿e elementy, których niesprawnoci mog¹ porednio zwiêkszyæ emisje poprzez
oddzia³ywanie swymi wejciami lub wyjciami na centralny system komputerowy. Wykrycie niesprawnoci jest sygnalizowane kierowcy wskanikiem wietlnym MIL oraz rejestrowane w pamiêci jednostki
centralnej w postaci standardowego kodu niesprawnoci i innych danych pomocniczych (rys. 7).
Wskanik MIL musi byæ sprawdzany przez kierowcê przed przeprowadzeniem rozruchu  musi zawieciæ siê oko³o 2 sekundy po dokonanym rozruchu.
Jeli wystêpuje wypadanie zap³onu szkodliwe dla ka-
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The OBD II system is particularly aimed at toxic
substance emission and its major task is a continuous
supervision over the level of toxic substance emission from the following systems: exhaust and fuel
supply. Critical emission elements are placed under
such supervision, as well elements whose faults can
indirectly increase toxic substance emission through
effecting the central computer system with its ins and
out. A detection of any fault is signaled to the driver
with the light signal MIL and registered in the memory of the central entity in the form of standard fault
code and other helpful data (fig.7).
The driver must check MIL indicator before starting an engine  it must light about 2 seconds after
engine starting. If there is misfiring which is detrimental for the catalyst, it must be signalled by flashing of combustion gases warning lamp, then the
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talizatora, musi byæ to natychmiast sygnalizowane
miganiem lampki ostrzegawczej, wówczas mo¿na
jeszcze jechaæ tylko ze zredukowana moc¹. W tym
przypadku lampka ostrzegawcza zaczyna wieciæ siê
w sposób ci¹g³y [7].
Jeli pogarsza siê jakoæ spalin, wówczas lampka
ostrzegawcza, po spe³nieniu ka¿dorazowo warunków
zapisu i za³¹czania, musi sygnalizowaæ wiat³em ci¹g³ym natychmiast dwa cykle jazdy.
Przyk³ad wypadania zap³onów - system w ka¿dych
warunkach jazdy sprawdza, czy:
iloæ nieudanych zap³onów jest tak wysoka, ¿e
mo¿e nast¹piæ uszkodzenie katalizatora,
iloæ nieudanych zap³onów powoduje przewy¿szenie 1,5-krotnie iloæ emitowanych spalin ograniczonych norm¹.

driving may be performed only with reduced power.
In this case the warning lamp starts to light continuously [7].
If the combustion gases quality is deteriorating,
then the combustion gases warning lamp after fulfilling each time the record and switching on conditions,
must immediately signal with continuous light two
driving cycles.
Example: misfiring  system checks in every drive conditions if:
the number of unsuccessful ignitions is so high,
that it may cause damage of the catalyst,
the number of unsuccessful ignitions causes 1,5
times increase of emitted combustion gases limited
by the standard.

Rys. 7.wietlny wskanik uszkodzenia MIL [8]
Fig. 7. Malfunction indicator light MIL [8]
Je¿eli b³¹d jest zapisany w pamiêci sterownika, wówczas mo¿na odczytaæ za pomoc¹ przyrz¹dów diagnostycznych. W przypadku strategii wymagaj¹cych wiêcej ni¿ dwóch wstêpnych cykli jezdnych w celu
aktywizacji MIL, producent musi dostarczyæ dane lub
obliczenia z których bêdzie jasno wynika³o, ¿e system
monitorowania jest w tych warunkach równie¿ skuteczny, jak i dok³adny w wykrywaniu uszkodzeñ elementów. MIL musi wyranie sygnalizowaæ np. wiat³em b³yskowym wypadanie zap³onów silnika mog¹ce spowodowaæ uszkodzenie reaktora katalitycznego, w stopniu okrelonym przez producenta. Wskanik MIL musi siê aktywowaæ kiedy kluczyk stacyjki znajduje siê w po³o¿eniu
key on przed rozruchem silnika oraz po zakoñczeniu
rozruchu silnika, jeli wczeniej nie zosta³a wykryta
¿adna nieprawid³owoæ funkcjonowania.
W celu zminimalizowania wywietlania siê diody,
system OBD II zaprogramowany jest tak, aby lampka
diagnostyczna wieci³a siê tylko wtedy, kiedy ten sam
b³¹d wyst¹pi dwa razy w tych samych warunkach jezdnych. B³êdy które maj¹ zasadniczy wp³yw na zwiêk-

If the fault is recorded in the controller memory
the diagnostic devices can read it out. In case of strategy that requires more than two initial driving cycles
to activate MIL, the manufacturer must provide the
data or calculations, from which will clearly result,
that the monitoring system is effective in these conditions as well, and accurate in elements faults finding.
MIL must clearly indicate, for example by flashing
light, that engine is misfiring that may cause catalyst
damage to the degree defined by the producer. MIL
indicator must be activated when the key of ignition
switch is in key on position before starting the engine and after engine starting, if no abnormality was
detected before.
In order to minimize the illumination of the diode
the OBD II system is programmed in such way that
the light will come on only when the same fault occurred twice in the same driving conditions. Faults
that have a significant effect on the increase of toxic
substance emission will cause the light to come on
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szenie emisji powoduj¹ zapalenie siê lampki kontrolnej ju¿ po pierwszym razie wyst¹pienia b³êdu. Norma
OBD wprowadza 9 trybów testowania.

the first time they occur. The OBD II norm implements nine testing stages. The OBD norm implements
9 testing stages (table 2).

Tab. 2. Norma OBD wprowadza 9 trybów testowania [2, 7]
Tab. 2. The OBD II norm introduces 9 stages of testing [2, 7]

Rodzaj trybu testowania
Tryb I
Tryb II

Tryb III

Tryb IV

Tryb V
Tryb VI
Tryb VII
Tryb VIII

Tryb IX

Opis
Identyfikacja parametrów – uzyskiwanie danych diagnostycznych
w postaci cyfrowej i analogowej.
Dostêp do danych przechowywanych w pamiêci sterownika w postaci
tzw. zamro¿onej ramki, zarejestrowanych podczas eksploatacji
samochodu, dotycz¹cych uszkodzenia elementów zwi¹zanych z emisj¹
toksycznych sk³adników spalin.
Umo¿liwia urz¹dzeniom diagnostycznym czytanie zapisanych kodów
b³êdów; kody b³êdów mog¹ byæ wywietlane samodzielnie lub razem
z tekstem opisuj¹cym.
Umo¿liwia kasowanie wszystkich kodów b³êdów zapisanych w pamiêci
sterownika; w pamiêci sterownika znajduje siê kod rejestruj¹cy fakt
kasowania b³êdów oznaczonych symbolem P1000 i oznacza, ¿e
urz¹dzenie diagnostyczne bêdzie gotowe do zbierania informacji o aktualnym stanie monitorowania i testowania samochodu w czasie jazdy.
Monitorowanie czujników tlenu (sond lambda) w celu wykrycia
niesprawnoci reaktora katalitycznego.
Testowanie tzw. monitorów (procedur diagnostycznych) tj. nie
pracuj¹cych w sposób ci¹g³y.
Testowanie tzw. monitorów bezwarunkowych tj. pracuj¹cych w sposób
ci¹g³y.
Kontrola stanu wyjciowego – umo¿liwia uruchomienie przez tester
mo¿liwoci sterowania danymi wyjciowymi (wysy³anie lub
wstrzymywanie sygna³u wyjciowego) centralnej jednostki sterowania;
tryb ten umo¿liwia obs³udze technicznej manualne kontrolowanie
wiêkszoci sygna³ów wyjciowych celem sprawdzenia aktualnego stanu
technicznego urz¹dzeñ zewnêtrznych np. pompy paliwa, zaworów lub
ruchomych elementów elektromechanicznych.
Zapytanie o VIN, aktualne dane o stanie samochodu

6. Kody uszkodzenia

6. Diagnostic Trouble Code

Uszkodzenie kontrolowanego elementu powoduje przes³anie sygna³u do centralnej jednostki steruj¹cej gdzie wiadomoci te zostaj¹ przeczytane oraz zanalizowane, a nastêpnie sterownik podejmuje decyzjê
o dalszym dzia³aniu. Oznacza to, ¿e sterownik wyposa¿ony jest w algorytm analizuj¹cy b³êdy, np. dzia³ania reaktora katalitycznego, w czasie rzeczywistym
i lampka systemu OBD II informuj¹ca kierowcê
o uszkodzeniu mo¿e zapaliæ siê w trakcie jazdy. G³ównym celem takiego dzia³ania sytemu jest poinformowanie kierowcy o zwiêkszonej emisji sk³adników toksycznych przez jego pojazd. Dzia³anie lampki
kontrolnej OBD II w samochodach nowych jest inne
ni¿ w samochodach starszych.

Any damage of the controlled system results in
a signal being sent to the central steering entity where
the data will be read and analysed, then the steering
entity will decide what shall be done further. This
means that the steering entity is equipped with the fault
analysing algorithm of for example: the operation of
the catalytic converter in the present time and the signalling light of the OBD II system informing of a fault
can light up during the ride. The main goal of such
system operation is informing the driver of an increased emission of toxic substances by his vehicle. The
functioning of the signalling light of the OBD II system is different in new cars than in the old models.
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System OBD ma zapisywaæ kody od wskazuj¹cych
stan systemu kontroli emisji a¿ do kontroli takich systemów jak Air Bag lub ABS. Oddzielne kody musz¹
byæ stosowane w celu poprawnego opisania dzia³ania
uk³adów kontroli emisji oraz dzia³ania tych uk³adów
kontroli emisji, których pe³na ocena mo¿e byæ przeprowadzona jedynie w trakcie eksploatacji pojazdu.
Kody b³êdów powoduj¹ce aktywizacjê MIL z powodu
uszkodzenia lub nieprawid³owego dzia³ania nadmiernej emisji musz¹ byæ rejestrowane oraz kod b³êdu musi
identyfikowaæ typ nieprawid³owego dzia³ania. Informacja o drodze przebytej przez pojazd od momentu
aktywizacji MIL musi byæ w ka¿dej chwili dostêpna
poprzez port szeregowy w z³¹czu standardowym.
Kody b³êdu  DTC (Trouble Diagnostic Code), s¹
okrelone norm¹ SAE i musz¹ byæ jednolicie stosowane
przez wszystkich producentów, sk³ada siê z piêciu oznaczeñ alfanumerycznej  z jednego symbolu literowego
oraz z czterech symboli cyfrowych np. P0305 (rys. 8).
Wszystkie zagro¿enia mo¿na podzieliæ na dwie
grupy (dwie klasy), ze wzglêdu na stopieñ zagro¿enia
zwiêkszenia emisji [2, 3, 9]:
Typ A:
- emisja wzglêdna,
- ¿¹danie podwietlenia wskanika MIL po wyst¹pieniu jednego b³êdnego cyklu jezdnego OBD,
- przechowywanie informacji typu DTC przez
freez frame po wyst¹pieniu jednego b³êdnego
cyklu OBD.
Typ B:
- emisja wzglêdna,
- zapamiêtanie informacji typu PTC (Pending Trouble Code) po jednym b³êdnym cyklu OBD,
- usuniêcie informacji typu PTC po wyst¹pieniu
jednego udanego cyklu OBD,
- zapalenie siê wskanika MIL po wyst¹pieniu
dwóch b³êdnych cykli OBD z rzêdu,
- przechowywanie informacji przez freez frame po
wyst¹pieniu dwóch b³êdnych cykli jezdnych z rzêdu.

OBD system should record the codes starting from
the codes of emission control system condition until
the codes of Air Bag and ABS systems. There must
be separate codes for correct defining operation of
emission control systems and operation of those emission control systems which full evaluation may be performed only during vehicle operation. Trouble codes
activating MIL because of damage or excessive emission must be recorded and the trouble code must identify the type of faulty operation. Information about
the cruise done by the vehicle from the moment of
MIL activation must be accessible any moment through the serial port in standard connector.
Trouble codes  DTC are defined by SAE standard and must be uniformly used by all manufacturers, they are made up of five alphanumeric characters  one literal symbol and four digital symbols, for
example P0305 (fig. 8).

Zapamiêtywane b³êdne funkcje mog¹ byæ odczytywane przez urz¹dzenia ledz¹ce typu Scan - Toll,
które jest przy³¹czone przez z³¹cze diagnostyczne (z
miejsca kierowcy  oko³o 0,5 m od ko³a kierownicy
wg. SAE).
Diagnoza za pomoc¹ urz¹dzeñ stwarza nastêpuj¹ce mo¿liwoci:
- odczytanie i kasowanie pamiêci b³êdu,
- wskazanie danych odnosz¹cych siê do zespo³u
wsparcia odszukania b³êdów,
- czytanie kodów gotowoci,
- wydruk danych diagnozy.

Trouble code and also information about the cruise
and so called freeze frame may be removed from
the OBD system, if the same trouble is no more recorded during completion of at least 40 engine heating cycles.
Stored faulty functions may be read out by the
monitoring devices Scan  Tool type, which is connected by diagnostic connector (from the driver place
 about 0,5 m from steering wheel).
Diagnosis by the device enables:
- readout and erasing of fault memory,
- pointing the data related to fault finding,
- diagnosis data printout.

There are two categories of DTC that apply to OBD
II [2, 3, 9]:
Type A:
- emission related,
- request illumination of the MIL after one failed
driving cycle,
- stores a freeze frame DTC after one failed driving cycle.
Type B:
- emission related,
- sets a Pending Trouble Code after one failed driving cycle,
- clears a Pending Trouble Code after one successful driving cycles,
- turns on the MIL after two consecutive failed driving cycles,
- stores a freeze frame after two consecutive failed driving cycles.
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Lokalizacja systemu
pojazdu

Typ kodu
0 - SAE (norma)
1 - specyficzny
dla producenta

P - uk³ad napêdowy
B - nadwozie
C - podwozie
U - system komunikacyjny

P 0 3

05

Lokalizacja podsystemu
w przypadku uk³adu
napêdowego
1- system sterowania sk³adem
2 - system zasilania paliwem
(wtryskiwacze)
3 - system zap³onowy
(wypadanie zaplonu)
4 - pomocnicze systemy
kontroli
emisji (EGR/AIR/CAT/EVAP)
5 - uk³ad biegu ja³owego i wejæ
pomocniczych
6- system komputerowy i
komunikacyjny
7/8 - przeniesienie napêdu
(przek³adnia)

Lokalizacja czêci lub obwodu,
charakterystyka uszkodzenia
(zwarcia, rozwarcia itp.)
W tym przyk³adzie pi¹ty cylinder
gubi zap³ony.

Rys.8 . Kod uszkodzeñ DTC [7, 9]
Fig. 8. Anatomy of the Diagnostic Trouble Code DTC [7, 9]
Przez ustawodawcê ustalone jest aby system
diagnozowania by³ tak opracowany przez producenta
pojazdów, by dane OBD mog³y byæ pobierane przez
dowolny przyrz¹d odczytuj¹cy OBD  Generic - Scan
Tool.

The legislator has determined that the manufacturer should prepare the diagnosticsystem in a way
that enables any OBD  Generic  Scan Tool to read
the data.

7. Podsumowanie

7. Resume

Zaniechanie wprowadzenie normy EOBD lub
znaczne opónienie jej wprowadzenia spowoduje skierowanie na rynek polski pojazdów opónionych technicznie, nie spe³niaj¹cych wymagañ normy EOBD,
które w czasie eksploatacji mog¹ staæ siê ród³em
znacznej emisji zwi¹zków toksycznych w spalinach.
Nale¿y przypuszczaæ, ze pojazdy te, dziêki ich ni¿szej cenie, mog¹ byæ sprzedawane w Polsce w znacznych ilociach. Brak obowi¹zku respektowania normy EOBD pozbawi tak¿e niezale¿ne warsztaty
naprawczo-obs³ugowe niezbêdnej dla serwisu informacji o stanie technicznym u¿ytkowanych pojazdów.

Relinquishment of implementation of the EOBD
or a significant delay in such implementation will result in technically retarded vehicles, which do not
comply with the requirements of the EOBD norm, and
which may later become a significant source of toxic
substance emission to be introduced in the Polish
market. It can be anticipated that such vehicles, thanks
to their lower price, will be sold in Poland in large
quantities. A lack of the duty of respect of the EOBD
norm will also deprive independent repair-servicing
workshops of the information from the information
system that the EOBD norm makes available to everyone, which may be essential to the workshop.
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Skróty i wyjanienia/ Jargon and Acronyms
ABS
CAN
DTC
ECM
ECU
EGR
EOBD
EPA
EVAP

Anti Block System  system antypolizgowy
Controler Area Network - uk³ad kontroluj¹cy pracê sieci
Diagnostic Link Conector - z³¹cze pozyskiwania danych diagnostycznych
Engine Control Module  modu³ kontrolny silnika
Electronic Control Unit - elektroniczny uk³ad sterowania
Exhaust Gas Recirculatioon - recyrkulacja spalin
European On-Board Diagnostic  europejski pok³adowy system diagnozowania
Environment Protection Agency - Urz¹d Ochrony rodowiska w USA
Evoporative System  System odprowadzania par paliwa z uk³adu zasilania. Badanie szczelnoci
tego systemu jest zadaniem jednego z wa¿nych monitorów OBDII
freeze frame Ramka zamro¿ona (stop klatka). Zbiór wartoci parametrów uk³adu napêdowego obserwowanych
podczas wyst¹pienia uszkodzenia.
LDV
Light Duty Vehicle  lekki pojazd samopchodowy
MIL
Malfunction Indicator Light - wietlny wskanik uszkodzenia
OBD I
On-Board Diagnostic I  pok³adowy system diagnozowania pierwszej generacji
OBD II
On-Board Diagnostic II  pok³adowy system diagnozowania drugiej generacji
OBD III
On-Board Diagnostic III  pok³adowy system diagnozowania trzeciej generacji
SAE
Society of Automativ Engineers  Stowarzyszenie In¿ynierów Samochodowych w USA
VIN
Vehicle Identyfikator Number  numer identyfikacji pojazdu
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AKTUALNOCI PN-TTE
Eugeniusz OLEARCZUK

STANDARDY EKSPLOATACYJNE PN-TTE
Omówiono okrelenie, rolê i znaczenie standardów eksploatacyjnych. Podano klasyfikacjê i
przyk³ad standardu eksploatacyjnego oraz pomocniczego dokumentu normatywnego jakim jest,
tzw. eksploatacyjna lista kontrolna.

1. Wprowadzenie

2. Okrelenie standardu eksploatacyjnego

Idea standardów eksploatacyjnych (SE) pojawi³a
siê na gruncie zadañ statutowych Polskiego Naukowo - Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego,
i przyjêtego przez nie oraz sygnatariuszy, Polskiego
Konsensu Eksploatacyjnego 02. Jej realizacja ma byæ
przejawem naszego aktywnego uczestnictwa w krajowych pracach normalizacyjnych bazuj¹cych na ustaleniach ISO oraz akceptacji wspó³czesnego europejskiego kanonu normalizacji niepañstwowej.
W 1990 r. Komisja Wspólnot Europejskich opublikowa³a dokument pod nazw¹ Zielona Ksiêga Komisji w sprawie rozwoju normalizacji europejskiej dzia³ania maj¹ce na celu szybsz¹ integracjê technologiczn¹ Europy. By³ to dokument adresowany do
wszystkich, którzy mog¹ i powinni interesowaæ siê
normalizacj¹ - do producentów i handlowców, u¿ytkowników i konsumentów; europejskich i krajowych
organizacji i jednostek normalizacyjnych. rodowisko eksploatacyjne podejmuj¹c, w skali swoich zainteresowañ i mo¿liwoci, ten adres stawia sobie cel
porz¹dkowanie i ujednolicenie podejcia eksploatacyjnego w procesach powstawania, obrotu i wykorzystania obiektów technicznych, poprzez opracowanie i upowszechnienie standardów eksploatacyjnych.
SE nie zastêpuj¹ ¿adnej normy czy aktu obligatoryjnego; wszêdzie jednak, gdzie mo¿na je przywo³aæ - w pe³ni
je wykorzystuj¹. W opracowaniu ka¿dego SE priorytet
maj¹ treci unormowañ proponowanych przez ISO.
Na gruncie in¿ynierii eksploatacji dyskusje i prace mog¹ zmierzaæ do:
- okrelenia standardu eksploatacyjnego,
- klasyfikacji SE,
- zasad ustanawiania SE,
- zapisu wybranych SE,
- wskazywania obszar zastosowañ SE.

Standardem eksploatacyjnym nazywa siê wzorzec
stanu obiektu technicznego lub postêpowania umo¿liwiaj¹cego obiektowi wype³nianie wymaganych
funkcji.
Standardy eksploatacyjne PNTTE s¹ niezale¿n¹,
prokonsumenck¹ interpretacj¹ norm, agend, przepisów, a tak¿e innych ujêæ w tym zwyczajowych zwi¹zanych z u¿ytkowaniem i obs³ugiwaniem (tech- nicznym) obiektów o ró¿nym przeznaczeniu. Standardy
eksploatacyjne mog¹ byæ prezentowane w ró¿nych
formach tekstowych, tablicowych i graficznych. Jedn¹ z form pomocniczych SE jest Eksploatacyjna Lista Kontrolna (ELK).
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3. Rodzaje standardów eksploatacyjnych
W poszukiwaniu klucza typologicznego dla SE
wykorzystaæ mo¿na pojêcie cyklu ¿ycia (life cycle)
obiektu. W cyklu tym wydziela siê okrelone fazy
powstawania, istnienia i wycofania obiektu z eksploatacji. Standardy eksploatacyjne w tym ujêciu powinny dotyczyæ (rys.1):
- antycypacji i kreacji obiektu,
- wprowadzania obiektu do eksploatacji,
- u¿ytkowania i obs³ugiwania obiektu,
- wycofywania obiektu z eksploatacji.
Dla tego modelu cyklu ¿ycia obiektu standardami podstawowymi s¹ standardy:
- antycypacji i kreacji obiektu
- wprowadzania obiektu do eksploatacji,
- u¿ytkowania obiektu,
- obs³ugiwania obiektu,
- wycofywania obiektu z eksploatacji,
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Rys.1. Fazy cyklu ¿ycia obiektu technicznego
KRE
- kreacja obiektu
WPR
- wprowadzanie do eksploatacji
U¯Y
- u¿ytkowanie
OBS
- obs³ugiwanie
WYC
- wycofywanie z eksploatacji
oraz standardy ³¹cznikowe:
(1) identyfikowania potrzeb i uwarunkowañ istnienia obiektu oraz formu³owania wymagañ
eksploatacyjnych dla obiektu,
(2) badañ i odbioru obiektu oraz obrotu obiektami,
(3) stanu pocz¹tkowego obiektu,
(4) stanu obiektu do obs³ugi,
(5) stanu obiektu do u¿ycia,
(6) stanu koñcowego obiektu,
(7) likwidowania i utylizowania.
Na podstawie tych przes³anek zosta³a przyjêta
klasyfikacja standardów eksploatacyjnych PN-TTE
(tab.1).
Tab.1. Klasyfikacja standardów eksploatacyjnych
PN-TTE
00 - Pojêcia, cechy, miary wskaniki, kryteria
10 - Antycypacja i projektowanie eksploatacyjne
20 - Badanie, wdra¿anie, obrót
30 - Lokalizowanie, instalowanie uruchamianie
/ rozruch
40 - Zasilanie, zaopatrywanie (logistyka)
50 - Obs³ugiwanie / utrzymywanie
60 - U¿ytkowanie
70 - Wycofanie, rozbiórka, odzysk, utylizacja,
likwidacja
80 - Zarz¹dzanie i wspomaganie komputerowe
eksploatacji (WKE)
90 - Doradztwo, szkolenie, audity, rekomendacje, us³ugi eksploatacyjne

4. Ogólne zasady ustanawiania standardów
eksploatacyjnych
ród³em treci SE jest Polski Konsens Eksploatacyjny (PKE).W ustanawianiu SE mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce sposoby postêpowania:
a) zinterpretowanie eksploatacyjne i przysposobienie wybranych norm miêdzynarodowych (PN EN)
b) zidentyfikowanie i zmodyfikowanie eksploatacyjne krajowych unormowañ prawnych (pañstwowych, samorz¹dowych i innych)
c) opracowanie w³asnych wzorców eksploatacyjnych obiektów / zachowañ zgodnie z przes³ankami statutowymi, tradycjami, dowiadczeniem
i podejciem eksploatacyjnym rodowiska zajmuj¹cego siê eksploatacj¹ obiektów technicznych.
Standardy PN  TTE maj¹ oznaczenia piêciocyfrowe, sk³adaj¹ce siê z trzech wyró¿ników: XX, Y, Z.
Wyró¿nik -XX jest wyró¿nikiem klasy standardu,
wg omawianej wy¿ej klasyfikacji. Y jest wyró¿nikiem
rodzaju obiektu, którego dotyczy standard. Z jest wyró¿nikiem charakteru standardu.
Przyjêto dla Y :
0  obiekty techniczne ogólnie,
1  maszyny i urz¹dzenia technologiczne,
2  maszyny i urz¹dzenia logistyczne,
3  budynki i budowle,
4  instalacje (o ró¿nym przeznaczeniu),
5  rodki transportu,
6  sprzêt ochrony rodowiska,
7  sprzêt ochrony ¿ycia, zdrowia i mienia,
8  sprzêt gospodarstwa domowego,
9  aparatura kontrolno  pomiarowa i informatyczna.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOÆ NR 1/2002

53

AKTUALNOCI PN-TTE
Z kolei Z dotyczy:
0  zasad,
1  technologii,
2  organizacji,
3  us³ugi,
4  wyrobu (wytworu).
Przyk³adem standardu eksploatacyjnego grupy
00 - Pojêcia, cechy, miary, wskaniki, kryteria jest
standard SE - 03.0.0 Cechy eksploatacyjne obiektu
technicznego (dodatek 1).
Podana lista cech jest wykorzystywana w ocenach
projektu obiektu, jego badaniach i w trakcie eksploatacji. Na bazie tego standardu kontrahenci (zainteresowani obiektem) ustalaj¹ w procesie negocjacji
i w trybie umowy:
- miary wszystkich lub wybranych z listy cech,
- wartoci liczbowe, które bêd¹ pe³ni³y rolê kryterialne odpowiednio do celu przedsiêwziêcia.
Drugim przyk³adem standardu eksploatacyjnego
jest standard SE  08.0.0 Klasy jakoci eksploatacyjnej obiektu technicznego (dodatek 2). Standard
racjonalizuje wiele prac realizowanych w ramach in¿ynierii eksploatacji, s¹ nimi dla przyk³adu: formu³owanie wymagañ eksploatacyjnych, badanie ofert dostaw wyrobów/wiadczeñ us³ug eksploatacyjnych,
oceny ogólnych warunków eksploatacji obiektu technicznego, okrelenie zmian klasy jakoci eksploatacyjnej w okresie jego eksploatacji.
Prowadzenie ró¿norodnych, pod wzglêdem okolicznoci i zakresu, analiz i ocen, prac, przy braku
odpowiednich SE, mo¿e byæ u³atwione i czêciowo
unormowane dziêki zastosowaniu, tzw. pomocniczych
dokumentów normatywnych. Wród nich najliczniejsz¹ grup¹ s¹ eksploatacyjne listy kontrolne (ELK).
S¹ to zbiory wczeniej wytypowanych (wynegocjonowanych) zagadnieñ (pytañ) wraz z procedur¹ obróbki i syntezy przyjêtej punktacji poszczególnych zagadnieñ. ELK zawiera zwykle 20 -30 zagadnieñ.
Zakres tematyczny zagadnieñ i szczegó³owoæ ich
sformu³owania musi byæ adekwatna do celu, zakresu,
okresu i rodków przeznaczonych na badania obiektu
i/lub systemu jego eksploatacji.
Ni¿ej przedstawione s¹ dwie listy kontrolne:
ELK - Obiekt techniczny (dodatek 3),
ELK -  Eksploatacja obiektu technicznego (dodatek 4).

5. Obszary stosowania standardów eksploatacyjnych
Standardy eksploatacyjne, opisuj¹ce wzorce stanów obiektów i zachowañ podmiotów eksploatacji,
maj¹ w in¿ynierii eksploatacji du¿e znaczenie metodyczne i pragmatyczne. Powo³ywanie siê na SE,
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w przypadku ich szerszego upowszechnienia, mo¿e
byæ bardzo przydatne w poszczególnych fazach cyklu ¿ycia obiektów:
a) w fazie antycypacji i kreacji, przy:
• formu³owaniu wymagañ techniczno-eksploatacyjnych; zawieraniu kontraktów,
• proeksploatacyjnym projektowaniu obiektów
technicznych,
• wytwarzaniu obiektów i kontroli ich jakoci
eksploatacyjnej,
• dopuszczaniu wyrobu do sprzeda¿y/u¿ytkowania,
• udzielaniu gwarancji, ustalaniu odpowiedzialnoci za wyrób/us³ugê,
• kszta³towaniu relacji dostawca - nabywca,
w³aciciel - zarz¹dca, zarz¹dca - u¿ytkownik  i inni;
b) w fazie wprowadzania do eksploatacji, przy:
• odbiorach, wprowadzaniu obiektów do eksploatacji,
• przygotowaniu u¿ytkowników,
• prowadzeniu dzia³alnoci serwisowej,
• okrelaniu odpowiedzialnoci dostawcy za szko³y i straty spowodowane wadami,
• konstrukcyjnymi, produkcyjnymi,wdro¿eniowymi, serwisowymi,zalecanym sposobem eksploatacji;
c) w fazie u¿ytkowania, przy:
• ocenie przydatnoci u¿ytkowej,
• badaniu jakoci eksploatacyjnej,
• wycenianiu wartoci u¿ytkowej,
• nadzorze eksploatacyjnym,
• zarz¹dzaniu ryzykiem i kosztami eksploatacji,
• ubezpieczeniach eksploatacyjnych,
• audytowaniu i rekomendowaniu dzia³añ i wyników eksploatacji;
d) w fazie obs³ugiwania, przy:
• rozpoznawaniu stanu obiektu technicznego,
• doborze zakresu obs³ugi,
• organizacji obs³ugiwania,
• ocenie podatnoci obs³ugowej obiektu;
e) w fazie wycofywania z eksploatacji, przy:
• wtórnej sprzeda¿y i wtórnej eksploatacji,
• doborze sposobu eksploatacji schy³kowej,
• okrelaniu warunków eksploatacji ryzykownej,
• doborze programu wycofywania i recyrkulacji.
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AKTUALNOCI PN-TTE
Dodatek 2. Przyk³ad standardu eksploatacyjnego

STANDARD EKSPLOATACYJNY
---------------------------------------------------------POLSKIE
N-T
TOWARZYSTWO
EKSPLOATACYJNE

KLASY JAKOCI
EKSPLOATACYJNEJ OBIEKTU
TECHNICZNEGO

SE – 08.0.0
--------------------------1998
------------------------Grupa: pojêcia,
cechy, miary
wskaniki, kryteria

STRESZCZENIE
Standard okrela klasy jakoci eksploatacyjnej obiektu technicznego. Klasê determinuj¹ przyjête
kryteria. Ustanawia siê 5 klas jakoci eksploatacyjnej obiektu technicznego.
PRZEDMOWA
Okrelenie klasy jakoci eksploatacyjnej obiektu technicznego racjonalizuje wiele prac realizowanych
w ramach in¿ynierii eksploatacji, s¹ nimi dla przyk³adu: formu³owanie wymagañ eksploatacyjnych,
badanie ofert dostaw wyrobów/wiadczeñ us³ug eksploatacyjnych ,oceny ogólnych warunków
eksploatacji obiektu technicznego, okrelenie zmian klasy jakoci eksploatacyjnej w okresie jego
eksploatacji.
TREÆ
OPIS KLAS JAKOCI EKSPLOATACYJNEJ OBIEKTU TECHNICZNEGO
Klasa 1: obiekt spe³nia wymagania nabywcy dotycz¹ce jego w³asnoci eksploatacyjnnych* oraz sposobu u¿ycia i obs³ugi; ma okrelony sposób wprowadzania/wycofywania
do/z eksploatacji
Klasa 2: obiekt spe³nia wymagania nabywcy dotycz¹ce jego w³asnoci eksploatacyjnnych oraz sposobu u¿ycia ; narzuca sposób obs³ugi
Klasa 3: obiekt spe³nia wymagania nabywcy dotycz¹ce jego w³asnoci eksploatacyjnnych; narzuca sposób u¿ycia; nie okrela sposobu obs³ugi
Klasa 4: obiekt ma rozpoznane w³asnoci eksploatacyjne; nie ma okrelonego sposobu
sposobu u¿ycia i obs³ugi
Klasa 5: obiekt nie ma rozpoznanych w³asnoci eksploatacyjnych; nie ma okrelonego
sposobu u¿ycia i obs³ugi
INFORMACJE DODATKOWE
Dokument zwi¹zany: SE - 07.0.0 / 98 Charakterystyka eksploatacyjna obiektu technicznego
*) ich sk³adowymi uogólnionymi s¹: przydatnoæ u¿ytkowa , podatnoæ obs³ugowa ( obs³ugiwalnoæ)

Autor: dr in¿. E. Olearczuk
Konsultanci: mgr in¿. W. Kasza, in¿. J. Krawsz, mgr in¿. M. Trybus
Standard ustanowiony przez Komisjê Standardów PN - TTE
Bez zgody PN - TTE nie powielaæ inaczej jak tylko w ca³oci
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Dodatek 3. Przyk³ad eksploatacyjnej listy kontrolnej

EKSPLOATACYJNA LISTA KONTROLNA
---------------------------------------------------------POLSKIE
N-T
TOWARZYSTWO
EKSPLOATACYJNE

ROZWI¥ZANIA EKSPLOATACYJNE
OBIEKTU TECHNICZNEGO

ELK – 01.0.0
--------------------------1998
------------------------Grupa: pojêcia,
cechy, miary
wskaniki, kryteria

1. Opisane przeznaczenie, budowa i charakterystyki techniczno - eksploatacyjne
2. Udokumentowana jakoæ techniczno - eksploatacyjna i przes³anki dopuszczenia obiektu do eksploatacji
3. Dostêpna kompletna i zrozumia³a dokumentacja eksploatacyjna (dtr)
4. Okrelone warunki gwarancyjne i reklamacyjne
5. Sprecyzowane zalecenia dotycz¹ce przewozu i przechowywania
6. Opisane zasady (technologia) instalowania, zasilania i nadzorowania eksploatacyjnego
7. Okrelony normalny system eksploatacyjny (NSE) obiektu
8. Sprecyzowane okolicznoci i warunki u¿ytkowania
9. Opisane mo¿liwe konfiguracje, wyposa¿enie dodatkowe i pomocnicze u¿ycia
10. Okrelone wymagane predyspozycje i kwalifikacje operatorów
11. Opisane zasady ,procedury i sposoby u¿ycia
12. Wyspecyfikowane zagro¿enia w procesach u¿ycia i zasady zapewnienia bezpieczeñstwa ludzi, otoczenia i rodowiska naturalnego
13. Okrelone normy zu¿ycia mediów u¿ytkowych i tworzenia odpadów w procesie u¿ycia
14. Sprecyzowane zalecenia dotycz¹ce nieupowa¿nionego u¿ycia (te¿ destrukcyjnego)
15. Zalecane sposoby dokumentowania przebiegu i kosztów u¿ycia
16. Sprecyzowane okolicznoci i warunki obs³ugiwania
17. Opisane mo¿liwe konfiguracje, wyposa¿enie dodatkowe i pomocnicze obs³ugi
18. Okrelone wymagane predyspozycje i kwalifikacje konserwatorów
19. Opisane zasady ,procedury i sposoby obs³ugi (w tym napraw i remontów)
20. Wyspecyfikowane zagro¿enia w procesach obs³ugi i zasady zapewnienia bezpieczeñstwa ludzi, otoczenia i rodowiska naturalnego
21. Okrelone normy zu¿ycia mediów obs³ugowych i tworzenia odpadów w procesie obs³ugi
22. Sprecyzowane zalecenia dotycz¹ce nieupowa¿nionej obs³ugi (te¿ destrukcyjnej)
23. Zalecane sposoby dokumentowania przebiegu i kosztów obs³ugi
24. Opisane zasady, procedury i sposoby wycofywania obiektu z eksploatacji
25. Sprecyzowane zalecenia dotycz¹ce utylizacji odpadów eksploatacyjnych
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Dodatek 4. Przyk³ad eksploatacyjnej listy kontrolnej

EKSPLOATACYJNA LISTA
KONTROLNA
---------------------------------------------------------POLSKIE
N-T
TOWARZYSTWO
EKSPLOATACYJNE

DOGRA PRAKTYKA EKSPLOATACJI
OBIEKTU TECHNICZNEGO

ELK – 81.0.0
--------------------------1998
------------------------Grupa:
zarz¹dzanie,
wspomaganie
komputerowe
eksploatacji

1. Do eksploatacji wprowadza siê obiekty funkcjonalne w u¿ytkowaniu, w obs³ugiwaniu i w diagnozowaniu, z wyczerpuj¹c¹ dokumentacj¹ eksploatacyjn¹
2. Eksploatacja jest planowana, motywowana i kontrolowana, w tym - kontrolowanie ryzyka
3. Decyzje eksploatacyjne s¹ uzasadnione ekonomicznie z uwzglêdnieniem ca³ego okresu
eksploatacji obiektów, z prognozowaniem kosztów i wyników eksploatacyjnych w³¹cznie,
z zapewnieniem i wykorzystaniem odpowiedniej rachunkowoci wewnêtrznej kosztów i wyników eksploatacji
4. Kryteria podejmowania decyzji eksploatacyjnych uwzglêdniaj¹ satysfakcjê klientów,
bezpieczeñstwo, obci¹¿enie rodowiska przyrodniczego i produktywnoæ eksploatacji
5. Zarz¹dzanie integruje organizacjê wokó³ realizacji celów eksploatacyjnych, zarówno w sferze u¿ytkowania, jak i utrzymywania obiektów eksploatacji, a jednoczesnym wskazaniem
odpowiedzialnoci za realizacjê celów
6. Stosowane s¹ zasady eksploatacji z uwzglêdnieniem niezawodnoci obiektów (zarz¹dzanie
niezawodnoci¹ - nieuszkadzalnoci¹, obs³ugiwalnoci¹, zapewnieniem rodków obs³ugi)
7. Stosowane s¹ zasady zapobiegania uszkodzeniom, uwarunkowane budow¹ i znaczeniem
obiektu, oparte na diagnostyce technicznej
8. Stosowane jest logistyczne podejcie do gotowoci technicznej i niezawodnoci obiektów
technicznych, t j .zapewnienie obiektowi gotowoci technicznej tylko wtedy, gdy jest ona
potrzebna, i zapewnienie zdatnoci obiektu przez czas wykonywania zadania
9. Upowszechniane s¹ pozytywne i negatywne dowiadczenia eksploatacyjne, celem ich
wykorzystania w projektowaniu i eksploatacji obiektów technicznych
10. Usprawniane jest wsparcie logistyczne organizacji w zakresie personelu eksploatacyjnego,
zasobów techniki, materia³ów eksploatacyjnych, uzupe³niaj¹cych us³ug konserwacyjno –
naprawczych oraz doradztwa eksploatacyjnego
11. Produkty i us³ugi s¹ promowane ze wzglêdu na ich cechy eksploatacyjne oraz s¹ kreowane
zainteresowania rynku w tym zakresie
12. Podnoszony jest poziom bezpieczeñstwa techniki i technologii eksploatacji
13. Stymulowana jest utylizacja odpadów eksploatacyjnych
ród³o: O. Downarowicz
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AKTUALNOCI PN-TTE
Standardy eksploatacyjne mog¹ wype³niaæ treci
tzw. dokumentu normatywnego niezbêdnego w badaniu zgodnoci wed³ug norm jakociowych i auditowych PN - EN. Warunkiem powodzenia w upowszechnianiu SE powinny byæ ich: (1) niezmienniczoæ przynajmniej w skali danej generacji obiektów technicznych, (2) akceptowalnoæ przez wiêkszoæ nabywców / kontrahentów, (3) skutecznoæ zwyczajowa, handlowa, prawna itp.

6. Wnioski
1. Szczególna rola eksploatacyjnych standardów
i list kontrolnych w badaniu zgodnoci stanu zastanego z deklarowanym / wymaganym / wzorcowym pojawia siê w audytach eksploatacyjnych. Im wczeniej, w cyklu ¿ycia obiektu, ta
zgodnoæ bêdzie stwierdzona, tym wiêksza jest

szansa ukszta³towania wysokiej jakoci eksploatacyjnej obiektu. Niezgodnoci dotycz¹ce obiektu / systemu powinny byæ wykryte i usuniête ju¿
w audycie wymagañ, rozwi¹zañ projektowych,
i najpóniej w badaniach i odbiorze techniczno eksploatacyjnym.
2. Metoda list kontrolnych jest jedn¹ z metod jakociowych u³atwiaj¹cych zrealizowanie celów badañ przy ma³ym zapotrzebowaniu na zasoby czasowe, rzeczowe i finansowe. W heurystyce
metody zak³ada siê, ¿e wiedza i dowiadczenie
podmiotów badañ odniesione do przedmiotu oceny - obiektu / systemu ma wartoæ techniczn¹
i taksonomiczn¹. Podstaw¹ badañ jest faktografia (dokumentacja, dokumenty formalne, materia³y merytoryczne i opiniosprawczoæ (pogl¹dy, nastawienie uczestników badañ, rankingi).

7. Literatura
[1] Olearczuk E.: Zagadnienie standardów eksploatacyjnych w in¿ynierii eksploatacji. Problemy in¿ynierii
eksploatacji. Zeszyt 5. Wyd. ITWL. Warszawa 1999
[2] Olearczuk E.: Standardy eksploatacyjne  okrelenie, rodzaje, aplikacje. Mat. II Miêdzynarodowej Konferencji
 Eksploatacja 2000. Wyd. Wy¿szej Szko³y Ekonomiczno  Informatycznej. Warszawa 2000
[3] Skrzypek E.: Przydatnoæ systemu zapewnienia jakoci w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. Eksploatacja
i Niezawodnoæ. 2000, nr 7
[4] Bieganowski A.: Zakres znaczeniowy pojêæ rekomendacja i certyfikacja w warunkach polskich. Eksploatacja
i Niezawodnoæ. 1999, nr 2
[5] Informator PN - TTE nr 10. Standardy eksploatacyjne. Edycja pierwsza. Wyd. wew. Olsztyn 2000.

Dr in¿. Eugeniusz Olearczuk
PN-TTE Warszawa
ul. Newelska 6, Warszawa
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Eugeniusz OLEARCZUK

KONGRES EKSPLOATACYJNY
Idea ogólnokrajowych, co kilkuletnich spotkañ naukowych rodowisk zajmuj¹cych siê tworzeniem nauki o eksploatacji i przenoszenia jej elementów aplikacyjnych do praktyki, pojawi³a siê w latach
szeædziesi¹tych. Rozpoczê³o je I Krajowe Sympozjum Eksploatacji Maszyn i Urz¹dzeñ Mechanicznych
zorganizowane staraniem Wojskowej Akademii Technicznej w roku 1965. W tym rok odby³ siê kolejny IX
Kongres Eksploatacji Urz¹dzeñ Technicznych. Obrady kongresu, zorganizowanego przez Sekcjê Podstaw
Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Technologii Eksploatacji z
Radomia, mia³y miejsce w Krynicy w dniach od 25
do 28 wrzenia. Jego celem by³a analiza i ocena aktualnego stanu eksploatacji urz¹dzeñ w gospodarce, ocena postêpów nauki o eksploatacji, prezentacja wyników badañ i ich wykorzystania w praktyce oraz
perspektyw rozwoju in¿ynierii eksploatacji. Przygotowaniami i pracami kongresowymi kierowa³ komitet naukowy pod przewodnictwem prof. Boles³awa
Wojciechowicza (SPE) i jego zastêpcy prof. Adama
Mazurkiewicza (ITE).
Recenzowane prace, przyjête jako materia³y kongresowe, zosta³y - staraniem ITE - opublikowane w kilku tomach.
Prace kongresowe by³y przedstawione i dyskutowane w sekcjach: diagnostyki, niezawodnoci i bezpieczeñstwa, tribologii, zu¿ycia zmêczeniowego, systemów eksploatacji, transformacji wyników badañ
naukowych do praktyki gospodarczej.
Kongres przynosi nowe, bardzo istotne podsumowania w dziedzinie mo¿liwoci transferu wyników badañ naukowych do praktyki gospodarczej oraz stanu
badañ nad zu¿yciem zmêczeniowym. By³y one, po
raz pierwszy w historii dotychczasowych kongresów,
prezentowane w samodzielnych sekcjach.
W subiektywnym odbiorze, prezentowanych na
kongresie treci, przez niniejszego sprawozdawcy,
uczestnika kongresu - zainteresowanego problematyka destrukcji i trwa³oci obiektów technicznych - aktualne i wa¿ne by³y miêdzy innymi - w umownym
podziale, zagadnienia:
a) fizyko - techniczne:
- trwa³oæ a destrukcja - problemy eksploatacji starych maszyn (D. Dudek, T. Nowakowski)

- realizacja modelowego systemu badañ tribologicznych (W. Piekoszewski, M. Szczerek, M.
Wisniewski)
- problemy obliczania zu¿ycia korozyjno - mechanicznego (A. Stachowiak, W. Zwierzycki)
- ocena wskaników jakoci i efektywnoci ochrony
czasowej w eksploatacji maszyn rolniczych (K. Matuszak, J. Wojdak)
- analiza obci¹¿eñ eksploatacyjnych elementów konstrukcyjnych w badaniach zmêczeniowych (J. Szala, B. Ligaj)
- numeryczne modelowanie z³o¿onych elementów konstrukcyjnych (A. Lipski)
- ocena niezawodnoci odnawialnych, nadmiarowych uk³adów technicznych metodami symulacji komputerowej (J. Szybka, K. Korski)
b) prakseo - techniczne:
- modele strategiczne w zarz¹dzaniu systemami
eksploatacji obiektów (K. Kud³a, R. Kud³a)
- modele kosztów i analizy kosztów eksploatacji
obiektów technicznych (S. Niziñski, S. Wierzbicki)
- analiza efektywnoci ekonomicznej w prognozowaniu eksploatacji obiektu technicznego (L. Powier¿a,
Z. Skrobacki)
- ustalenie optymalnego harmonogramu wymiany pojazdów w przedsiêbiorstwach transportowych (A. Redmer, P. Sawicki, J. ¯ak)
- wielokryterialny ranking systemów eksploatacji
obiektów technicznych (J. ¯ak, H. W³odarczak,
M. Kiciñski).
Uczestnicy kongresu podtrzymali opiniê o tym, ¿e przy
du¿ym potencjalne naukowym i intelektualnym rodowisk eksploatacyjnych oraz wysokim poziomie prowadzonych badañ i uzyskiwanych wyników, transformacji gospodarczej nie towarzyszy transfer nowych
rozwi¹zañ proeksploatacyjnych do praktyki (E.O.).

Dr in¿. Eugeniusz Olearczuk
PN-TTE Warszawa
ul. Newelska 6, Warszawa
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INFORMACJE O PROGRAMACH
UNII EUROPEJSKIEJ
Andrzej STÊPNIEWSKI

ZBLI¯A SIÊ 6 PROGRAM RAMOWY
UNII EUROPEJSKIEJ
Niestety koñczy siê ju¿ 5 Program Ramowy Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. Do wykorzystania pozosta³o ju¿ tylko kilka
mo¿liwoci jakie stwarzaj¹ ostatnie konkursy. W³aciwie jeli chodzi o 3 Program Tematyczny Zrównowa¿ony i Konkurencyjny Wzrost to wszystkie
konkursy bêd¹ ju¿ zamkniête w chwili, gdy niniejszy
numer Eksploatacji dotrze do czytelników. Tymczasem w innych Programach bêd¹ jeszcze istnia³y mo¿liwoci ubiegania siê o granty techniczne. Na przyk³ad do 15 marca otwarty jest konkurs na tzw.
Projekty Innowacyjne w ramach 2 Programu Horyzontalnego. Wiêcej szczegó³ów oraz wszystkie oficjalne dokumenty mo¿na znaleæ pod adresem:
www.cordis.lu/innovation-smes/calls/200102.htm
Interesuj¹cy wydaje siê te¿ konkurs dotycz¹cy
popularyzacji nauki og³oszony w 3 Programie Horyzontalnym. Oficjalna nazwa konkursu brzmi: Podnoszenie wiadomoci publicznej na temat nauki europejskiej. Wszystkie informacje potrzebne do
sporz¹dzenia wniosku znajduj¹ siê po adresem:
www.cordis.lu/improving/calls/rpast_200201.htm
Istnieje jeszcze okazja zg³oszenia siê do bazy ekspertów oceniaj¹cych projekty. Ekspertem mo¿e byæ
ka¿dy, kto ma du¿e dowiadczenie w jakiej dziedzinie, b¹d specjalnoci i zna dobrze jêzyk angielski.
Przedstawiciele Komisji Europejskiej niejednokrotnie
w czasie wizyt w Polsce zachêcali do rejestrowania
siê w bazie ekspertów oraz wskazywali na ma³¹ liczbê ekspertów pochodz¹cych z krajów przedakcesyjnych. Jak zwykle w takich przypadkach i tu tak¿e
Komisja Europejska preferuje kobiety.
Zg³oszenie jest bardzo proste i nie wymaga wielkiego nak³adu pracy. Formularze dostêpne s¹ w internecie po adresem: www.cordis.lu/expert-candidature/
index.html i mo¿liwe s¹ do wype³nienia on line, lub
mo¿na je wydrukowaæ, wype³niæ i przes³aæ poczt¹.
Formularz (dwie strony) nale¿ wype³niæ wed³ug wskazówek umieszczonych pod tym samym adresem. Za³¹czyæ trzeba CV, wskazaæ dziedziny bêd¹ce przedmiotem zainteresowania oraz wypisaæ g³ówne
publikacje  czyli po prostu jak najlepiej zaprezento-

waæ swoj¹ naukow¹ sylwetkê. Opisuj¹c swoje dowiadczenie zawodowe dobrze jest pamiêtaæ o priorytetach 5 Programu Ramowego wyszczególnionych
w tzw. Work Programmes. Komisji Europejskiej chodzi przecie¿ o fachowców z zakresu, który jest domen¹ Programu. Praca ekspertów jest p³atna. Za dzieñ
pracy mo¿na otrzymaæ ok. 250 Euro, co po odliczeniu kosztów zakwaterowania (ok.70-80 Euro) i wy¿ywienia (ok. 20 Euro) mo¿e byæ zupe³nie atrakcyjnym wynagrodzeniem. Co wiêcej nikt tak dobrze nie
uczy siê sporz¹dzania wniosków grantowych, jak eksperci maj¹cy dostêp i mog¹cy porównaæ wiele projektów. Nie bez znaczenia mo¿e te¿ okazaæ siê nawi¹zanie znajomoci z innymi ekspertami oraz
bezporednie kontakty z urzêdnikami odpowiadaj¹cymi za Program.
Je¿eli chodzi o 6 Program Ramowy to znane s¹ na
razie jedynie propozycje, które s¹ przedmiotem dalszych dyskusji. Wiadomo, ¿e bud¿et Programu wzronie do ponad 17 mld Euro (w przypadku 5 PR by³o
to ponad 15 mld Euro). Podobny bêdzie zakres tematyczny jednak struktura finansowa bêdzie inna. Miêdzy innymi zwiêkszone bêd¹ nak³ady na szeroko pojêt¹ informatykê, a na przyk³ad mniej rodków
przeznaczonych bêdzie na akcjê Bezpieczna ¿ywnoæ
i zdrowie. Poni¿ej przedstawiono propozycjê struktury finansowej 6 Programu Ramowego.
Ca³kowity bud¿et  16 270 mln EURO + 1 230
mln Euro EUROATOM
1. Badania Zintegrowane

12 770 mln Euro

- Genomika i biotechnologia dla zdrowia
2 000 mlnEuro
- Technologie spo³eczeñstwa informacyjnego
3 600 mln Euro
- Nanotechnologie, inteligentne materia³y, nowe
procesy produkcyjne
1 300 mln Euro
- Aeronautyka i badania kosmiczne
1 000 mln Euro
- Bezpieczna ¿ywnoæ a zdrowie
600 mln Euro
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- Zrównowa¿ony rozwój i zmiany globalne
1 700 mln Euro
- Obywatele a rz¹dy w Europejskim spo³eczeñstwie opartym o wiedzê
225 mln Euro
- Przewidywanie europejskich potrzeb naukowych
i technologicznych
2 345 mln Euro
2. Strukturyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej
3 050 mln Euro
- Badania i innowacje
300 mln Euro
- Zasoby ludzkie
1 800 mln Euro
- Infrastruktura badawcza
900 mln Euro
- Nauka/spo³eczeñstwo
50 mln Euro
3. Wsparcie powstania Europejskiej Przestrzeni
Badawczej
450 mln Euro
- Pomoc dla koordynacji dzia³añ
400 mln Euro
- Pomoc dla spójnego rozwoju polityki
50 mln Euro
Z wa¿niejszych zmian proponuje siê wprowadzenie nowych instrumentów integruj¹cych grupy badawcze. Mo¿na tu wskazaæ:

szczególnych zespo³ów, rozpowszechnianie wyników przez szkolenia, wprowadzanie innowacji do MP
- Projekty zintegrowane  partnerzy maj¹ stworzyæ
tzw. masê krytyczn¹ rodków i kompetencji
w celu rozwi¹zania wa¿nych problemów spo³ecznych oraz uzyskania rezultatów w postaci
produktów, technologii i us³ug. Dofinansowanie
od kilku do kilkudziesiêciu mln Euro
- Projekty kolektywne  wykonywane przez instytucje badawcze na rzecz przedsiêbiorstw przemys³owych w dziedzinach i tematach interesuj¹cych du¿¹ liczbê MP. Dofinansowanie do
kilkudziesiêciu mln Euro
Wszystkie wy¿ej wymienione informacje dotycz¹ce 6 Programu Ramowego mog¹ jeszcze ulec zmianie. Ostateczne decyzje znane bêd¹ pón¹ jesieni¹.
Wtedy te¿ odbêdzie siê oficjalne otwarcie Programu.
Bêdzie to mia³o miejsce w dniach 11-13 listopada br.
podczas konferencji w Palais du Heysel w Brukseli.
Ju¿ dzi mo¿na zg³osiæ swój udzia³, a wszystkie informacje dotycz¹ce konferencji ukazywa³y siê bêd¹
w internecie pod adresem:
http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2002

- Sieci doskona³oci  co najmniej 6 partnerów, dofinansowanie do 20 mln Euro, zadania badawcze i integracyjne w priorytetowej dziedzinie, wymiana personelu, wspólne korzystanie z infrastruktury, zwiêkszenie komplementarnoci po-

Dr in¿. Andrzej Stêpniewski
Regionalny Punkt Kontaktowy 5 PR
Instytut Agrofizyki PAN
ul. Dowiadczalna 4
20-290 Lublin
tel. 744-50-61
fax. 744-50-61
e-mail: astep@demeter.ipan.lublin.pl
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Dariusz Mazurkiewicz

PRZEDSIÊBIORCZOÆ AKADEMICKA
W ostatnich latach zarówno w kraju, jaki i za granic¹ obserwujemy radykaln¹ zmianê postrzegania roli
uczelni wy¿szych w spo³eczeñstwie. Do dotychczas
stawianych wymagañ, jakimi s¹ edukacja oraz prowadzenie badañ naukowych do³¹czono koniecznoæ
znacznie aktywniejszego prowadzenia prac wdro¿eniowych opieraj¹cych siê na transferze technologii,
czy szeroko rozumianej innowacyjnoci. Dziêki udzia³owi w realizacji projektu "Euro-entrepreneurship"
finansowanego przez Komisjê Europejsk¹ w ramach
5 Programu Ramowego, Wydzia³ Mechaniczny Politechniki Lubelskiej nale¿y do cis³ego grona krajowych i zagranicznych uczelni aktywnie promuj¹cych
tematykê przedsiêbiorczoci akademickiej, np. w zakresie tworzenia firm typu spin-off w oparciu o zdobyt¹ wiedzê, dowiadczenie oraz istniej¹cy potencja³
badawczy.

Oficjalne logo projektu "Euro-entrepreneurship"
Realizacja projektu "Euro-entrepreneurship" dotyczy w szczególnoci wypracowania i wdro¿enia
metod wspierania przedsiêbiorczoci wywodz¹cej siê
ze rodowisk akademickich poprzez nowe formy organizacyjne i edukacyjne wspó³pracy uczelni z jej
naturalnym otoczeniem oraz dotychczasowymi partnerami krajowymi i zagranicznymi.
Aktualnie realizowanych jest kilka równoleg³ych
projektów o zbli¿onym profilu równie¿ przez inne
uczelnie krajowe. Ma to na celu miêdzy innymi porównanie ró¿nych sposobów wspierania aktywnoci
biznesowej studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych. Do programów takich nale¿y miêdzy innymi projekt Politechniki Wroc³awskiej wybrany do dofinansowania przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju
Przedsiêbiorczoci (PARP) w ramach konkursu na
przedsiêwziêcia promuj¹ce przedsiêbiorczoæ. Uniwersytecki Orodek Transferu Technologii Uniwer-

sytetu Warszawskiego realizuje projekt USINE (University Start-up in International Environment), podobnie jak "Euro-entrepreneurship" finansowany w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej.
Uczelniane centra przedsiêbiorczoci powstaj¹ce
z regu³y jako efekt realizacji projektów wspieraj¹cych
przedsiêbiorczoæ akademick¹ maj¹ znacz¹cy wp³yw
na rozwój ekonomiczny regionu oraz stopê bezrobocia, równie¿ wród w³asnych absolwentów. Przedsiêbiorczoæ staje siê w tym przypadku jedn¹ z opcji
kariery po uzyskaniu dyplomu, co dotychczas traktowane by³o doæ marginalnie. Rol¹ uczelni jest w tym
przypadku odpowiednie wsparcie potencjalnych kreatorów przedsiêbiorczoci, chocia¿by w formie programów edukacyjnych i treningowych maj¹cych na
celu budowanie umiejêtnoci biznesowych. Tego typu
idea przywieca³a miêdzy innymi twórcom nowego
kierunku kszta³cenia- Zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji, który uruchomiony zostanie w roku akademickim
2001/2002 na Wydziale Mechanicznym PL. wdra¿aj¹c miêdzy innymi wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu "Euro-entrepreneurship". Tego typu
dzia³ania maj¹ na celu promocjê przedsiêbiorczoci
w rodowisku akademickim przy jednoczesnym poszerzeniu oferty Wydzia³u dla obecnych i przysz³ych
studentów.
Przedsiêbiorczoæ akademicka jest stosunkowo
now¹ dziedzin¹ aktywnoci uczelni wy¿szych. Dlatego te¿ konieczne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury wspieraj¹cej we wspó³dzia³aniu z innymi
orodkami. Dlatego te¿ Wydzia³ Mechaniczny PL nie
tylko realizuje projekt "Euro-entrepreneurship", czy
te¿ prowadzi analizy oceniaj¹ce lokalne mo¿liwoci
wspierania przedsiêbiorczoci akademickiej, ale jednoczenie bierze aktywny udzia³ w przygotowaniu do
zainicjowania ogólnopolskiego programu wspierania
tego typu dzia³alnoci.
Jak pokazuje dotychczasowe dowiadczenie, potrzeba wspierania przedsiêbiorczoci akademickiej jest
niezaprzeczalna nie tylko jako wymóg wspó³czesnego wiata i rosn¹cej w nim roli orodków akademickich. Przedsiêbiorczoæ akademicka to przede wszystkim efektywny sposób komercjalizacji prac
naukowo-badawczych pozwalaj¹cy na znaczny wzrost
dochodów uczelni, zwiêkszenie elastycznoci i innowacyjnoci gospodarki, ale równie¿ rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez rozwijanie zdolnoci ponoszenia ryzyka i pracy na w³asny rachunek.
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Miêdzynarodowa grupa realizuj¹ca projekt "Euro-entrepreneurship" podczas spotkania w Liege (Belgia) - padziernik 2001, wród nich partnerzy z Wydzia³u Mechanicznego PL - dr Dariusz Mazurkiewicz i dr Tomasz Klepka

Liczba firm spin-off utworzonych na KU Leuven w latach 1976-2001

Dr in¿. Dariusz Mazurkiewicz
Katedra Podstaw In¿ynierii Produkcji
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
e-mail: dar_maz@archimedes.pol.lublin.pl
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