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W SKRÓCIE - ABSTRACTS
TARANENKO G., TARANENKO W., ŚWIĆ A., SZABELSKI J.: Modelowanie
układów dynamicznych obróbki skrawaniem wałów o małej sztywności; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2010; 4: 4-15.

TARANENKO G., TARANENKO W., ŚWIĆ A., SZABELSKI J.: Modelling of
dynamic systems of low-rigidity shaft machining; Eksploatacja i Niezawodność
- Maintenance and Reliability 2010; 4: 4-15.

Przedstawiono metodykę opracowania modeli układów dynamicznych obróbki skrawaniem wałów w stanie
sprężyście - odkształcalnym. Pokazano specyfikę identyfikacji UD toczenia wzdłużnego oraz szlifowania
wzdłużnego i wgłębnego wałów o małej sztywności. Specyfika procesu obróbki części o małej sztywności
uwzględniana jest przez wprowadzenie odpowiednich równań więzi, odzwierciedlających dodatkowe
odkształcenia sprężyste w jednym z równań opisujących siłowe oddziaływania sterujące. Przeprowadzono
analizę systemową opracowanych modeli oraz podano ich strukturę hierarchiczną.

The paper presents methodology of developing models of dynamic systems of machining shafts in the elasticdeformable condition. The specifics of dynamic system (DS) identification concerning straight turning and
straight and plunge grinding of low-rigidity shafts is presented. The specifics of the process of low-rigidity
elements machining is taken into account through the introduction of suitable equations of constraint reflecting
additional elastic strain in one of the equations describing the control force effect. Systemic analysis of the
developed models is performed, and their hierarchical structure is given.

GRĄDZKA-DAHLKE M.: Analiza procesów zachodzących podczas ściskania
porowatej stali 316L do zastosowań biomedycznych; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2010; 4: 16-22.

GRĄDZKA-DAHLKE M.: Analysis of the processes occurring during compression of the porous 316L steel for biomedical applications; Eksploatacja
i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2010; 4: 16-22.

Porowate biomateriały metaliczne są atrakcyjnym materiałem implantacyjnym ze względu na większe od
tradycyjnych stopów dopasowanie modułu sprężystości do kości oraz na możliwość przerastania porów
tkanką kostną i zapewnienia właściwego mocowania implantu w kości. Materiałom tym stawiane są jednak
wysokie wymagania, aby zagwarantować odpowiednią trwałość wszczepu. Wśród tych wymogów są m.in.
właściwości mechaniczne, szczególnie wytrzymałość zmęczeniowa, a także właściwości magnetyczne.
Wszystkie stosowane obecnie stopy implantacyjne (stale chromowo-niklowe, stopy kobaltu i stopy niklu)
są paramagnetykami. Jednak na skutek cyklicznych obciążeń, którym poddawane są implanty podczas
eksploatacji w organizmie w niektórych materiałach mogą zajść przemiany strukturalne, zmieniające
także właściwości użytkowe biomateriałów. W pracy analizowano zmiany zmęczeniowe, zachodzące
pod wpływem obciążeń cyklicznych w porowatych spiekach ze stali 316L, przeznaczonych na implanty
biomedyczne oraz ich wpływ na właściwości magnetyczne materiałów. Na podstawie wyników badań
można stwierdzić, że spieki porowate wykazują początkowe osłabienie, a następnie stabilizację zmęczeniową w badanym zakresie odkształceń. Badania magnetyczne pokazały, że wraz ze wzrostem stopnia
odkształcenia rośnie wartość magnetyzacji spieków ze stali 316L, co może mieć wpływ na właściwości
użytkowe tych materiałów.

The porous metallic biomaterials are to be considered very attractive implant materials due to the matching
of their elastic modulus to the bone as well as the possibility of bone tissue ingrowth into pores and assurance
of good stabilization if implant. High requirements are set though to ensure proper durability. Among these
are mechanical properties, especially fatigue strength and magnetic properties. All of recently used implant
alloys (Cr-Ni steel, cobalt or titanium alloys) are paramagnetic. However, cyclic stress that implants must
stand during exploitation, may cause structural as well as functional changes in biomaterials. In presented
work, fatigue changes occurring during cyclic stresses in porous sinters of 316L steel were analyzed, as
well as their influence on magnetic properties of investigated materials. The obtained results showed that
initial weakening and then fatigue stabilization was observed in the whole range of analyzed strain. The
magnetic research indicated magnetization increase as an effect of rising strain. This can affect functional
properties of implant materials.

UZGÖREN N., ELEVLI S., ELEVLI B., UYSAL Ö.:Analiza niezawodnościowa
mechanicznych uszkodzeń koparek zgarniakowych; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2010; 4: 23-28.

UZGÖREN N., ELEVLI S., ELEVLI B., UYSAL Ö.:Reliability Analysis of
Draglines’ Mechanical Failures; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance
and Reliability 2010; 4: 23-28.

W nowoczesnych kopalniach, w których wykorzystuje się różnego typu wysokiej klasy maszyny/sprzęt
o wysokiej zdolności produkcyjnej i inwestycyjnej , takie jak koparki zgarniakowe, ważne jest aby maszyny
te były obsługiwane w sposób niezawodny, zapewniający maksymalizację zysku. Dlatego też, zastosowanie
analizy niezawodnościowej, która jest niezbędna do oceny niezawodności użytkowania i częstotliwości
uszkodzeń , pozwala na planowanie czynności serwisowych pomagając utrzymać maszyny w stanie gotowości do pracy. W niniejszym artykule zamodelowano, na podstawie Procesu Odnowy (Renewal Process,
RP), uszkodzenia mechaniczne dwóch koparek zgarniakowych. Podstawowe założenia RP o niezależność
i identyczności rozkładu danych sprawdzono za pomocą Wykresów Funkcji Autokorelacji. Oceny niezawodności dla różnych przedziałów czasowych dokonano według rozkładu najbardziej odpowiadającego
danym, którym okazał się rozkład Weibulla. Dodatkowo, rozkładu tego użyto także do określenia przerw
konserwacyjnych dla badanych maszyn. Na koniec analizowane koparki zgarniakowe porównano pod
względem niezawodności.

In modern mines that use different types of sophisticated machine/equipment with high production capacity
and investment such as draglines, it is important that the machine should be operated in a reliable way in
order to maximize profits. In this manner, the reliability analysis is essential to assess mission reliability and
frequency of failure so that this information can be used to plan maintenance activities to help for keeping
the machines at operational state. In this paper, mechanical failures of the two draglines have been modeled
on the basis of Renewal Process (RP). Whether or not the data is independent and identically distributed
which is the basic assumption of RP has been checked by use of Autocorrelation Function Plots. Reliability
estimates for different time intervals have been made according to best-fit distribution which was found as
Weibull. Additionally, the distribution has been also used for estimating the maintenance intervals of the
machines. Finally, the draglines have been compared in terms of reliability.

CHŁOPEK Z., JAKUBOWSKI A.: Badania modelu ograniczania emisji cząstek
stałych z układu hamulcowego pojazdu samochodowego; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2010; 4: 29-36.

CHŁOPEK Z., JAKUBOWSKI A.: The examination of the reduction of particulate matter emission from motor vehicle braking systems; Eksploatacja
i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2010; 4: 29-36.

W pracy przedstawiono badania modelu ograniczania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego pojazdu samochodowego. Modelowano zjawiska zachodzące w opracowanym przez autorów układzie do podciśnieniowego ograniczania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego pojazdu samochodowego. Do opisu
zjawisk zastosowano model behawiorystyczny w postaci funkcji stopnia drugiego zmiennych niezależnych:
podciśnienia w układzie ssącym oraz temperatur tarczy hamulcowej dla włączania i wyłączania wyciągu. Do
celów identyfikacji modelu przeprowadzono badania empiryczne na zmodyfikowanym stanowisku Kraussa.
Na podstawie badań zidentyfikowanego modelu oceniono wpływ zmiennych niezależnych na skuteczność
zmniejszania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego. Przeprowadzono również analizę korelacyjną
zmiennych niezależnych i skuteczności zmniejszania emisji cząstek stałych. Oceniono, że największy
wpływ na skuteczność zmniejszania emisji cząstek stałych ma podciśnienie w układzie ssącym. Wyniki
badań upoważniają do zastosowania opracowanej metody badań do prac nad ograniczaniem emisji cząstek
stałych z układu hamulcowego w warunkach eksploatacji pojazdu.

This work presents the testing of a model for reducing particulate matter emission from the braking systems
of motor vehicles. The model describes the phenomena taking place in the negative pressure system – as
developed by the authors – for reducing the emission of particulate matter from motor vehicle braking
systems. A behaviorist model in the form of a quadratic function with independent variables – the negative
pressure in the suction system and the temperature of the brake discs for engaging and disengaging the
extraction – was used to describe the phenomena. Empirical tests were conducted on a modified Krauss
test machine in order to identify the model. It is on the basis of tests on the identified model that the impact
of independent variables on the effectiveness of the reduction in emission of particulate matter from the
braking system was evaluated. A correlation analysis of the independent variables and of the effectiveness
of the reduction in particulate matter was also conducted. It was assessed that the greatest influence on the
effectiveness of the reduction in particulate matter is affected by the negative pressure in the suction system.
Test results justify the application of the developed method of testing for work on reducing the emission of
particulate matter from braking systems subject to conditions of vehicle operation.

PARCZEWSKI K., WNĘK H.: Wykorzystanie modelu samochodu do analizy
ruchu pojazdu po torze krzywoliniowym; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2010; 4: 37-46.

PARCZEWSKI K., WNĘK H.:Utilization of the car model to the analysis of the
vehicle movement after the curvilinear track; Eksploatacja i Niezawodność Maintenance and Reliability 2010; 4: 37-46.

Badania stateczności samochodów ciężarowych, szczególnie podczas wykonywania manewrów skrętu,
stwarzają niebezpieczeństwo wywrócenia pojazdu. Aby temu zapobiec stosuje się specjalne belki zabezpieczające przed wywrotem lub dąży się do wyznaczania stateczności metodami obliczeniowymi lub
przy wykorzystaniu modeli pojazdów. Przedstawiona praca stanowi opis przeprowadzonych prób modelu
pojazdu a także porównanie ich zachowania się z ruchem rzeczywistych pojazdów. Poniżej przedstawiono
porównanie zachowania się modelu i pojazdów podczas jazdy po okręgu.

The testing of the stability of large weight vehicles, particularly while executing the manoeuvres of the
turn, creates the emergency of the overturn of the vehicle. To prevent this, he complies special anti-roll
beams mounted to vehicles or one proceed to determine stability using computational methods. We can
also carry over tests on models of vehicles. The introduced work makes up the description of the carried
over tests of the model of the vehicle and also the comparison of their behaviour oneself with the motion
of real vehicles. Below is presented the comparison of behaviour presented truck model and vehicle during
the drive after the circle track.

MADEJ H., CZECH P.: Wykorzystanie dyskretnej transformaty falkowej
i probabilistycznych sieci neuronowych w diagnostyce silników spalinowych;
Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2010; 4: 47-54.

MADEJ H., CZECH P.: Discrete wavelet transform and probabilistic neural
network in IC engine fault diagnosis; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance
and Reliability 2010; 4: 47-54.

W artykule przedstawiono próbę oceny stanu pracy silnika w warunkach symulowanego braku dopływu
paliwa do poszczególnych cylindrów oraz próbę wykrywania uszkodzeń zaworów silnika spalinowego za
pomocą sygnału drgań rejestrowanego na kadłubie silnika. Obiektem badań był czterocylindrowy silnik
spalinowy. W badaniach za źródło informacji o stanie silnika przyjęto sygnały przyspieszeń drgań rejestrowane na kadłubie silnika ZI. W przypadku diagnozowania silnika spalinowego metodami drganiowymi
nie można zapominać o występowaniu wielu źródeł drgań, co jest przyczyną wzajemnego zakłócania
symptomów uszkodzeń. Ze względu na konieczność analizy sygnałów niestacjonarnych i impulsowych
w niniejszej pracy wykorzystano dyskretną transformatę falkową (DWT). Z przeprowadzonych badań
wynika, że istnieje możliwość wykorzystania probabilistycznych sztucznych sieci neuronowych do oceny
procesu dopływu paliwa do cylindrów oraz stanu zaworów w silnikach spalinowych.

The article presents an attempt of evaluating the state of engine operation under simulated shortage of
fuel inflow to individual cylinders and the attempt to detect the valve faults in the engine by using the
vibroacoustic signal registered on the engine block. The object of research was a four-cylinder combustion
engine. The vibration acceleration signals registered on the engine block ZI were assumed the source of
information on the engine condition. In case of diagnosing combustion engines by vibration methods,
the presence of numerous sources of vibration cannot be neglected, which are the reason for reciprocal
interference of symptoms of fault. Owing to the necessity of analyzing non-stationary and impulse signals,
a discrete wavelet transform (DWT) has been applied in this study. As results from the research, there is
a possibility of using probabilistic artificial neural networks to assess the process of fuel inflow to cylinders
and the condition of the valves in the combustion engines.
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BUKOWSKI P., ROMAŃSKI L.: Metody określania zagrożenia korozją
wysokotemperaturową powierzchni ogrzewalnych kotłów spalającychlub
współspalających biomasę; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and
Reliability 2010; 4: 55-60.
W pracy opisano procesy korozji siarkowej i chlorowej oraz zaprezentowano metody diagnostyczne i badawcze, mające na celu przeciwdziałanie niebezpiecznemu zjawisku korozji wysokotemperaturowej, której
tempo potrafi wzrosnąć nawet o rząd wielkości po zastąpieniu paliw nieodnawialnych (jak węgiel kamienny)
biomasą pochodzenia rolniczego. Opisane w artykule metody diagnostyczne pozwalają z wyprzedzeniem
określić zagrożenie korozyjne i uniknąć niespodziewanych, zwykle bardzo kosztownych awarii.

BUKOWSKI P., ROMAŃSKI L.: Methods of risk determination of high temperature corrosion for heating surfaces in biomass fired or co-fired boilers;
Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2010; 4: 55-60.
This paper describes the processes of sulphur and chlorine corrosion in boilers, and presents diagnostic and
research methods for the prevention of the dangerous phenomenon of high temperature corrosion, the rate
of which can increase by even one order of magnitude after the replacement of fossil fuels (such as coal)
with agricultural biomass. The diagnostic methods described in this article help determining in advance the
risk of corrosion and avoid unexpected and usually very expensive failures.

WANTUCH E., RAJCHEL B., BURAKOWSKI T., ROŃDA J.: Wpływ pola
magnetycznego podczas polerowania magnetościernego na wybrane cechy
warstwy wierzchniej przedmiotu; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance
and Reliability 2010; 4: 61-71.

WANTUCH E., RAJCHEL B., BURAKOWSKI T., ROŃDA J.: Influence of
a magnetic field during magnetoabrasive polishing upon the selected features
of the object’s surface layer; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and
Reliability 2010; 4: 61-71.

Współczesną technikę cechuje wysoka niezawodność i trwałość połączona najczęściej z wydłużonym
okresem bezobsługowej pracy urządzeń. Dla uzyskania wymaganej niezawodności eksploatacyjnej współczesnych maszyn i urządzeń w wielu przypadkach stosuje się niekonwencjonalne technologie obróbki
umożliwiające kształtowanie specjalnych właściwości eksploatacyjnych elementów. Jednym z przykładów
może być zapewnienie bezawaryjnej pracy ślizgowych łożysk korbowodu, wykonanego ze stali 16MnCr5
do sprężarek agregatów chłodniczych, dla których w finalnej fazie obróbki czopa wału zastosowano
technologię polerowania magnetościernego. Artykuł prezentuje wybrane wyniki badań odporności na
zużycie ścierne elementów obrobionych magnetościernie wraz z analizą oddziaływania stałego pola magnetycznego z ferromagnetycznym przedmiotem podczas tego rodzaju obróbki. Przeprowadzona analiza
wykazuje synergiczny wpływ pola magnetycznego i ciepła obróbki, co umożliwia uzyskanie korzystnych
zmian własności warstwy wierzchniej (WW) przedmiotu z tribologicznego punktu widzenia. Na podstawie
przeprowadzonych badań stwierdzono, że kinematyka ruchu hartowanego przedmiotu stalowego w polu
magnetycznym podczas obróbki, powoduje magnetomechaniczne oddziaływanie pola na ferromagnetyczny
martenzyt zawarty w hartowanej stali. Energia pola magnetycznego zmienia stan pierwotnej równowagi
termodynamicznej stref warstwy wierzchniej znajdujących się w różnych zakresach temperatury. Podczas
obróbki przedmiotu, strefy przypowierzchniowe warstwy wierzchniej o grubości rzędu mikrometrów
pozostają pod wpływem silnego gradientu temperatury uzyskując wysoką temperaturę zmieniającą się od
temperatury otoczenia do temperatury powyżej temperatury punktu Curie dla stali. W badaniach eksperymentalnych metodą spektroskopii rentgenowskiej oraz metodą RBS (Rutherford Beam Spectroscopy)
zidentyfikowano i potwierdzono bezpośredni oraz pośredni wpływ pola magnetycznego na skład fazowy
hartowanej stali, a w badaniach strukturalnych metodą spektroskopii mosbauerowskiej cienkich warstw
ok.100 nm, udokumentowano zmniejszanie się ilości austenitu szczątkowego w warstwie wierzchniej
przedmiotów po polerowaniu magnetościernym.

Modern technology is characterized by high reliability and durability, most often connected with a long period
of a device’s maintenance with low exploitation costs. In order to achieve operating reliability of modern
machines and devices, in many cases unconventional machining technologies are applied that allow for
forming special usage qualities of elements. One of the examples may be providing a fault-free exploitation
of slide bearing of the shaft neck made of 16MnCr5 steel, for refrigerating unit compressors, where at the
final stage of machining the magnetoabrasive polishing technology was used. The paper presents selected
research results of the abrasive resistance in elements subject to magnetoabrasive polishing together with
the analysis of the constant magnetic field interactions with a ferromagnetic object during such machining.
The conducted analysis indicates at a synergic influence of the magnetic field and the machining heat, which
allows for obtaining favourable changes to the surface layer (SL) qualities in the object from the tribological
point of view. A movement of a steel, hardened object in the magnetic field causes magnetomechanic impact
of the field upon ferromagnetic martensite. The magnetic field energy disturbs the primary thermodynamic
state of the surface layer zones subject to temperatures from the martensite transformation temperature
range. When polishing, the near-surface zones of the surface layer gain high temperature and remain under
the influence of high temperature gradient, changing in the layer of several micrometers from the ambient
temperature to temperature above Curie point for steel. Experimental research with the X-ray diffraction
and the RBS (Rutherford Beam Spectroscopy) method confirmed direct influence of a magnetic field upon
the phase composition of hardened steel, and structural research of thin layers of c.a. 100 nm with the
application of the Mössbauer spectroscopy indicate at decreasing amount of rudimentary austenite in the
surface layer of a steel object after magnetoabrasive polishing.

KOSZAŁKA G.: Wykorzystanie modelu szczelności układu TPC do oceny
eksploatacyjnych zmian natężenia przedmuchów spalin do skrzyni korbowej;
Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2010; 4: 72-81.

KOSZAŁKA G.: Application of the piston-rings-cylinder kit model in the
evaluation of operational changes in blowby flow rate; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2010; 4: 72-81.

W pracy dokonano oceny możliwości wykorzystania analitycznego modelu szczelności układu tłok-pierścienie-cylinder (TPC) do przewidywania eksploatacyjnych zmian stanu technicznego samochodowego
silnika spalinowego. Oceny tej dokonano porównując wyniki badań symulacyjnych modelu TPC z wynikami
badań przeprowadzonych na obiektach rzeczywistych. Na podstawie długotrwałych badań eksploatacyjnych
wyznaczono przebieg zużycia tulei cylindrowej oraz zmiany natężenia przedmuchów spalin do skrzyni korbowej samochodowego silnika o zapłonie samoczynnym. Następnie przy użyciu opracowanego modelu TPC,
pozwalającego uwzględniać wpływ zużycia, obliczono natężenia przedmuchów spalin dla wartości zużycia
odpowiadających różnym przebiegom samochodu. Wyniki porównania wartości obliczonych ze zmierzonymi
pozwalają stwierdzić, że opracowany model uszczelnienia TPC może być wykorzystany do przewidywania
zmian natężenia przedmuchów spalin spowodowanych eksploatacyjnym zużyciem silnika.

The study provides an evaluation of possible applications of the analytical model of the piston-rings-cylinder
kit for prediction of the operational changes in the technical condition of a motor-vehicle internal combustion
engine. This evaluation was based on a comparison of the results of piston-rings-cylinder kit model simulation
and the results of real object testing. Based on long-term operational tests, cylinder liner wear profiles were
determined along with blowby flow rates for compression ignition engines. Then, using the developed
piston-rings-cylinder model, which takes into consideration the impact of the wear, the blowby flow rates
were calculated for wear values corresponding to different kilometrage. The results of the comparison of
values calculated with the values measured suggest that the developed piston-rings-cylinder kit model may
be used for prediction of blowby flow rate changes due to engine wear.

MANBACHI M., MAHDLOO F., HAGHIFAM M-R., ATAEI A., YOO CK.: Nowe
podejście do harmonogramowania czynności obsługowych systemów elektroenergetycznych wykorzystujące algorytm genetyczny oraz symulację montecarlo; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2010; 4: 82-90.

MANBACHI M., MAHDLOO F., HAGHIFAM M-R., ATAEI A., YOO CK.: A New
Approach for Maintenance Scheduling of Power Systems, Using a Genetic
Algorithm and Monte-Carlo Simulation; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2010; 4: 82-90.

Celem pracy jest przedstawienie nowego, całościowego rozwiązania w zakresie harmonogramowania
czynności obsługowych jednostek wytwórczych w warunkach deregulacji, przy założeniu rocznego niezależnego rynku. Rozwiązanie otrzymano poprzez wykorzystanie algorytmu genetycznego (GA) oraz symulacji
Monte-Carlo (MCS). W warunkach deregulacji, każde przedsiębiorstwo wytwórcze (Generation Company,
GENCO) dąży do optymalizacji zysków, podczas gdy niezależny operator systemowy (Independent System
Operator, ISO) troszczy się o niezawodność. Na ogół, zderzenie tych dwóch punktów widzenia stwarza wiele
problemów. Dlatego też proponujemy metodę harmonogramowania czynności obsługowych opartą na GA.
Zgodnie z tą metodą, przedsiębiorstwa GENCO ustalają swoje strategie uczestnictwa w rocznym rynku usług
serwisowych (Annual Maintenance Market, AMM) biorąc pod uwagę niepewności związane z obciążeniem,
umowy paliwowe oraz zachowania innych przedsiębiorstw. Z drugiej strony, ISO zarządza AMM w oparciu
o niezawodność i daje przedsiębiorstwom premie lub nakłada na nie kary bazując na własnej polityce poprzez
MCS. Trafność i stosowalność zaproponowanej metody harmonogramowania czynności obsługowych jednostek wytwórczych oceniono analizując system testowy wyposażony w magistralę IEEE-118.

The aim of this study is to present a new comprehensive solution for maintenance scheduling of power
generating units in deregulated environments by applying an annual independent market. The solution
was obtained by using a Genetic Algorithm (GA) and a Monte-Carlo Simulation (MCS). In a deregulated
environment, each Generation Company (GENCO) desires to optimize its payoffs, whereas an Independent
System Operator (ISO) has its reliability solicitudes. In general, the two points of view create many problems.
Therefore, we propose a method based on a GA for maintenance scheduling. In this method, GENCOs set
their strategies to participate in an Annual Maintenance Market (AMM) by considering load uncertainties,
fuel contracts and the behaviors of other companies. On the other hand, the ISO manages the AMM based
on reliability and offers incentives/ penalties for companies relying on its policy through MCS. To evaluate
the accuracy and applicability of our solution for maintenance scheduling of power generation units, an
IEEE-118 bus test system was studied.

KATUNIN A.: Model analityczny efektu samorozgrzania w płytach prostokątnych z laminatów polimerowych podczas gnących obciążeń harmonicznych;
Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2010; 4: 91-101.

KATUNIN A.: Analytical model of the self-heating effect in polymeric laminated rectangular plates during bending harmonic loading; Eksploatacja
i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2010; 4: 91-101.

Efekt samorozgrzania, spowodowany dyssypowaną energią podczas drgań niewspółfazowych pomiędzy
amplitudami naprężeń i odkształceń, jest ważnym zjawiskiem w laminatach polimerowych. Wzrost temperatury samorozgrzania w laminatach polimerowych może być niebezpieczny podczas eksploatacji, gdyż
większość polimerów cechuje się niską temperaturą zeszklenia i jednocześnie niskim współczynnikiem
przewodzenia ciepła. Powoduje to kumulowanie ciepła w strukturze i obniżenie właściwości materiałowych
laminatu. Z tego względu zachowanie laminatów polimerowych podczas procesu samorozgrzania powinno
być zbadane. W niniejszym artykule rozpatrzono efekt samorozgrzania laminatowych płyt prostokątnych
poddanych prostemu zginaniu podczas harmonicznych obciążeń wymuszonych jako zadanie dwuwymiarowe.
Rozpatrzono cztery przypadki prostego zginania płyt z różnymi warunkami brzegowymi. Rozwiązanie zagadnienia otrzymano dla termicznego stanu ustalonego i przedstawiono w postaci podwójnych nieskończonych
szeregów trygonometrycznych. Pokazano przykłady obliczeń numerycznych dla badanych przypadków oraz
zbadano wpływ parametrów obciążenia na wartości temperatury samorozgrzania.

Self-heating effect, caused by energy dissipation during out-of-phase oscillations between stress and strain
amplitudes, is an important phenomenon in polymer-based laminates. An increase of self-heating temperature
in polymer-based laminates can be dangerous, because most polymers feature low glass-transition temperature
and simultaneously low heat transfer coefficient. It causes the accumulation of heat the decreases of the
material properties of the laminate. Therefore, the behaviour of polymer-based laminates during self-heating
should be examined. In this paper the self-heating effect in laminated rectangular plates subjected to pure
bending during harmonic forced loading was examined as a two-dimensional problem. In the examination four cases of pure bending of plates with different mechanical boundary conditions were considered.
The examination revealed a solution of the problem for the thermal steady state and presented as double
trigonometric infinite series. Numerical examples of temperature distribution were shown and the influence
of loading parameters on self-heating temperature values was concluded.

WICHER J., WIĘCKOWSKI D.: Wpływ drgań fotelika samochodowego na
komfort podróżowania dziecka w samochodzie; Eksploatacja i Niezawodność
- Maintenance and Reliability 2010; 4: 102-110.

WICHER J., WIĘCKOWSKI D.: Influence of vibrations of the child seat on the
comfort of child’s ride in a car; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and
Reliability 2010; 4: 102-110.

W artykule przedstawiano zjawiska związane z przenoszeniem drgań pionowych działających na
osobę dorosłą i dziecko podczas jazdy samochodem. Analizę wykonano ze względu na szkodliwość
drgań i wygodę jazdy. W przypadku dzieci tematyka ta wciąż jest w początkowej fazie rozpoznania. Wykorzystano pomiary drgań samochodu z manekinami reprezentującymi osobę dorosłą
i dziecko siedzące w foteliku z systemem mocowania „standardowym” oraz ISOFIX. Pomiary przyspieszeń
wykonano w wybranych punktach samochodu i manekinach. Do analizy wykorzystano wskaźniki opisujące
oddziaływanie drgań na człowieka.

The phenomena related to the transmission of vertical vibrations to an adult and a child when riding a car
have been presented in this paper. The analysis was focused on the adverse effects of the vibrations and
on the ride comfort. For children, the studies on these issues are still at an early stage. The work was done
with the making use of vehicle vibration measurements with test dummies representing an adult and a child
riding in a STANDARD seat and a seat provided with the ISOFIX fixing system. The accelerations were
measured at selected points of the car and the dummies. For the analysis, indices describing the human
exposure to vibrations were used.
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MODELOWANIE UKŁADÓW DYNAMICZNYCH OBRÓBKI SKRAWANIEM
WAŁÓW O MAŁEJ SZTYWNOŚCI
MODELLING OF DYNAMIC SYSTEMS OF LOW-RIGIDITY SHAFT MACHINING
Przedstawiono metodykę opracowania modeli układów dynamicznych obróbki skrawaniem wałów w stanie sprężyście
- odkształcalnym. Pokazano specyfikę identyfikacji UD toczenia wzdłużnego oraz szlifowania wzdłużnego i wgłębnego
wałów o małej sztywności. Specyfika procesu obróbki części o małej sztywności uwzględniana jest przez wprowadzenie
odpowiednich równań więzi, odzwierciedlających dodatkowe odkształcenia sprężyste w jednym z równań opisujących
siłowe oddziaływania sterujące. Przeprowadzono analizę systemową opracowanych modeli oraz przedstawiono ich strukturę hierarchiczną.
Słowa kluczowe: modelowanie, model matematyczny, wał, obróbka skrawaniem, podejście systemowe.
The paper presents methodology of developing models of dynamic systems of machining shafts in the elastic-deformable condition. The specifics of dynamic system (DS) identification concerning straight turning and straight and plunge
grinding of low-rigidity shafts is presented. The specifics of the process of low-rigidity elements machining is taken into
account through the introduction of suitable equations of constraint reflecting additional elastic strain in one of the equations describing the control force effect. Systemic analysis of the developed models is performed, and their hierarchical
structure is given.
Keywords: modelling, mathematical model, shaft, machining, systemic approach.

1. Wprowadzenie

1. Introduction

Dążenie do uzyskania wysokiej jakości obróbki na obrabiarkach skrawających w warunkach oddziaływania na układ
technologiczny (UT) różnych zakłóceń doprowadziło do zastosowania w przemyśle maszynowym układów sterowania adaptacyjnego (AC) [1, 2]. Problem doskonalenia takich układów
jest szczególnie aktualny w warunkach ESP przy realizacji tzw.
technologii „bezludnej”. Opracowanie modelu matematycznego (ММ) obiektu sterowania (OS) w dynamice, adekwatnego
do obiektu – oryginału, jest konieczną przesłanką uzasadnionego podejścia do rozwiązania problemu analizy stabilności
układów sterowania automatycznego (UAS) lub AC i syntezy
członów korygujących, zgodnie z wymaganymi wskaźnikami
jakości sterowania procesem przejściowym. Przy tym w podobnych układach wskaźniki jakości sterowania współrzędną
wyjściową – odkształceniami sprężystymi UT w dynamice
bezpośrednio charakteryzują błędy kształtu części, uwarunkowane oddziaływaniem szybko zmieniających się zakłóceń typu
zmiana naddatku na obróbkę, zmienność właściwości fizykochemicznych obrabianego materiału.
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Continued efforts aimed at obtaining high-quality machining on machine tools under conditions of various interferences
affecting the technological system (TS) have led to the application of adaptive control (AC) systems in the machine-building
industry [1, 2]. The problem of improvement of such systems
is particularly relevant under ESP conditions, in the realization
of so-called “no-man” technology. Development of a mathematical model (ММ) of control object (CO) in the dynamics,
adequate to the original object, is a prerequisite for substantiated approach to the solution of the stability analysis problem of
automatic control systems (ACS) or AC and synthesis of correcting elements, in accordance with required quality indices of
transition process control. Whereas, in similar systems, indexes
of quality of control of the input variable – elastic deformation
in the dynamic TS - characterize directly the errors of the machined parts shape, determined by the effect of rapidly changing interferences of the type of change in material allowance
for machining or variability of the physicochemical properties
of the machined material.
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Układ dynamiczny (UD) procesu skrawania jest układem
technologicznym - OUPN tzn. obrabiarką wraz z realizowanym
na niej procesem technologicznym (PT) obróbki skrawaniem
(toczenie, szlifowanie, wiercenie, frezowanie) [1].
Analiza systemowa, jako podstawa analizy i syntezy UAS
i AC wychodzi z założenia, że specyfika złożonych obiektów
i procesów nie wynika tylko z własności elementów składowych,
a jest uwarunkowana charakterem powiązań między nimi, które
w decydujący sposób oddziałują na strukturę UAS lub AC.
Przy identyfikacji UD podejście systemowe zawiera następujące etapy podstawowe [8]:
- analiza danych wejściowych do identyfikacji;
- formowanie strategii sterowania, zorientowanej na konkretny podsystem podstawowych obrabiarek, zgodnie
z danymi wejściowymi przy projektowaniu UAS, AC;
- wykluczenie inwariantnych, według swego spektrum, wejściowych oddziaływań podukładów i członów w granicach
możliwości technicznych UAS, AC oraz obrabiarek;
- analiza możliwych struktur MM, układu sterowania według funkcjonalnego przeznaczenia, typów członów
i więzi między nimi, liczby poziomów hierarchii, zasad
łączenia, trwałości połączeń.
Przy braku wystarczająco pełnej i dokładnej informacji
o obiekcie sterowania, charakterystyki obliczeniowe mogą się
istotnie różnić od rzeczywistych. Wybrane przy projektowaniu
parametry (nastawienia) regulatorów nie gwarantują wymaganej jakości sterowania a nawet stabilności układu. Oprócz tego
rozpatrywane układy charakteryzują się szerokim zakresem
zmienności parametrów OS. W układach technologicznych, zawierających półfabrykat o małej sztywności, parametry mogą
ulegać znacznej zmianie w trakcie cyklu obróbki jednej części. Te uwarunkowania wskazują na złożoność problemu zagwarantowania stabilności UAS i na konieczność szczególnie
starannego podejścia do problemu określenia jego struktury
i syntezy urządzeń korygujących.

The dynamic system (DS) of the process of machining is
a technological system – MHWT (Machine tool, Holder, Workpiece, Tool), i.e. a machine tool together with the realized technological
process (TP) of machining (turning, grinding, drilling, milling) [1].
Systemic analysis, as the basis for analysis and synthesis
of ACS and AC, is based on the assumption that the specifics
of the assumed objects and processes results not only from the
properties of the component elements, but is determined by the
character of their mutual relationships that have a decisive effect on the structure of the ACS or AC.
In the identification of DS the systemic approach includes
the following fundamental stages [8]:
- analysis of input data for the identification;
- formulation of control strategy oriented at a specific subsystem of basic machine tools, in accordance with input
data in designing ACS, AC;
- exclusion of invariant, relative to their spectrum, input effects of subsystems and components within the limits of
technical capability of ACS, AC and the machine tools;
- analysis of possible structures of MM of control system with
respect to their function, types of components and connections between them, number of hierarchy levels, principles
of connection, and permanence of the connections.
With a lack of sufficiently complete and detailed information on the object of control, calculated characteristics may significantly differ from the true ones. The parameters (settings)
of regulators adopted in designing do not guarantee the required
quality of control, or even stability of the system. Apart from
this, the analysed systems are characterized by extensive variability of parameters of the CO. In technological systems comprising a semi-finished product of low rigidity the parameters
may change notably within the machining cycle of a single part.
Those determinations indicate the complexity of the problem of
ensuring stability of the ACS and the necessity of taking special
care in the approach to the problem of defining its structure and
synthesis of the corrective devices.

2. Identyfikacja układu dynamicznego toczenia
wałów

2. Identification of dynamic systems of shaft turning

W przypadku, kiedy istnieje pełna informacja o obiekcie
sterowania, możliwe jest opracowanie modelu metodą analityczną. Takie postępowanie prowadzące do poznania struktury
i parametrów modelu nazywa się identyfikacją analityczną.
Dla układów złożonych opracowanie MM metodą analityczną
wymaga często dodatkowych badań eksperymentalnych w celu
sprawdzenia otrzymanych wyników teoretycznych i określenia
niektórych parametrów modelu.
Przedstawiony schemat budowy MM pokazuje, że podstawowy zakres badań przy opracowaniu MM opiera się na
głębokiej analizie teoretycznej powiązań między zmiennymi
parametrami i ujawnieniu zależności, opisujących procesy zachodzące w obiekcie.
Możliwość linearyzacji równań ruchu poszczególnych elementów UD wynika także z powszechnie uznawanego poglądu, że zapewnienie wysokich wymagań odnośnie dokładności
regulacji sprowadza się do realizacji układów regulacji, działających przy „małych” odchyleniach zmiennych. A więc układ
dynamiczny procesu wiercenia może być rozpatrywany jako
wielowymiarowy OS z podukładami w postaci procesu technologicznego i układu sprężystego. Struktura OS zawiera obwody

In the case when there is complete information on the object
of control it is possible to design a model using the analytical
method. Such a procedure, leading to the identification of the
structure and parameters of a model, is referred to as the analytical identification. For complex systems, development of MM
with the analytical method frequently requires additional experimental tests aimed at the verification of theoretical results and
at determination of some of the model parameters.
The presented schematic of the structure of MM shows that
the basic scope of work in the design of MM is based on indepth theoretical analysis of connections between the variable
parameters and on revealing the relationships describing the
processes taking place within the object.
The possibility of linearization of the particular DS components motion equations follows also from the commonly accepted view that assurance of high requirements with respect to
precision of adjustment is reduced to realization of adjustment
systems operating at “small” deviations of variables. Therefore,
the dynamic system of the drilling process can be considered
as multi-dimensional CO with subsystems in the form of the
technological process and an elastic system. The structure of
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sprzężeń zwrotnych przez układ sprężysty spowodowanych oddziaływaniami siłowymi, które pojawiają się podczas realizacji
procesu technologicznego.
W pracach [1, 9] przedstawiono układ równań i uogólniony schemat strukturalny MM układu dynamicznego toczenia
wałów. Opracowany układ równań i schemat strukturalny MM
uwzględnia geometrię warstwy skrawanej i siły skrawania przy
toczeniu, właściwości sprężyste UT, proces formowania przekroju warstwy skrawanej (WS). Proces formowania przekroju WS
uwzględnia zjawisko skrawania „po śladzie”, które przejawia
się w tym, że składowe warstwy skrawanej materiału w chwili
bieżącej określone są przez chwilowe położenie krawędzi ostrza
jak i również jego współrzędne w chwili poprzedniego obrotu
półfabrykatu, tzn. w chwili opóźnionej o czas jednego obrotu.
Jednocześnie uwzględniony jest wpływ odkształceń sprężystych
dla współrzędnej Z na głębokość skrawania.
Na proces formowania przekroju WS duży wpływ ma zjawisko skrawania „po śladzie” i odkształcenia sprężyste UD.
Przy tym proces formowania przekroju WS może być opisany układem równań całkowo-różniczkowych z opóźnionym
argumentem. Zmienne charakteryzujące przekrój WS zależą
od zmiennych wejściowych i odkształceń sprężystych UD.
W wektorze zmiennych technologicznych, tworzonym przez
układ dynamiczny, można wyróżnić dwie składowe, jedna
z nich jest określona wektorem oddziaływań wejściowych,
a druga - wektorem odkształceń sprężystych [3, 10].
Elementami wektora wielkości wejściowych są wielkości
sterujące w postaci prędkości posuwu wzdłużnego, prędkości
obrotowej części, a także zakłócenia w postaci zmiany twardości obrabianego materiału i naddatku względem długości
i średnicy części.
Wektor odkształceń sprężystych jest określony wektorami
sił skrawania wielkości sterujących wchodzących do układu
zapewnienia stabilności wibracyjnej. Dynamiczne właściwości
ekwiwalentnego układu sprężystego mogą być w przybliżeniu
opisane równaniami drugiego rzędu [6, 7]. Na wybór wektora
zmiennych technologicznych istotny wpływ ma zjawisko skrawania „po śladzie”, przejawiające się tym, że chwilowe wartości składowych wspomnianego wektora określone są przez
wartości elementów wektora wejściowego i wektora sprężystych odkształceń nie tylko w bieżącym momencie, ale także
w momencie poprzedniego obrotu części. W wyniku tego układ
dynamiczny jest opisywany układem równań całkowo-różniczkowych ze zmiennym opóźnionym argumentem.
W wyniku analizy procesów, zachodzących w układzie dynamicznym obróbki, otrzymano układ równań i funkcje przejścia, a także uogólnioną strukturę obiektu sterowania.

the CO includes circuits of feedbacks from the elastic system
caused by force effects that appear in the course of realization
of the technological process.
References [1, 9] present a system of equations and a generalized structural schematic of MM of the dynamic system
of shaft turning. The developed system of equations and the
structural schematic of MM take into account the geometry of
the machined layer and of the machining force in turning, elastic properties of the TS, process of forming cross-section of the
machined layer (ML). The process of forming cross-section of
the ML takes into account the phenomenon of machining “following the feed ridge” which consists in that the components
of the machined layer of the material at the current moment are
defined by the temporary position of the cutting edge and by its
coordinates at the moment of the preceding revolution of the
semi-finished product, i.e. at a time-lag of a single revolution.
At the same time the effect of elastic deformation for coordinate
Z on the depth of turning is taken into account.
The process of forming of the cross-section of ML is under
strong effect of the phenomenon of machining “following the
feed ridge” and by elastic deformations in the DS. The process
of forming of ML cross-section can be described with a system of
integral-differential equations with delayed argument. Variables
characterizing the ML cross-section depend on the input variables and on the elastic deformation in the DS. In the vector of the
technological variables, formed by the dynamic system, two components can be distinguished – one defined by the vector of input
effects and the other by the vector of elastic deformations [3, 10].
Elements of the vector of input values are the control values
in the form of the straight feed rate, rotational speed of the machined part, and also interference in the form of hardness changes of the machined material and in the machining allowance
relative to the length and diameter of the machined part.
The vector of elastic deformations is determined by the
vectors of machining forces and of control values entering the
system of vibrational stability assurance. Dynamic properties of
the equivalent elastic system can be approximated with quadratic equations [6, 7]. The choice of the vector of technological
variables is significantly affected by the phenomenon of machining “following the feed ridge”, manifest in that the momentary
values of the components of the said vector are determined by
the values of elements of the input vector and of the vector of
elastic deformations not only at the current moment but also at
the time of the preceding revolution of the machined part. Due
to this the dynamic system is described with a system of integral-differential equations with variable delayed argument.
As a result of analysis of the processes occurring in the dynamic system of machining a system of equations and functions
of transition were obtained, as well as the generalized structure
of the control object.

2.1. Identyfikacja UD toczenia wałów o małej sztywności

2.1. Identification of DS of turning of low-rigidity shafts

W celu zwiększenia dokładności obróbki wałów o małej
sztywności opracowano sposoby technologiczne sterowania dokładnością, oparte na zmianie stanu sprężyście- odkształcalnego
[6, 8]. Jako oddziaływania sterownicze, zgodnie z opracowaną
klasyfikacją [6], wykorzystywane są poszczególne siłowe oddziaływania regulacyjne lub ich kombinacja: rozciąganie osiowe i mimośrodowe; sterowanie dodatkowymi oddziaływaniami
siłowymi, nakierowanymi na kompensację czynników siłowych
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To improve the precision of machining of shafts with low
rigidity, technological methods were developed for the control of
machining precision, based on change in the elastic-deformable
status [6, 8]. As control effects, in accordance with the developed
classification [6], particular force control effects are employed,
or their combinations – axial and eccentric tension, control by
means of additional force effects aimed at compensation of force
factors from the machining process, bending moments at supports, control of force-induced bending-torsional strain.
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od procesu skrawania; momenty zginające w podporach; sterowanie siłowymi odkształceniami zginająco - skręcającymi.
Model matematyczny różnych układów technologicznych
obróbki ze sterowaniem stanem sprężyście- odkształcalnym
dla ustalonych parametrów, przedstawionych w postaci funkcji ugięć, otrzymany został przy założeniu, że siła zginająca
działająca na część jest zewnętrzną zmienną niezależną od
sprężystych odkształceń UD. Takie podejście oparte jest na
nieuwzględnieniu zamknięcia układu sprężystego przez proces
skrawania i nie wnosi istotnych błędów do wyników analizy
charakterystyk statycznych OS. Analiza budowy odpowiedniego ММ obiektu sterowania dla parametrów przejściowych jest
niemożliwa bez uwzględnienia specyfiki procesów w strefie
obróbki i zamknięcia UD przez proces skrawania.
Model matematyczny rozpatrywanego obiektu sterowania
– UD ze sterowaniem stanem sprężyście- odkształcalnym części o małej sztywności zbudowano w oparciu o ogólne zasady
budowy MM UD [1] obróbki mechanicznej, przy tym specyfika
procesu obróbki części o małej sztywności uwzględniana jest
poprzez wprowadzenie odpowiednich równań więzów [2, 5],
odzwierciedlających wzajemne powiązania dodatkowych odkształceń sprężystych Δgζ, do jednego z równań zawierających
siłowe oddziaływania sterujące układu równań.
Ekwiwalentne odkształcenia sprężyste UT przy obróbce
części o małej sztywności można przedstawić w postaci dwóch
składowych:

ММ of various technological systems of machining with
control of the elastic-deformable status for stabilised parameters, presented in the form of deflection functions, were obtained with the assumption that a banding force acting on the
machined part is an external variable that is independent of the
elastic deformations in the DS. This approach is based on not
including the closing of the elastic system through the process
of machining and does not introduce new errors into results
of analyses of static characteristics of the CO. Analysis of the
structure of a suitable ММ of a control object for transition parameters is not possible without taking into consideration the
specifics of processes within the machining zone and the closing of the DS through the process of machining.
MM of the considered control object – DS with control of
the elastic-deformable status of parts with low rigidity was constructed on the basis of general principles of creating MM of DS
[1] of machining, with the specifics of the process of machining
of parts with low rigidity being accounted for by the introduction of suitable equations of constraints [2, 5], reflecting mutual
relationships between additional elastic deformations Δgζ, into
one of the equations representing the force control effects of the
system of equations.
Equivalent elastic deformations of the TS in the machining
of parts with low rigidity can be represented in the form of two
components

(1)

(1)

gdzie: gζobr. i gζcz. - odpowiednio odkształcnia sprężyste obrabiarki- przyrządu- narzędzia i części dla każdej współrzędnej;
ζ∈{x,y,z}. Pierwsza składowa w tym wyrażeniu dla rozpatrywanych UT, jest w zasadzie o rząd wielkości mniejsza i można
jej nie uwzględniać.
Odkształcenia sprężyste UT w kierunku promieniowym gy
zgodnie z równaniami ugięć [6], przy ustalonych parametrach
bez uwzględniania zamkniętości OS, mogą być rozpatrywane
jako deterministyczna nieliniowa funkcja parametrów części
L,d,EI; składowych siły skrawania Fc,Fp,Ff; współrzędnych x
przyłożenia siły skrawania po długości półfabrykatu i różnych
oddziaływań regulacyjnych w postaci: siły rozciągającej Fx1;
siły rozciągającej mimośrodowej, tworzącej dwa oddziaływania regulacyjne Fx1 i moment M= Fx1·e, gdzie e - mimośród
siły przy rozciąganiu; jednej lub kilku dodatkowych sił Fdod.i;
momentów zginających Mi; momentu skręcającego Mskr lub ich
kombinacji:

where: gζobr. and gζcz. elastic deformations of the machine tool, fixture, tool and part for each coordinate, respectively; ζ∈{x,y,z}.
The first component in this expression for the TS under consideration is, in principle, lower by one order of magnitude and
can be neglected.
Elastic deformations of the TS in the radial direction gy in
accordance with the deflection equations [6], at set parameters
without the inclusion of closed status of the CO, may be considered as a deterministic non-linear function of the part parameters L,d,EI; components of the machining force Fc,Fp,Ff; coordinates x of machining force application on the length of the
semi-finished product and various regulatory effects in the form
of: tensile force Fx1; eccentric tensile force creating two regulatory effects Fx1 and moment M= Fx1·e, where e - eccentric of
the tensile forces; one or more additional forces Fdod.i; bending
moments Mi; torsional moment Mskr or their combinations:

g = f ( L, d , EI , Fc , Fp , Ff , Fx1 , e, Fdod .i , M i , M skr , x)

g = f ( L, d , EI , Fc , Fp , Ff , Fx1 , e, Fdod .i , M i , M skr , x)

(2)

(2)

Przyjmując, że rzeczywista prędkość posuwu wzdłużnego
i prędkość zmiany współrzędnej x są względnie niewielkie,
przy analizie procesów przejściowych można nie uwzględniać
zmiany współrzędnej x w funkcji czasu. A więc zależność (2)
w postaci operatorowej można zapisać jako:

Assuming that the true feed rate and the rate of change of
coordinate x are relatively small, in the analysis of transition
processes the change in coordinate x in the function of time can
be left out. Therefore, relation (2) in the operator form can be
written as:

g y ( s ) = K xy ⋅ Ff ( s ) + K yy ⋅ Fp ( s ) + K zy ⋅ Fc ( s ) + K Fx1 ⋅ Fx1 ( s ) +

g y ( s ) = K xy ⋅ Ff ( s ) + K yy ⋅ Fp ( s ) + K zy ⋅ Fc ( s ) + K Fx1 ⋅ Fx1 ( s ) +

+ K e ⋅ e( s ) + K Fdod .i ⋅ Fdod .i ( s ) + K M i ⋅ M i ( s ) + K M skr ⋅ M skr ( s )

(3)

+ K e ⋅ e( s ) + K Fdod .i ⋅ Fdod .i ( s ) + K M i ⋅ M i ( s ) + K M skr ⋅ M skr ( s )

(3)

gdzie: podwójne indeksy przy współczynnikach K oznaczają,
że współczynniki Kxy, Kzy pokazują wpływ przyrostu składowych Ff,Fc na przyrost odkształceń sprężystych według współ'
rzędnej y; K e = K e ⋅ Fx10 . Współczynniki wzmocnienia równań

where: dual indexes at coefficients K mean that coefficients Kxy,
Kzyindicate the effect of increase in the values of components
Ff,Fcon increase in the level of elastic strain on coordinate y;
K e = K e' ⋅ Fx10 . The gain coefficients of linear equations are de-

liniowych określane są jako pochodne cząstkowe funkcji od-

fined as fragmentary derivatives of the strain function along the
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kształceń według odpowiedniej zmiennej. Na przykład dla UT
obróbki przy działaniu osiowej siły rozciągającej Fx1, powodującej stan sprężyście- odkształcalny z równań odkształceń sprężystych [10]:

gdzie:

(4)

(4)

(5)

(5)

- wartości siły rozciągającej i odkształcenia

sprężystego części według współrzędnej y w punkcie linearyzacji (wartości zmiennych, odnośnie których podawane są przyrosty zmiennych). W rozpatrywanym szczególnym przypadku
pozostałe współczynniki w zależności (3) są równe zero.
Współczynniki wzmocnienia, odpowiadające innym UD przy
różnych sposobach obciążenia (przy zginaniu wzdłużno-poprzecznym i różnych zamocowaniach) przy obróbce części
sprężyście - odkształcalnych, uzyskane analogicznie zaprezentowane są w tab.1 – rubryka 2, x0 - współrzędna położenia noża
po długości obróbki w punkcie linearyzacji [7, 10]. Dodatkowe
odkształcenia sprężyste gx,gz według współrzędnych x i z w wyniku działania rozpatrywanych siłowych oddziaływań sterujących, w zasadzie nie wpływają istotnie na właściwości dynamiczne OS i można ich nie uwzględniać.
Zgodnie z wynikami badań [4, 5, 9] składowe siły skrawania bez uwzględnienia odkształcenia stykowego na powierzchni przyłożenia zapisywane są w postaci:
Fc = Q pw ⋅ a ⋅ b ,

Fp = Q pw ⋅ a ⋅ b ⋅ K y′ ,

respective coordinate. For example, for the TS of machining
with the effect of axial tensile force Fx1, causing the elastic-deformable state, from the system of elastic deformations we obtain [10]:

Ff = Q pw ⋅ a ⋅ b ⋅ K x′

where:

- values of tensile force and elastic strain of the

part along coordinate y at the point of linearization (values of
variables relative to which increases of variables are given). In
the special case under consideration the remaining coefficients
in relation (3) are equal to zero. Coefficients of gain, corresponding to different DS at various methods of loading (i.e. with
axial-radial bending and various methods of fixing) in machining of elastic-deformable parts, obtained in an analogous manner, are presented in Table 2 – column 2, x0 - coordinate of cutting edge position on machining length at the point of
linearization [7, 10]. The additional elastic strains gx,gz with respect to coordinates x and z, as a result of the action of the
control force effects under consideration, basically do not have
any significant effect on the dynamic properties of the CO and
can be treated as negligible.
In accordance with the result of studies in ref. [4, 5, 9],
the components of machining force without inclusion of the
contact strain at the surface of application are written as:
Fc = Q pw ⋅ a ⋅ b ,

Fp = Q pw ⋅ a ⋅ b ⋅ K y′ ,

Ff = Q pw ⋅ a ⋅ b ⋅ K x′

gdzie: Qpw - względna praca powstawania wióra, K ′y , K ′x - sta-

where: Qpw - relative work of formation of shaving, K ′y , K ′x -

łe współczynniki dla danych warunków skrawania.
Stąd:
⎛ ∂Fp ⎞
⎛ ∂F ⎞
mz = ⎜ c ⎟ = Q pw0 ⋅ b0 ⋅ K z , m y = ⎜
⎟ = Q pw0 ⋅ b0 ⋅ K y ,
⎝ ∂a ⎠0
⎝ ∂a ⎠0

constant coefficients for given conditions of machining.
Hence:
⎛ ∂Fp ⎞
⎛ ∂F ⎞
mz = ⎜ c ⎟ = Q pw0 ⋅ b0 ⋅ K z , m y = ⎜
⎟ = Q pw0 ⋅ b0 ⋅ K y ,
⎝ ∂a ⎠0
⎝ ∂a ⎠0

i

⎛ ∂Ff ⎞
mx = ⎜
⎟ = Q pw0 ⋅ b0 ⋅ K x
⎝ ∂a ⎠0

⎛ ∂Ff ⎞
mx = ⎜
⎟ = Q pw0 ⋅ b0 ⋅ K x
⎝ ∂a ⎠0

⎛ ∂Fp ⎞
⎛ ∂F ⎞
nz = ⎜ c ⎟ = Q pw0 ⋅ a0 ⋅ K z , n y = ⎜
⎟ = Q pw0 ⋅ a0 ⋅ K y ,
⎝ ∂b ⎠0
⎝ ∂b ⎠0

⎛ ∂Fp ⎞
⎛ ∂F ⎞
nz = ⎜ c ⎟ = Q pw0 ⋅ a0 ⋅ K z , n y = ⎜
⎟ = Q pw0 ⋅ a0 ⋅ K y ,
⎝ ∂b ⎠0
⎝ ∂b ⎠0

⎛ ∂Ff ⎞
nx = ⎜
⎟ = Q pw0 ⋅ a0 ⋅ K x
⎝ ∂b ⎠0

⎛ ∂Ff ⎞
nx = ⎜
⎟ = Q pw0 ⋅ a0 ⋅ K x
⎝ ∂b ⎠0

n y mx = Q pw0 a0 K y Q pw0 b0 K x

mz nx = Q pw0 b0 K z Q pw0 a0 K x

m y nx = Q pw0 b0 K y Q pw0 a0 K x

nz mx = Q pw0 a0 K z Q pw0 b0 K x

n y mx = m y n x

mz n x = n z mx

Przytoczone zależności umożliwiają proste przekształcania
współczynników A i B, wchodzących w odpowiednie transmitancje operatorowe (TO) OS według różnych oddziaływań sterujących oraz zakłócających.
W pracach [2, 8] rozpatrzono możliwość zamiany otrzymanych zależności TO przybliżonymi, których zastosowanie istotnie upraszcza obliczenia charakterystyk MM UD. Analiza została wykonana według kryterium dokładności odtworzenia

8

and

n y mx = Q pw0 a0 K y Q pw0 b0 K x

mz nx = Q pw0 b0 K z Q pw0 a0 K x

m y nx = Q pw0 b0 K y Q pw0 a0 K x

nz mx = Q pw0 a0 K z Q pw0 b0 K x

n y mx = m y n x

mz n x = n z mx

The relations given above permit simple transformations of
coefficients and included in corresponding operator transmittances (OT) of the CO with relation to various control and
interfering effects.
In referenced works [2, 8] the authors analysed the possibility of replacing the obtained relations of TO with approximated
ones, application of which significantly simplifies calculation
of characteristics of DS MM. The analysis was made according
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przybliżonymi zależnościami rzeczywistych charakterystyk
MM w płaszczyznach czasowej i częstotliwościowej; pokazano, że postać zależności aproksymujących należy wybierać
z uwzględnieniem liczbowej wartości współczynnika B. Ustalono przy tym, że wartość B =0,1 jest „graniczną”, przy której
celowe jest przechodzenie od jednej postaci zależności aproksymującej do drugiej. Wartość współczynnika B określana jest
jako stosunek sztywności ekwiwalentnego układu sprężystego
i współczynników wzmocnienia procesu skrawania i może być
przyjmowana jako wskaźnik względnej sztywności UD. Szerokie zakresy zmiany parametrów obróbki na obrabiarkach, na
przykład zmiana twardości obrabianego materiału, naddatku na
obróbkę, geometrii ostrza, warunkują szerokie zakresy zmienności współczynników mx , m y , Kk r , K x , K yy i, odpowiednio B.

to the criterion of recreation of true characteristics of MM with
approximated relations in the time and frequency planes; it was
demonstrated that the form of approximating relations should
be chosen taking into account the numerical value of coefficient
B. It was also determined that the value of B =0.1 is the “limit”
at which the switch from one form of approximating relation to
another is justified. The value of coefficient B is defined as the
ratio of rigidity of equivalent elastic system to gain coefficients
of the process of machining and can be adopted as an index of
relative rigidity of DS. Broad ranges of variability of machining
parameters on machine tools, e.g. of change in the hardness of
the machined material, machining allowance, cutting edge geometry, determine broad ranges of variability of coefficients
mx , m y , Kk r , K x , K yy and B, respectively.

Obliczenia pokazują, że przy obróbce wałów o małej sztywności oraz przy obróbce zgrubnej i kształtującej części o sztywności normalnej, wartości współczynnika B są znacznie większe od
wartości „granicznej” B=0,1; w tym przypadku również zależności
aproksymujące dla TO zgodnie z (11), (14), (15) celowo jest budować rozkładając funkcję wykładniczą e-sτ w szereg Pade, który
z zachowaniem dwóch pierwszych członów można zapisać jako:

Calculations show that in machining of low-rigidity shafts
and in roughing and profiling of parts with normal rigidity the
values of coefficient B are notably greater than the limit value
of B =0.1; in this case also the approximating relations for TO
according to (11), (14), (15) should be built by splitting the exponential function e-sτinto a Padé series which, keeping the first
two components, may be written as:

(6)
W przypadku sterowania stanem sprężyście - odkształcalnym części o małej sztywności poprzez przyłożenie siły rozciągającej Fx1 struktura OS została opracowana w [10].
Na podstawie schematu [10] po przekształceniu zależność
dla TO układu dynamicznego, w przypadku, kiedy jako współrzędna wyjściowa przyjmowany jest przyrost odkształceń sprężystych gy w kierunku promieniowym sprowadza się do postaci:

GFx1 ( s ) =
gdzie:

K 0 = K Fx1 ⋅

(6)
In the case of control of the elastic-deformable state of parts
with low rigidity through the application of tensile force Fx1 the
structure of CO has been developed in [10].
On the basis of the schematic given in [10], after transformation, the relation for TO of the dynamic system when increase in elastic deformations gy in the radial direction is adopted as the initial variable is reduced to the form of:

1 + A′ ⋅ (1 − e − st )
1 + B′ ⋅ (1 − e − st )

(7)

GFx1 ( s ) =

1
1 + K yy ⋅ n y + K xy ⋅ nx + K bz ⋅ K z ⋅ nz

(8)

where: K 0 = K Fx1 ⋅

g y (s)
Fx1 ( s )

= K0 ⋅

A′ = mx ⋅ K x + Kk r ⋅ m y ⋅ K y
B′ =

1 + A′ ⋅ (1 − e − st )
1 + B′ ⋅ (1 − e − st )

(7)

1
1 + K yy ⋅ n y + K xy ⋅ nx + K bz ⋅ K z ⋅ nz

(8)

g y (s)
Fx1 ( s )

= K0 ⋅

A′ = mx ⋅ K x + Kk r ⋅ m y ⋅ K y

(9)

mx ⋅ K x + Kk r ⋅ m y ⋅ K yy ⎡⎣ 2 + K yy ⋅ n y + K bz ⋅ nz + K xy ⋅ mx / ( K yy ⋅ m y ) + K bz ⋅ K z ⋅ mz / ( K yy ⋅ m y ) ⎤⎦
1 + K yy ⋅ n y + K xy ⋅ nx + K bz ⋅ K z ⋅ nz

Dla znanych wartości współczynników wchodzących w zależności (7) – (10), zależności te mogą ulec znacznemu uproszczeniu.
Obliczenia pokazują, że przy obróbce części o małej sztywności
z przyłożeniem oddziaływań siłowych, składowych zawierających Kbz i Kxy można w zasadzie nie uwzględniać. Zależność dla
Bˊ w tych warunkach znacznie upraszcza się, a wyrażenie dla
współczynników K0 ulega znacznemu uproszczeniu. Mianownik
TO określanej z zależności transmitancji operatorowej dla UD przy
sterowaniu posuwem wzdłużnym [1] sprowadza się, jak pokazano
wyżej, do postaci mianownika członu aperiodycznego drugiego lub
pierwszego rzędu. Do przekształcenia licznika TO do postaci typowej także można zastosować rozkład funkcji e-sτ w szereg Pade,
przy tym analizowana TO przyjmie postać:
GFx1 ( s ) = K 0 ⋅

T32 ⋅ s 2 + T3′ ⋅ s + 1
(T1 ⋅ s + 1) ⋅ (T2 ⋅ s + 1)

(11)

Stałe czasowe T1 i T2 określane są z zależności:

(9)
(10)

For known values of coefficients included in relations (7) –
(10), the relations can be notably simplified. Calculations show
that in machining of parts with low rigidity with application of
force effects components containing Kbz and Kxy can be basically left out. In such a situation, the relation for Bˊ gets considerably simplified, and the expression for coefficients K0 is notably
reduced. Denominator of TO of operator transmittance for DS
determined from the relation in control of straight feed [1] is
reduced, as shown above, to the form of denominator of aperiodic component of the first or second order. To transform the
numerator of TO to a typical form one can also employ splitting
the function e-sτinto a Padé series, and then the analysed TO will
assume the form of:
GFx1 ( s ) = K 0 ⋅

T32 ⋅ s 2 + T3′ ⋅ s + 1
(T1 ⋅ s + 1) ⋅ (T2 ⋅ s + 1)

(11)

The time constants T1 and T2 are determined from the relation:
(12)
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przez podstawienie do niej Bˊ w miejsce B, a stałe czasowe
w liczniku odpowiednio są równe:

by substituting in it Bˊ to replace B, and the time constants in
the numerator are then equal to:

(13)

2.2. Uproszczenie modelu matematycznego układu
dynamicznego toczenia wałów w stanie sprężyście - odkształcalnym
Dalsze przekształcenia licznika TO (7) powinny być wykonywane przy uwzględnieniu stosunku stałych czasowych T3
i T3′ , które zależą od Aˊ. Jeśli Aˊ<0,077, to TO UD może być

(13)

2.2. Simplification of MM of dynamic system of shaft
turning in the elastic-deformable state
Further transformations of the numerator of TO (7) should
be made with the inclusion of time constants T3 and T3′ ,which
depend on Aˊ. If Aˊ<0,077, then the TO of UD can be written in
the following typical form:

zapisana w następującej typowej postaci:
(14)

(14)
where: ε - coefficient of attenuation

gdzie: ε - współczynnik tłumienia

(15)

(15)
W przypadku, kiedy Aˊ>0,078, zależność aproksymująca
dla analizowanej TO przyjmuje postać:
GFx1 =

g y (s)
Fx1 ( s )

= K0 ⋅

(T4 ⋅ s + 1) ⋅ (T5 ⋅ s + 1)
(T1 ⋅ s + 1) ⋅ (T2 ⋅ s + 1)

gdzie:

In the case when Aˊ>0,078, the approximating relation for
the analysed TO assumes the form of:
GFx1 =

(16)

g y (s)
Fx1 ( s )

= K0 ⋅

(T4 ⋅ s + 1) ⋅ (T5 ⋅ s + 1)
(T1 ⋅ s + 1) ⋅ (T2 ⋅ s + 1)

where:

.

(16)
.

Analogicznie na podstawie uogólnionego schematu strukturalnego i układu równań [9] otrzymano modele UD dla innych oddziaływań sterujących. Zależności aproksymujące TO
układu dynamicznego dla różnych oddziaływań sterujących
różnią się od przedstawionych tylko wartością współczynnika
wzmocnienia K0 OS. Zamiast współczynnika K Fx1 w zależno-

In an analogous way, on the basis of the generalized structural schematic and system of equations [9] models of DS were
obtained for other control effects. The approximating relations
of dynamic system TO for various control effects differ from
those presented here only in the value of the gain coefficient K0
of the CO. Instead of coefficient K Fx1 in relation (8) for K0 , in

ści (8) dla K0 w tym przypadku wchodzą współczynniki wzmocnienia odpowiednich oddziaływań K e , K Fdod .i , K M i , K M skr . . War-

such a case coefficients of gain for the respective effects
K e , K Fdod .i , K M i , K M skr . are inserted. The values of those coeffi-

tości tych współczynników mogą być obliczone według
zależności przytoczonych w [10].
W szeregu przypadków, z wystarczającą dla praktycznych
obliczeń inżynierskich dokładnością, zależności aproksymujące dla TO (7) celowo jest budować przy wykorzystaniu pierwszego członu rozkładu funkcji e-sτ w szereg Pade:

cients can be calculated according to the relations given in
[10].
In many cases, with accuracy sufficient for practical engineering calculations, approximating relations for TO (7) should
be built with the use of the first component of the splitting of
function e-sτ into a Padé series:
(17)

(17)
W tab. 1 przedstawiono transmitancje operatorowe, współczynniki wzmocnienia i stałe czasowe uogólnionego i szczegółowych MM układu dynamicznego toczenia wałów o małej
sztywności w stanie sprężyście - odkształcalnym.

2.3. Practical application of the model

2.3. Praktyczne zastosowanie modelu
Model opracowany zgodnie z powyższą metodologią został wykorzystany do realizacji 5 poziomowego schematu hierarchicznego systematyzującego struktury modelu oraz typowe
struktury UD kształtowania wałów o małej sztywności w stanie
sprężyście – odkształcalnym przy różnych siłowych oddziaływaniach sterujących. Na jego podstawie zaprojektowano sterownik PID do sterowania siłą skrawającą w procesie toczenia
oraz kontroler PI do obsługi procesu toczenia wałów o małej
sztywności. Poczyniono zaawansowane prace w celu zbudowania elementu wykonawczego – konika obrabiarki, umożliwiają-
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Table 1 presents operator transmittances, coefficients of
gain and time constants for the generalized and the detailed MM
of dynamic system for the turning of low-rigidity shafts in the
elastic-deformable state.

The model prepared according to above described methodology was used for building 5 level hierarchical diagram arranging model structures and typical structures of the DS of machining process of low rigid shafts in elastic deformable state
for different control influences. Basing on it the PID controller
for cutting force control in turning process and PI controller for
low-rigidity shafts turning process were designed. Advanced
works in the aim of the construction of the executive unit - the
tailstock of machine tool, allowing to control the elastic deformable state of the low-rigid shaft while turning were made,
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cego sterowanie stanem sprężyście odkształcalnym wału o małej sztywności podczas toczenia, co zaowocowało czterema
zgłoszeniami patentowymi konstrukcji koników przy różnym
sposobie wytwarzania i sterowania siłą rozciągającą. Przykład
konstrukcji konika przedstawiono na rys.1.

what resulted in four patent applications of tailstocks construction for various ways of generating and controlling the tensile
force. Example tailstock is presented on fig.1.

Rys. 1. Jedna z konstrukcji konika– sterowanie siłą rozciągającą przy pomocy systemu pneumatycznego
Fig. 1. One of tailstocks designs – tensile force control is realised by pneumatic system

3. Podsumowanie

3. Conclusion

Jak wynika z przeprowadzonych badań, struktury dynamiczne ММ układów technologicznych wałów o małej sztywności przy sterowaniu ich stanem sprężyście- odkształcalnym
zawierają obok członów inercyjnych charakterystycznych
w przypadku ММ sterowania według posuwu, również człony przeciążeniowe. Występowanie członów przeciążeniowych
w transmitancjach ММ zmniejsza inercyjność OS według kanałów sterowania dodatkowymi oddziaływaniami siłowymi. Na
przykład przy bliskich wartościach stałych czasowych licznika i mianownika w zależnościach (16) i (26), co ma miejsce
w wielu przypadkach, właściwości modelu OS zbliżają się do
właściwości członu bezinercyjnego ze współczynnikiem przekazywania K0.
Należy podkreślić, że rozpatrzony opis matematyczny OS
został wykonany przy nieuwzględnieniu „małych” stałych czasowych, charakteryzujących właściwości dynamiczne procesu
skrawania i ekwiwalentnego układu sprężystego. Takie podejście jest uzasadnione, ponieważ w obwód UAS lub AC razem
z obiektem wchodzą także automatyczne urządzenie sterujące
i inne człony z „dużymi” stałymi czasowymi, których właściwości dynamiczne są bardzo istotne przy rozwiązaniu zadania
analizy stabilności i syntezy członów korygujących.
Porównanie ММ obiektu dla różnorodnych oddziaływań
sterujących umożliwia stwierdzenie, że przy zastosowaniu dodatkowych oddziaływań siłowych obiekt ma znacznie mniejszą
inercyjność w porównaniu z przypadkiem sterowania według
kanału posuwu. Dzięki temu w UAS i AC stanu sprężyście odkształcalnego części zasadniczo można uzyskać wyższe
wskaźniki jakości sterowania w dynamice i efektywnie przeciwdziałać zakłóceniom, wywołanym zmianą naddatku i twardości obrabianych półfabrykatów, zmieniając ich sztywność po
długości obróbki.
Z przedstawionej analizy wynika, że metoda informacyjna również jest dogodna, dlatego, że umożliwia podział ММ
układów dynamicznych – obiektów sterowania według jakości
i ilości informacji włożonej w ММ i daje możliwość usystematyzowania sił projektantów przy projektowaniu i przygotowaniu technologicznym procesów technologicznych, opracowaniu systemów zautomatyzowanego projektowania i UAS oraz
AC w celu rozwiązania stojących przed nimi zadań.

As follows from the performed study, dynamic structures of
ММ of technological systems for low-rigidity shafts with control of their elastic-deformable condition include, apart from
inertial segments characteristic for MM of feed-related control,
also overload segments. The occurrence of the overload segments in transmittances of the ММ reduces the inertness of the
control objects with respect to channels of control of additional force effects. według kanałów sterowania dodatkowymi
oddziaływaniami siłowymi. For example, with close values of
time constants of the numerator and denominator in relations
(16) and (26), as happens is numerous cases, the properties of
model of CO approach those of the non-inertial segment with
transmission coefficient.
It should be emphasized that the discussed mathematical
description of the CO was made with the exclusion of “small”
time constants characterizing the dynamic properties of the process of machining and of the equivalent elastic system. Such an
approach is justified as the ACS or AC circuit includes, apart
from the object, also an automatic control device and other
components with “large” time constants, whose dynamic properties are highly significant in the solution of the problem of
stability analysis and synthesis of corrective segments.
Comparison of ММ of the object for various control effects
permits the statement that with the application of additional force effects the object has a notably lower inertness compared to
the case of control focused on the feed channel. Thanks to this
in the ACS and AC of the elastic-deformable state of parts higher indexes of control quality can be achieved in the dynamics
and there is a possibility of effective counteraction of interference caused by changes in material allowance for machining
and in the hardness of machined semi-finished products by varying their rigidity on the length of machining.
The presented analysis shows that the information-oriented
method is also suitable as it permits division of ММ of dynamic
systems – control objects according to the quality and quantity
of information introduced in the ММ and creates the possibility
of systemizing the capacity of design engineers in the design
and technological development of technological processes, development of systems of automated design, as well as of ACS
and AC, with a view to solving the problems they are facing.
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Małgorzata GRĄDZKA-DAHLKE

ANALIZA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH PODCZAS ŚCISKANIA
POROWATEJ STALI 316L DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH
ANALYSIS OF THE PROCESSES OCCURRING DURING COMPRESSION
OF THE POROUS 316L STEEL FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS
Porowate biomateriały metaliczne są atrakcyjnym materiałem implantacyjnym ze względu na większe od tradycyjnych
stopów dopasowanie modułu sprężystości do kości oraz na możliwość przerastania porów tkanką kostną i zapewnienia
właściwego mocowania implantu w kości. Materiałom tym stawiane są jednak wysokie wymagania, aby zagwarantować
odpowiednią trwałość wszczepu. Wśród tych wymogów są m.in. właściwości mechaniczne, szczególnie wytrzymałość zmęczeniowa, a także właściwości magnetyczne. Wszystkie stosowane obecnie stopy implantacyjne (stale chromowo-niklowe,
stopy kobaltu i stopy niklu) są paramagnetykami. Jednak na skutek cyklicznych obciążeń, którym poddawane są implanty podczas eksploatacji w organizmie w niektórych materiałach mogą zajść przemiany strukturalne, zmieniające także
właściwości użytkowe biomateriałów. W pracy analizowano zmiany zmęczeniowe, zachodzące pod wpływem obciążeń
cyklicznych w porowatych spiekach ze stali 316L, przeznaczonych na implanty biomedyczne oraz ich wpływ na właściwości magnetyczne materiałów. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że spieki porowate wykazują początkowe
osłabienie, a następnie stabilizację zmęczeniową w badanym zakresie odkształceń. Badania magnetyczne pokazały, że
wraz ze wzrostem stopnia odkształcenia rośnie wartość magnetyzacji spieków ze stali 316L, co może mieć wpływ na właściwości użytkowe tych materiałów.
Słowa kluczowe: biomateriały porowate, stal 316L, wytrzymałość zmęczeniowa, właściwości magnetyczne.
The porous metallic biomaterials are to be considered very attractive implant materials due to the matching of their elastic
modulus to the bone as well as the possibility of bone tissue ingrowth into pores and assurance of good stabilization if
implant. High requirements are set though to ensure proper durability. Among these are mechanical properties, especially
fatigue strength and magnetic properties. All of recently used implant alloys (Cr-Ni steel, cobalt or titanium alloys) are
paramagnetic. However, cyclic stress that implants must stand during exploitation, may cause structural as well as functional changes in biomaterials. In presented work, fatigue changes occurring during cyclic stresses in porous sinters of
316L steel were analyzed, as well as their influence on magnetic properties of investigated materials. The obtained results
showed that initial weakening and then fatigue stabilization was observed in the whole range of analyzed strain. The
magnetic research indicated magnetization increase as an effect of rising strain. This can affect functional properties of
implant materials.
Keywords: porous biomaterials, 316L stainless steel, fatigue strength, magnetic properties.

1. Wprowadzenie

1. Introduction

Zapewnienie właściwej niezawodności elementów i urządzeń jest jednym z ważniejszych zadań stawianych przed
projektantem, szczególnie istotnym w przypadku implantów
biomedycznych, gdzie utrata właściwości funkcjonalnych powoduje konieczność inwazyjnej operacji rewizyjnej. Wybór
materiałów konstrukcyjnych determinują biozgodność, trwałość i wytrzymałość. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się metaliczne materiały porowate do zastosowań
biomedycznych [1, 8]. Dotyczy to głównie poprawy osteointegracji implantu z otaczającą tkanką kostną. Doświadczenia
kilku dziesięcioleci implantacji wskazują, że jedną z najważniejszych przyczyn ograniczonej trwałości wszczepów jest
możliwość obluzowania, szczególnie w przypadku mocowania
z użyciem tzw. cementu kostnego [9]. Zastosowanie rozwiniętej powierzchni w miejscach kontaktu sprzyja rozwojowi tkanki kostnej wokół implantu. Badania wykazały, że wytworzenie
porowatej warstwy (o porowatości rzędu 20-25%) pozwala na
przerastanie struktury włóknami kolagenowymi i w rezultacie
- zapewnienie trwałego biomechanicznego mocowania. Inną
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Assurance of proper reliability of elements and devices is
one of the most important tasks set for design engineer, particularly in case of biomedical implants, where functional properties loss may cause need for invasive revising surgery. The
choice of construction materials is determined by biocompatibility, durability and mechanical properties. In recent years
metallic porous materials are object of interests for biomedical
applications [1, 8]. This concerns mainly the improvement of
implant osseointegration with surrounding bone tissue. Experiences of several decades of implantation indicate possibility of bilge, particularly in case of fixation using bone cement,
to be one of main causes to limited durability of implants [9].
Use of developed surface on wherever is contact fosters growth
of bone tissue around the implant. Research show that fabrication of porous layer (porosity ca. 20-25%) allows for structure ingrowth with collagen fibers and, as a result, assurance
of durable biomechanical fixation. Another cause of hindered
adaptation of bone-implant system is the difference of Young
modulus value between implant alloys (100-200G Pa) and bone
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przyczyną utrudnionej adaptacji układu kość-implant jest duża
różnica wartości modułu Younga stopów implantacyjnych (100200 GPa) w porównaniu z właściwościami kości (10-30 GPa)
[6]. Odbudowa tkanki kostnej jest złożonym procesem fizyko-chemicznym. Do prawidłowego wzrostu kości niezbędne
jest oddziaływanie obciążeń zmiennych, które jest utrudnione
w przypadku obecności implantu o znacznie większej sztywności [7]. Dlatego porowate spieki metaliczne, których parametry wytrzymałościowe są zbliżone do kości, są uważane za
perspektywiczne biomateriały implantacyjne.
Zapewnienie niezawodnego funkcjonowania implantu
w organizmie wymaga uwzględnienia wpływu różnorodnych
obciążeń zewnętrznych i odpowiedniej wytrzymałości. W wyniku działających zmiennych w czasie obciążeń ściskających
w materiale, szczególnie porowatym, zachodzą złożone procesy zmęczeniowe [10]. Zmiany struktury materiału wywołane
odkształceniami mogą powodować pojawienie się właściwości
ferromagnetycznych w stalach austenitycznych, co jest zjawiskiem niepożądanym w przypadku implantów.
W opracowaniu podjęto próbę określenia charakteru zmian
zmęczeniowych zachodzących pod wpływem obciążeń cyklicznych w porowatych spiekach ze stali 316L, przeznaczonych na
implanty biomedyczne oraz ich wpływu na właściwości magnetyczne materiałów.

2. Materiały i metodyka badań

properties (10-30G Pa) [6]. Bone tissue restoration is complex
physical-chemical process. Variable stress impact, hindered in
case of implant with higher stiffness, is necessary for proper
bone growth, therefore, metallic porous sinters, which resistance parameters are similar to those of bone are taken as perspective implantation biomaterials [7].
Assurance of non-failure operation of implant in organism
requires taking influence of miscellaneous external stresses and
proper resistance into account. As a results of time-variable,
compressive stresses in material, particularly porous one, complex fatigue processes take place [10]. Structure changes induced by strain may cause occurrence of ferromagnetic properties
in austenitic steels which is objectionable for implants.
In present work trial has been taken to determine the character of fatigue changes taking place under influence of cyclic
stress in porous sinters of 316L steel, destined for biomedical
implants and their influence on materials magnetic properties.

2. Materials and methods

W pracy badano materiały porowate z implantacyjnej stali
austenitycznej. Próbki walcowe o wymiarach φ7x11 mm wykonano metodą metalurgii proszków ze stali 316L (SANDVIK
METNINOX STEEL LTD.). Do badań użyto proszki rozpylane
wodą o ziarnistości 125-250 μm. Proces technologiczny obejmował wyżarzanie proszków w temperaturze 950°C w próżni,
prasowanie na zimno (ciśnienie prasowania 400MPa) i spiekanie w temperaturze 1230°C w próżni, w czasie 1 godziny.
W wyniku zastosowania trzech wartości ciśnienia prasowania:
200, 400 i 600 MPa, uzyskano spieki o porowatości odpowiednio ok. 44%, 33% i 26%. Na rys. 1 przedstawiono przykładową
strukturę spieku.

2.1. Badania wytrzymałościowe

Porous materials of implantation austenitic steel were examined. Tubular samples of dimensions φ7x11mm were prepared using powder metallurgy of 316L steel powders (SANDVIK
METNINOX STEEL LTD.). For research water-atomized powders with grain size of 125-250 μm. Technological process
comprised heat treatment of powders in temperature of 950C
in vacuum, cold compaction (pressure 400MPa) and sintering
in vacuum in the temperature of 1230°C for 1 hour. As a result
of using three compaction pressure values: 200, 400, 600 MPa,
sinters of porosity ca. 44%, 33% and 26% correspondingly were
obtained. On figure 1 exemplary sinter structure is shown.

2.1. Resistance research

Badania wytrzymałościowe prowadzono na uniwersalnej
Resistance research were led on universal machine INmaszynie INSTRON 8505 ze sterowaniem 8800 Fast Track 2
STRON 8505 with steering 8800 Fast Track 2 in axial comw warunkach ściskania osiopaction. Such stress is adequate
wego. Taki rodzaj obciążeń
to work condition of hip joint
jest adekwatny do warunków
implants in human organism.
pracy implantów stawu bioResistance properties of sindrowego w organizmie człoters during static compaction
wieka. Oceniano właściwości
were assessed. The velocity of
wytrzymałościowe
spieków
stress was 0,083m/s. In order to
podczas ściskania statycznego.
determine the fatigue changes
Prędkość obciążenia wynosiła
character, tubular samples were
0,083mm/s. W celu określenia
subjected to cyclic changed
charakteru zmian zmęczeniostrains of constant value ∆εmax.
wych walcowe próbki poddano
Cycles frequency was 10Hz.
cyklicznie zmiennym odzeroResearch are was limited to
wotętniącym odkształceniom
low-cyclic range for strain vao stałej wartości ∆εmax. Częstolues lower than 2%. This is retliwość cykli wynosiła 10Hz.
levant to values of real strengRys. 1. Mikrostruktura spieku ze stali 316L o porowatości 41%
Obszar badań ograniczono
ths affecting element and fact,
Fig. 1. Microstructure of powder metal steel of 316L steel – porosity
do zakresu niskocyklowego
that many dependences theore41%
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przy wartościach odkształcenia nie przekraczających 2%. Ma
to związek z wartościami sił rzeczywistych działających na
element oraz faktem, iż wiele z zależności określonych teoretycznie oraz doświadczalnie dla obszaru wytrzymałości niskocyklowej można przystosować do obliczeń wytrzymałości
wysokocyklowej, a tym samym do szacowania trwałości nieograniczonej [5].

2.2. Badania magnetyczne

tically and experimentally defined for low-cyclic resistance
area can be adapted for high-cyclic resistance calculations and
therefore to assessment of indefinite durability [5].

2.2. Magnetic research

Charakterystyki magnetyczne materiałów porowatych oceniano metodą magnetometru z drgającą próbką (Vibrating Sample Magnetometer - VSM) w Instytucie Fizyki Uniwersytetu
w Białymstoku. Określano wpływ odkształcenia na magnetyzację spieków. Dodatkowo przeprowadzono badania metodą
spektroskopii mössbauerowskiej analizowanych spieków oraz
wyjściowych proszków stali 316L.

Magnetic characteristics of porous materials were assessed
by use of VSM – Vibrating Sample Magnetometer in Institute
of Physics University of Bialystok. Influence of strain upon sinter magnetization were also determined. Additionally Mössbauer’s spectroscopy research of analyzed sinters and initial 316L
steel powders were done.

3. Wyniki badań i dyskusja

3. Results and discussion

3.1. Badania wytrzymałościowe

3.1. Resistance research

Na rysunku 2 przedstawiono zależności naprężeń i odkształceń badanych materiałów, zarejestrowane podczas
statycznego ściskania. Można zauważyć, że w całym analizowanym zakresie obciążeń spieki porowate ze stali 316L
wykazywały właściwości plastyczne. W tabeli 1 zestawiono
wartości liczbowe naprężeń odpowiadających 45% odkształceniu próbek oraz wartości umownej granicy plastyczności R0,2.
Jak należało oczekiwać, właściwości wytrzymałościowe rosną
wraz ze wzrostem ciśnienia prasowania i zmniejszeniem porowatości spieków. Dodatkowo zarejestrowano zależność naprężeń i odkształceń przy kilkakrotnym odciążeniu i ponownym
obciążeniu próbki (rys. 3). Dla wszystkich badanych spieków
obserwowano umocnienie plastyczne w początkowym etapie
odkształcenia (odcinek AB na rys. 3). Następne cykle odciążenia i ponownego obciążenia próbek wskazują na stabilizację
właściwości sprężystych porowatych spieków (odcinek CD na
rys. 3). Wartości liczbowe współczynników sprężystości badanych materiałów zestawiono w tabeli 1.
W celu określenia zachowania porowatego spieku w warunkach obciążeń dynamicznych, przeprowadzono niskocyklowe
badania zmęczeniowe przy stałej wartości odkształcenia ∆εmax.

Dependencies of stresses and strains of examined recorded
during static compaction are shown on figure 2. The whole analyzed stress range porous sinters of 316L steel exhibited plastic
properties. In table 1 numeric values of stresses responding to
45% strain of samples and conventional yield point are presented. Resistance properties increase along with compaction
pressure increase and decrease of sinters porosity, as expected.
Moreover dependence of stress and strain for cyclic loading
was observed (fig. 3). For all examined sinters plastic strengthening was also observed in initial stage of strain (section AB
in fig. 3). Further loading cycles indicate stabilization of elastic
properties of porous sinters (section CD in fig. 3). Elasticity
modulus values of examined materials are compiled in table 1.
In order to determine porous sinter behavior in dynamic
stress conditions, low-cyclic fatigue research with constant strain ∆εmax value were taken. Basing on recorded strengths changes responding to strains in particular cycles, graphs ∆εmax=f(N)
were prepared. Exemplary graph for sinter of 41% porosity is
shown on figure 4.

Rys. 2. Wykres naprężenie-odkształcenie podczas ściskania statycznego porowatej stali 316L

Rys. 3. Zależność przemieszczenia od siły dla porowatego spieku ze
stali 316L przy kilkakrotnym cyklu obciążenia próbki

Fig. 2. Stress-strain curve under static compression of porous steel
316L

Fig. 3. Load-strain curve of porous sintered 316L steel during repeated load
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Tab. 1. Właściwości wytrzymałościowe porowatej stali 316L określone podczas statycznej próby ściskania
Tab. 1. Mechanical properties of porous steel 316L determined during static compression
Series
№

Pressing
pressure
[MPa]

Porosity
[%]

I
II
II

200
400
600

41
33
26

Coefficient of elasticity [GPa]
E0

E1

4.9
6.9
11.8

22.3
25.5
41.5

Na podstawie zarejestrowanych zmian sił odpowiadających odkształceniom w poszczególnych cyklach sporządzono wykresy
∆σmax=f(N). Przykładowy wykres dla spieku o porowatości 41%
pokazano na rysunku 4.
Jak widać, wartości ∆σmax maleją aż do ustalenia się na
poziomie nasycenia σn, co wskazuje na istnienie zjawiska cyklicznego osłabienia materiału. Osiągnięcie nasycenia i utrzymywanie się poziomego przebiegu krzywej dowodzi stabilności zmęczeniowej materiału w badanym obszarze. Poziom
naprężenia nasycenia istotnie zależy od wartości przyjętego
odkształcenia oraz od porowatości materiału (tab. 2).

Resistance [MPa]
Rcmax
(ε=45%)
832
980
1462

R0,2
65.50
71.81
88.04

Values ∆σmax decrease until stabilization on saturation level
σn and this indicates existence of cyclic material weakening.
Reaching saturation level and maintaining horizontal course
of curve proves fatigue stability of material in examined area.
Saturation stress level is indeed dependent on strain value and
material porosity (table 2).

Rys. 4. Zmiana zależności ∆σmax=f(N) podczas badań zmęczeniowych porowatej stali 316L
Fig. 4. Variations of the relations of ∆σmax=f(N) during fatigue tests of porous steel 316L
Tab. 2. Właściwości wytrzymałościowe porowatej stali 316L określone podczas ściskania cyklicznego
Tab. 2. Mechanical properties of porous steel 316L determined during cyclic compression
Series
№

Pressing
pressure [MPa]

Porosity
[%]

I

200

41

II

400

33

III

600

26

3.2. Badania magnetyczne

Δεmax
[%]

σn
[MPa]

1.035
1.671
0.663
0.833
0.774
1.098

38.2
41.7
36.8
53.3
62.8
82.5

3.2. Magnetic research

Materiały metaliczne stosowane na implanty powinny charakteryzować się właściwościami paramagnetycznymi, głównie
z powodu ograniczeń metod diagnostycznych oraz ze względu
na niebezpieczeństwo tworzenia zakrzepów wokół implantu
(przez ferromagnetyczne składniki morfologiczne krwi). Zarówno obecność, jak też przemieszczanie zakrzepów w układzie krwionośnym mogłoby spowodować liczne komplikacje
(np. zatory). Implantacyjne stale austenityczne mają właściwości paramagnetyczne. Natomiast na skutek odkształceń plastycznych może wystąpić odkształceniowa przemiana martenzytyczna [3, 4]. Celem oceny podatności porowatych spieków

Metallic materials used for implants should be characterized by good paramagnetic properties, mainly due to diagnostic
methods limitations and risk of clot creation around implants
(because of ferromagnetic components of blood). Both existence and movements of blood clots in blood circulation system
may cause multiple complications (e.g. congestion). Implantation austenitic steels have paramagnetic properties. However,
as an effect of plastic strains, martensitic strain transformation
may occur [3, 4]. In order to assess susceptibility of 316L steel
porous sinters to transformations induced by exploitation strains, magnetic research were taken to examine 316L austenitic
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steel porous samples strained in consequence of resistance reze stali 316L na przemiany wywołane na skutek odkształceń
search, both after static compaction and cyclic loading in nareksploatacyjnych, przeprowadzono badania magnetyczne prórow strain range. Results are shown on figure 5, while samples
bek porowatych ze stali austenitycznej 316L, odkształconych
marks and numeric results are in table 3.
w wyniku badań wytrzymałościowych, zarówno po ściskaniu
Basing on obtained results it can be stated that magnetizastatycznym, jak też cyklicznym ściskaniu w wąskim zakresie
tion level of 316L steel porous materials is mainly dependent
odkształceń. Wyniki pomiarów przedstawiono na rysunku 5,
on magnitude of strain influencing samples (fig. 5). In case
natomiast oznaczenia próbek i wyniki liczbowe – w tabeli 3.
of cyclic tests with insignifiNa podstawie uzyskanych
cant strain value (ε=1,67%),
wyników można stwierdzić, że
magnetization value is lower
stopień magnetyzacji porowaand in fact does not depend on
tych materiałów ze stali 316L
cycles number, whereas during
w decydującej mierze zależy od
static compaction with 45%
wielkości odkształceń, którym
strain, samples magnetization
poddano próbki (rys. 5). W przyincreased considerably (lines
padku badań cyklicznych, gdzie
1 and 2 in fig. 5). The highest
wartość odkształcenia była niemagnetization value was obseznaczna (ε=1,67%), wartość
rved for sample no. 5 – sinter
namagnesowania jest mniejsza
of lowest initial porosity, what
i praktycznie nie zależy od ilości
might be explained by utmost
cykli (krzywe 1 i 2 na rysunku
strain changes in 316L steel
5). Natomiast podczas ściskania
during compaction. In case of
statycznego z odkształceniem
Rys. 5. Magnetyzacja porowatej stali 316L w funkcji zmian pola masamples with higher porosity
45% namagnesowanie próbek
gnetycznego
(Series 3 and 4) in total strain
zdecydowanie wzrosło (krzywe
Fig. 5. Magnetization of porous steel 316L vs. applied magnetic field
3-5 na rys. 5).
magnitude ε=45% measured as
Tab. 3. Właściwości magnetyczne badanych materiałów
Tab. 3. Magnetic properties of the materials investigated
Sample
№

Porosity of sinters
[%]

1
2
3
4
5

41
41
41
33
26

Treatment

Strain
[%]

Cyclic compression

1.67

Static compression

45

Najwyższą wartość namagnesowania zarejestrowano dla
próbki 5 – spieku o najmniejszej porowatości wyjściowej, co
można tłumaczyć faktem największych zmian odkształceniowych w samej stali 316L podczas ściskania. W przypadku próbek o większej porowatości (3 i 4) w całkowitej wielkości odkształcenia ε=45%, mierzonej jako względna zmiana długości
próbki podczas ściskania, większy był udział zmiany wymiarów liniowych związanych z deformacją i zamykaniem porów,
co nie miało wpływu na przemiany w stali. Jak wspomniano
wyżej, pojawienie się momentu magnetycznego w spiekach ze
stali austenitycznej 316L podczas ściskania może być spowodowane odkształceniową przemianą martenzytyczną. Jednak
badania dyfrakcyjne nie potwierdziły obecności nowej fazy
w badanych materiałach [2]. Próbki poddano więc dodatkowo badaniom mössbauerowskim. Wyniki tych badań wyraźnie
potwierdziły, że część atomów żelaza w spiekach po próbach
ściskania jest w stanie ferromagnetycznym (rys. 6), czego nie
zaobserwowano w proszkach stali 316L, z których przygotowano próbki (rys. 7), gdzie wszystkie atomy żelaza znajdują się
w stanie paramagnetycznym.
Ponieważ właściwości magnetyczne analizowanych materiałów są istotne ze względów aplikacyjnych, należy przeprowadzić szczegółowe badania w celu określenia konkretnego
etapu procesu technologicznego otrzymywania spieków porowatych, odpowiedzialnego za pojawienie momentu magne-

20

Number of
cycles

Magnetisation
emu/g

Part of ferromagnetic
Fe atoms

835
2300
1
1
1

0.8
0.9
1.42
1.45
1.94

45
47
30

relative change of sample length during compaction, share of
linear dimension change connected with deformation and pores
closing was greater, which has no influence on transformations
in steel. As mentioned above magnetic moment occurrence in
316L austenitic steel sinters during compaction may be caused
by martensitic strain transformation. However research of diffraction did not confirm existence of new phase in examined
materials [2]. Samples were therefore subjected to mössbauer’s
tests. Results of those clearly showed that some atoms of iron
in sinters are in ferromagnetic state after compaction (fig. 6),
what was not observed with 316L steel powders used to prepare
samples (fig. 7), where all the atoms are in paramagnetic state.
Magnetic properties of analyzed materials are important for
application reasons, so detailed research towards determining
specific stage of technological process of porous sinters obtaining responsible for magnetic moment occurrence is required.
This would allow to avoid undesirable transformations in porous implants of porous 316L steel implants in future and would
improve biofunctional properties of these materials.
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Rys. 6. Widmo mössbauerowskie badanych próbek z porowatej stali
316L

Rys. 7. Widmo mössbauerowskie proszków ze stali 316L
Fig. 7. Mössbauer spectrum of 316L steel powder

Fig. 6. Mössbauer spectrum of investigated materials of porous 316L
steel

tycznego. Pozwoli to uniknąć w przyszłości niepożądanych
przemian w porowatych implantach ze stali 316L i poprawi
właściwości biofuncjonalne tych materiałów.

4. Conclusions

4. Wnioski
Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować
następujące wnioski:
- Spieki porowate ze stali implantacyjnej 316L charakteryzują się dużą plastycznością.
- Podczas próby ściskania w pierwszym cyklu następuje
umocnienie plastyczne materiału, następnie współczynnik sprężystości utrzymywał się na stałym poziomie.
- Podczas badań zmęczeniowych następuje zjawisko cyklicznego osłabienia materiału. Jednak po określonej
liczbie cykli wartość ∆σmax osiąga poziom nasycenia, co
dowodzi stabilności zmęczeniowej porowatego spieku
w badanym obszarze odkształceń.
- Na skutek odkształcenia w spiekach porowatych ze stali
316L pojawiają się właściwości ferromagnetyczne, przy
czym wartość magnetyzacji rośnie wraz ze stopniem odkształcenia plastycznego materiału.
Analiza wyników badań magnetycznych wskazuje na potrzebę przeprowadzenia dodatkowych badań w celu określenia
etapu procesu technologicznego otrzymywania spieków porowatych odpowiedzialnego za pojawienie momentu magnetycznego.

Following conclusions can be formulated on the base of
obtained results:
- Porous sinters made of implant 316L steel are characterized by high plasticity.
- During the first cycle of compression test plastic strengthening was observed for all investigated samples, then
coefficient of elasticity remained on the same level.
- The cyclic weakening of material occurred during fatigue
tests. However, after defined number of cycles, the Δσmax
value stayed on the saturation level, and this indicates fatigue stabilization of porous sinters in the range of investigated strain.
- Ferromagnetic properties appeared in porous sinters as result of strain. The magnetization value increased with the
plastic strain of material.
Analysis of magnetic test results pointed on the necessity of
additional research in order to explain which step of technological process is responsible for appearing of magnetization.
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ANALIZA NIEZAWODNOŚCIOWA MECHANICZNYCH USZKODZEŃ
KOPAREK ZGARNIAKOWYCH
RELIABILITY ANALYSIS OF DRAGLINES’ MECHANICAL FAILURES
W nowoczesnych kopalniach, w których wykorzystuje się różnego typu wysokiej klasy maszyny/sprzęt o wysokiej zdolności produkcyjnej i inwestycyjnej, takie jak koparki zgarniakowe, ważne jest aby maszyny te były obsługiwane w sposób
niezawodny, zapewniający maksymalizację zysku. Dlatego też, zastosowanie analizy niezawodnościowej, która jest niezbędna do oceny niezawodności użytkowania i częstotliwości uszkodzeń , pozwala na planowanie czynności serwisowych
pomagając utrzymać maszyny w stanie gotowości do pracy. W niniejszym artykule zamodelowano, na podstawie Procesu
Odnowy (Renewal Process, RP), uszkodzenia mechaniczne dwóch koparek zgarniakowych. Podstawowe założenia RP o
niezależność i identyczności rozkładu danych sprawdzono za pomocą wykresów funkcji autokorelacji. Oceny niezawodności dla różnych przedziałów czasowych dokonano według rozkładu najbardziej odpowiadającego danym, którym okazał
się rozkład Weibulla. Dodatkowo, rozkładu tego użyto także do określenia przerw konserwacyjnych dla badanych maszyn.
Na koniec analizowane koparki zgarniakowe porównano pod względem niezawodności.
Słowa kluczowe: niezawodność, koparka zgarniakowa, uszkodzenia.
In modern mines that use different types of sophisticated machine/equipment with high production capacity and investment such as draglines, it is important that the machine should be operated in a reliable way in order to maximize profits.
In this manner, the reliability analysis is essential to assess mission reliability and frequency of failure so that this information can be used to plan maintenance activities to help for keeping the machines at operational state. In this paper,
mechanical failures of the two draglines have been modeled on the basis of Renewal Process (RP). Whether or not the data
is independent and identically distributed which is the basic assumption of RP has been checked by use of Autocorrelation
Function Plots. Reliability estimates for different time intervals have been made according to best-fit distribution which
was found as Weibull. Additionally, the distribution has been also used for estimating the maintenance intervals of the
machines. Finally, the draglines have been compared in terms of reliability.
Keywords: reliability, dragline, failures.

1. Introduction
A system is a collection of two or more parts which is designed to perform one or more function. Systems subject to
failures can be categorized into two groups: the non-repairable and the repairable ones. Any system that can be restored to
operating condition in the event of failure is defined as a repairable system. On the other hand, any system that can not be
brought back to working condition after experiencing a failure
is defined as non-repairable system. Mining equipment such as
shovels, trucks, draglines etc are repaired when they fail. Thus
they are good examples of repairable system.
When dealing with repairable systems, reliability is commonly modeled by using the five main stochastic process models which are The Renewal Process (RP), The Homogenous
Poisson Process, The Branching Poisson Process, The Superposed Renewal Process and The Non-Homogenous Poisson Process (NHPP). The RP and NHPP are well-known models used
to study the reliability of mining machines by analyzing the failure data collected over a period of time (Table 1). If a system
in service can be repaired to “good as new” condition following
each failure, then the failure process is called as a renewal process[20]. A renewal process is stationary. Any non-stationary
model which permits the modeling of trend in the number of

failures to be found in an interval in relation to total age of the
system through the intensity function is called as a NHPP.
Some reasons to accomplish reliability analysis of mining
machines as well the other repairable systems are to detect an
oncoming failure, to determine maintenance time interval and
to compare the similar machines in terms of failure characteristics and maintenance needs. In this scope, this study deals with
the reliability analysis of mechanical subsystems of two draglines used in a state-owned coal company. The methodology
followed in this study is given in Figure 1 which is a detailed
flowchart of reliability modeling for repairable systems such as
mining machines.

2. Reliability
Reliability is defined as the probability that a system, component, or device will perform its intended function satisfactorily without failure for a specified time period under a given
condition. Thus, reliability is related to the probability of successful performance of any system.
Let T be the time-to-failure random variable. Then reliability at time t, R(t), is the probability that the system will not
fail by time t,
t

R(t ) = P(T ; t ) = 1 − P(T ≤ t ) = 1 − F (t ) = 1 − ∫ f (t )dt (1)
0
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Tab. 1.

Some Reliability Studies of Mining Machines Using the RP and NHPP
Year

1

Author (s)

Machine

RP

1

NHPP

*

1989[2]

Kumar, U.

LHD

1992[3]

Kumar, U. and Klefsjö, B.

LHD

1993[4]

Kumar, D. and Vagenas, N.

LHD

*

1994[5]

Paraszczak, J. and Perreault, J.F.

LHD

*

1995[6]

Majumdar S.K.

Hydraulic Excavator

1997[7]

Vagenas, N. et al

LHD

2001[8]

Pulcini G.

Rear Dump Truck, LHD

*

*
*

*
*

2001[9]

Rao K.R.M. and Prasad P.V.N.

LHD

2001[10]

Samanta, B. et al

Hydraulic Shovel

*

*

2003[11]

Hall, R.A. and Daneshmend, L.K.

Hydraulic Shovel

*

2003[12]

Hall, R.A. and Daneshmend, L.K.

Scoops and Trucks

*

2004[13]

Lhorente B. et al

Electric Haul Truck

*

2005[14]

Barabady J. and Kumar U.

Crushing Plant

*

2007[15]

Barabady J. and Kumar U.

Crushing Plant

*

2008[16]

Elevli S. et al

Electric Shovel

*

2008[17]

Barabady J. and Kumar U.

Crushing Plant

*

2009[18]

Gupta S. et al

Armoured Flexible Conveyor

*

2009[19]

Louit D.M. et al

Backhoe

2009[20]

Vayenas N. and Wu X.

LHD

*

*

*
*

*

Load Haul Dump Machine

Where f(t) and F(t) are the probability density function and
cumulative distribution function, respectively.
The Mean Time between Failures (MTBF) is a key reliability metric for systems that can be repaired or restored. It is
defined as the mean time that a system works without failure.
MTBF may be calculated either by the average of operation
time before a failure occurred or by taking the mean of the failure distribution. Then, from the definition of a mean or expected value,

Data collection from field

Organizing failure data in
chronological order
Trend Test and Serial Correlation Test

Trend?

YES

Non-Homogenous
Poisson Process

NO
Time between failures identically
distributed, but not necessary independent
Branching Poisson
Process Model or
other similar models

YES

Dependency?

∞

∞

0

0

0

(2)

Distributions that describe the time-to-failure, the time it
takes for a component to fail, are called as failure distributions
or lifetime distributions. Commonly used failure distributions
which are Exponential, Lognormal, Normal and Weibull are
briefly presented in table 2.

3. Data analysis
3.1. Data collection

NO
Data are independent and
identically distributed
Fitting a suitable statistical distribution

Parameter Evaluation

Reliability and Maintainability Analysis

Fig. 1. Basic Methodology of Reliability Modeling, [Adapted from Samanta et al[10] and Barabady and Kumar [17]]
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∞

MTBF = ∫ tf (t )dt = ∫ [1 − F (t ) ]dt = ∫ R(t )dt

The raw maintenance data of two draglines (defined as D1
and D2) which operate on different coal panels have been obtained from the operational and maintenance records of Tuncbilek Coal Mine, Turkey. Since obtaining reliable and accurate
results depend on the existence of quality failure data, mechanical failures have been decided to deal with after examining raw
data. The primary problem with the data covering the period
of 5 years (2004-2008) was the lack of information concerning
time between failures (TBF). For overcoming of this problem,
tables have been designed to compute the TBF by using the
available data which are failure type, failure date and time, repair duration and shift hours.
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Tab. 2.

Failure Distributions

Distribution

Exponential

Lognormal

Normal

Weibull

λ = Failure Rate

μ = Mean (Log scale)
σ = Std.Dev. (Log scale)

μ = Mean
σ = Std. Deviation

α = Scale Parameter
β = Shape Parameter

Probability Density
Function
Parameters of
Distribution
MTBF

Standard Deviation

**

Reliability
*

Г= Gamma Function
Φ(z) is the cumulative distribution function for the standard normal variable (z).

**

3.2. Assessing the presence of trend and serial correlation
The next step after the sorting and classification of the data is
the validation of the independent and identically distributed (iid)
nature of the data of each dragline. The methods available to determine whether or not data is independent and identically distributed mentioned in reliability literature can be divided into two
groups: Graphical Methods (Cumulative Failures vs. Time Plot,
Scatter plot of Successive Service Lives, Nelson- Aalen Plot, Total Time on Test Plot) and Analytical Methods (The Mann Test,
The Laplace Test, The Lewis- Robinson Test, The Military Handbook Test) [19]. In addition to these methods, Autocorrelation
Function Plot (ACF Plot) which is not common in reliability literature can be used for this aim. In this study, ACF plot has been
used to asses the presence of trend and serial correlation.
In the case that the value of a particular variable is dependent on previous values of this variable, autocorrelation is present in data. Autocorrelation is also sometimes called “lagged
correlation” or “serial correlation”. The set of autocorrelation
coefficients arranged as a function of separation in time is the
Autocorrelation Function (ACF). The quantity rk is called the
autocorrelation coefficient at lag k. In order to visually assess
the autocorrelation in a set of time-ordered data, ACF plots that
show non-zero or significant autocorrelations are usually used.

The plot of the autocorrelation function as a function of lag is
also called the correlogram. The lag-1 coefficient observed in
ACF plot is often (but not always) adequate for giving a rough
indication of the amount of serial correlation in a series.
Figure 2 and 3 shows the ACF plots of the D1 and D2 respectively. The straight lines on the graphs which are useful in
detecting nonzero correlations are two standard deviation limits.
If the probability limits at a particular lag do not contain the estimated coefficient, there is a statistically significant correlation
at that lag at the 95% confidence level. However, any given rk
has a 5% chance of being outside the 95% confidence limits, so
that one value outside the limits might be expected in a correlogram plotted out to lag 20 even if the time series is drawn from
a random (not autocorrelated) population. Thus, Figure 2 and 3
revealed that there is no indication for the presence of correlation
and trend. That means, Time between Failures (TBF) data of the
two draglines are independent and identically distributed.

3.3. Determining best-fit theoretical probability distribution
As no trend and correlation was identified in data, the renewal approach is valid for modeling the failure data (see figure 1). Therefore, we can continue the reliability analysis fitting

Fig. 2. ACF Plot for D1

Fig. 3. ACF Plot for D2
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Tab. 3.

Best- Fit Theoretical Distribution for D1

Distribution

Estimated Parameter

Exponential

λ =0.0103

K-S Test [DN, (P-value)]*
0.0738
(0.0216)
0.0628
(0.0760)
0.2160
(0.0000)
0.0457
(0.3535)

Log scale: mean=3.9385
Log scale: std. dev.=1.2354
Mean=97.2453
Standard deviation=122.51
Shape (β)=0.9140
Scale(α)=92.8228

Lognormal
Normal
Weibull**

MTBF (h)
97.2453
110.1260
97.2453
97.0282

P-values less than 0.05 would indicate that TBF does not come from the selected distribution with 95% confidence.
**
The best distribution for D1 is Weibull distribution.
*

Tab. 4.

Best- Fit Theoretical Distribution for D2

Distribution

Estimated Parameter

Exponential

λ=0.0131

K-S Test [DN, (P-value)]*
0.0679
(0.0492)
0.0613
(0.0975)
0.2271
(0.0000)
0.03867
(0.5847)

Log scale: mean=3.7157
Log scale: std. dev.=1.2124
Mean=76.1203
Standart deviation=101.3860
Shape (β)=0.9263
Scale(α)=73.1569

Lognormal
Normal
Weibull**

MTBF (h)
76.1203
85.6855
76.1203
75.7989

P-values less than 0.05 would indicate that TBF does not come from the selected distribution with 95% confidence.
**
The best distribution for D2 is Weibull distribution.
*

of dragline D2 has a slope of about 50 with faults and cracks.
The dragline D1 works on the flat surface and there is no fault
on ground. The major revision was carried out about 6 years
ago for the Dragline D1 and 14 years ago for D2.
It is known fact that the reliability of a machine can be
improved by means of Preventive Maintenance (PM). PM is

a distribution given in table 2 to TBF data. The parameters of
distributions estimated by using Statgraphics software were tabulated in table 3 and 4. The Kolmogorov-Smirnov test has been
used to decide if the failure data comes from a population with
a specific distribution. These tables reveals that the TBF data of
draglines is best modeled using the Weibull Distribution.

3.4. Comparison of D1 and D2
Reliability estimates of the draglines have been made for
different time intervals by taking their best-fit distribution (Table 5). It is clearly seen that reliability decreases as the time
intervals increase. However, the decreasing rate of reliability of
D2 is considerably higher than D1. For 10 hours of operation,
the probability that the machine will not fail is 0.88 for D1 and
0.85 for D2. On the other hand for 140 hours the reliability
estimates are 0.23 and 0.16 respectively. The difference between D1 and D2 is increasing as the mission time increases. The
results are also shown graphically in figure 4.
Besides, MTBF or Expected Time to Next Failure for D1
and D2 were found to be 97.0282 and 75.7989 hours respectively as seen in table 4 and 5. Both MTBF and reliability values indicate that D2 is less reliable than D1. The reasons for
that might be the different environmental conditions, working
period without major revision, and capacity of draglines. The
capacity of D2 is twice of D1 and it operates 500 hours more
than D1 annually as seen in table 6. The working environment

Tab. 5.

Fig. 4. Reliability of D1 and D2 for different time intervals

Reliability R(t) of the Draglines D1 and D2 at the different time intervals
Time (t) in Hours

Dragline
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

D1

0.88

0.78

0.70

0.63

0.57

0.51

0.46

0.42

0.38

0.34

0.31

0.28

0.26

0.23

D2

0.85

0.74

0.66

0.56

0.50

0.44

0.38

0.34

0.30

0.26

0.23

0.21

0.18

0.16
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Tab. 6.

Parameters of draglines used in the mine

Dragline

Year

Bc (m3)

Bl (m)

Ba (°)

Or (m)

Ml (t)

Wm (t)

Dd (m)

Aw (h)

D1

1969

15.3

62.5

36

59

42

795

22

4500

D2

1977

30.6

72.0

33

70

86

1500

35

5000

Bc: Bucket capacity; Bl: Boom length; Ba :Boom angle; Or: Operating radius; Ml: Maximum allowable load; Wm: Working mass; Dd: Digging depth; Aw: Annual
working hours

carried out at preplanned time intervals to prevent future random failures of the machine. The inspections during PM help
to identify faults requiring correction while they are still minor,
before they give way to major failures. The PM time intervals
for different levels of reliability are calculated and tabulated in
table 7. Thus, to achieve 90% reliability, maintenance activities
must be carried out before 7.91 hours for the D1 and 6.44 hours
for the D2. For a reliability level of 90%, however, the estimated maintenance interval is too short for practical implemenTab. 7.

Reliability-based preventive maintenance time Intervals for D1
and D2
Reliability Level
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70

Maintenance Interval, hours
D1
D2
7.91
6.44
12.71
10.29
17.99
14.49
23.75
19.06
30.05
24.04

tation. Therefore the maintenance interval for 75% and 70%
reliability levels may be adopted initially, which is about 23.75
hours for D1 and 24.04 hours for D2 corresponding approximately a one day operation.

4. Conclusion
Economic sustainability of the mining activities requires
machines with high reliability. Therefore, reliability has become the main concern of mine managers. In this study, the data
of two draglines have been analyzed for reliability purposes.
Main motivation behind the selection of dragline is their effect
in successfully meeting the production target of coal mine. This
study showed that reliability analysis is very useful for understanding the failure characteristics of the machines and deciding an appropriate maintenance interval. Another conclusion
drawn from this study is that the same type of machines might
require different maintenance intervals due to their different
working environmental conditions. Therefore the reliability of
each machine should be evaluated separately for effective maintenance scheduling.
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BADANIA MODELU OGRANICZANIA EMISJI CZĄSTEK STAŁYCH Z UKŁADU
HAMULCOWEGO POJAZDU SAMOCHODOWEGO
THE EXAMINATION OF THE REDUCTION OF PARTICULATE MATTER EMISSION FROM MOTOR VEHICLE BRAKING SYSTEMS
W pracy przedstawiono badania modelu ograniczania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego pojazdu samochodowego. Modelowano zjawiska zachodzące w opracowanym przez autorów układzie do podciśnieniowego ograniczania
emisji cząstek stałych z układu hamulcowego pojazdu samochodowego. Do opisu zjawisk zastosowano model behawiorystyczny w postaci funkcji stopnia drugiego zmiennych niezależnych: podciśnienia w układzie ssącym oraz temperatur
tarczy hamulcowej dla włączania i wyłączania wyciągu. Do celów identyfikacji modelu przeprowadzono badania empiryczne na zmodyfikowanym stanowisku Kraussa. Na podstawie badań zidentyfikowanego modelu oceniono wpływ zmiennych niezależnych na skuteczność zmniejszania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego. Przeprowadzono również
analizę korelacyjną zmiennych niezależnych i skuteczności zmniejszania emisji cząstek stałych. Oceniono, że największy
wpływ na skuteczność zmniejszania emisji cząstek stałych ma podciśnienie w układzie ssącym. Wyniki badań upoważniają
do zastosowania opracowanej metody badań do prac nad ograniczaniem emisji cząstek stałych z układu hamulcowego
w warunkach eksploatacji pojazdu.
Słowa kluczowe: pojazdy samochodowe, układ hamulcowy, emisja cząstek stałych, modelowanie.
This work presents the testing of a model for reducing particulate matter emission from the braking systems of motor
vehicles. The model describes the phenomena taking place in the negative pressure system – as developed by the authors
– for reducing the emission of particulate matter from motor vehicle braking systems. A behaviorist model in the form
of a quadratic function with independent variables – the negative pressure in the suction system and the temperature of
the brake discs for engaging and disengaging the extraction – was used to describe the phenomena. Empirical tests were
conducted on a modified Krauss test machine in order to identify the model. It is on the basis of tests on the identified
model that the impact of independent variables on the effectiveness of the reduction in emission of particulate matter
from the braking system was evaluated. A correlation analysis of the independent variables and of the effectiveness of the
reduction in particulate matter was also conducted. It was assessed that the greatest influence on the effectiveness of the
reduction in particulate matter is affected by the negative pressure in the suction system. Test results justify the application
of the developed method of testing for work on reducing the emission of particulate matter from braking systems subject
to conditions of vehicle operation.
Keywords: motor vehicles, braking system, particulate matter emission, modeling.

1. Wprowadzenie

1. Introduction

Pyły (cząstki stałe), rozproszone w atmosferze, szczególnie
w wielkich aglomeracjach miejskich, są zaliczane do najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń, groźnych dla zdrowia ludzi
i zwierząt [1, 3]. Wśród pyłów pochodzenia cywilizacyjnego
znaczącą pozycję zajmują pyły pochodzące z ruchu drogowego. O ile postęp w ograniczaniu emisji cząstek stałych z układu
wylotowego silników spalinowych jest bardzo znaczny, o tyle
emisja pyłów z innych źródeł motoryzacyjnych pozostaje prawie niezmienna, niezależnie od postępu zachodzącego w technice samochodowej. Szczególnie duże zagrożenie pochodzi
z układu hamulcowego pojazdów samochodowych: ocenia się,
że przeciętnie w ciągu jednego roku z układu hamulcowego
jednego samochodu są emitowane cząstki stałe o masie równej
około 0,5 kg [1].
Mimo że emisja cząstek stałych ze źródeł motoryzacyjnych
ma bogatą literaturę (zawartą np. w piśmiennictwie w pracy
[3]), brak jest jednoznacznej oceny wpływu czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na emisję cząstek stałych
z układu hamulcowego. W pracach [1, 3] usystematyzowano

Particulate matter distributed throughout the atmosphere,
especially in major urban agglomerations, is considered among
the most hazardous forms of pollution – a threat to human and
animal health [1, 3]. Of the particulate matter generated by civilization, a significant portion is particular matter stemming from
road traffic. In as much as progress in limiting the emission
of particulate matter from the exhaust systems of combustion
engines is very significant, the emission of particulate matter
from other automotive sources remains almost unchanged, regardless of progress taking place in automobile technology. A
particularly major hazard comes from the braking systems of
motor vehicles. It is estimated that over the course of a single
year the braking system of one car emits particulate matter of a
mass equal to approximately 0.5 kg [1].
In spite of the fact that the emission of particulate matter by
automotive sources boasts a wealth of literature (found in the
bibliography of [3], for example), there no univocal assessment
of the impact of design and operating factors on the emission
of particulate matter derived from braking systems. Works [1,
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motoryzacyjne źródła emisji i przeprowadzono analizę wpływu rodzajów pojazdów oraz warunków ich ruchu na całkowitą emisję cząstek stałych z ruchu drogowego. W pracy [1]
przedstawiono autorską oryginalną metodę zmniejszania emisji
cząstek stałych z układu hamulcowego. Metoda ta polega na
odsysaniu pyłów z układu hamulcowego w czasie hamowania
pojazdu i gromadzeniu tych pyłów w filtrze. Przeprowadzono
badania skuteczności opracowanej metody zmniejszania emisji
cząstek stałych z układu hamulcowego na stanowisku Kraussa
do badania współczynnika tarcia miedzy materiałami ciernymi
w układzie hamulcowym. Wyniki wstępnych badań są obiecujące – udało się uzyskać nawet ponad siedemdziesięcioprocentowe zmniejszenie emisji cząstek stałych z układu hamulcowego.
W niniejszej pracy podjęto tematykę modelowania [2] zjawisk zachodzących w układzie do podciśnieniowego ograniczania emisji cząstek stałych z tarczowego układu hamulcowego pojazdu samochodowego [1].

3] systematize the automotive sources of emission and conduct
analyses of the impact of types of vehicles and traffic conditions
on the total emission of particulate matter from road traffic.
Work [1] presents a proprietary, original method for decreasing
particulate matter emission from braking systems. The method
involves the extraction of particulate matter from the braking
system during vehicle braking and the subsequent accumulation
of that particulate matter in a filter. Tests on the efficiency of the
developed method for decreasing particulate matter emission
from the braking system were conducted on a Krauss testing
machine used for testing friction between the friction materials
in the braking system. The results of preliminary tests are promising. It proved possible to reduce the emission of particulate
matter from braking systems by over seventy percent.
This work undertakes the subject of modeling [2] phenomena occurring in a negative pressure system reducing the
emission of particulate matter from disc brake systems in motor
vehicles [1].

2. Modelowanie ograniczania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego pojazdu samochodowego

2. Modeling the reduction in particulate matter
emission in motor vehicles braking systems

Jako zmienne niezależne modelu ograniczania emisji cząstek stałych z tarczowego układu hamulcowego pojazdu samochodowego przyjęto [1]:
- temperaturę tarczy hamulcowej, przy której następuje
włączenie wyciągu – ta,
- temperaturę tarczy hamulcowej, przy której następuje
wyłączenie wyciągu – tz.
- podciśnienie w układzie ssącym – ∆p.
Zmienną zależną jest współczynnik zmniejszania emisji
cząstek stałych z układu hamulcowego samochodu:

k PM = 1 −

mk − m f

The dependent variable is the coefficient of reduction in the
emission of particulate matter from the motor vehicle braking
system:

k PM = 1 −

(1)

mk

gdzie: mf – różnica masy filtra, mk – różnica masy klocka.
Na rysunku 1 przedstawiono schemat wielkości wejściowych – zmiennych niezależnych i wielkości wyjściowej –
zmiennej zależnej modelu skuteczności ograniczania emisji
cząstek stałych z układu hamulcowego pojazdu
Do opisu zjawisk zachodzących w układzie do ograniczania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego zastosowano
model zbudowany na zasadzie podobieństwa funkcjonalnego,
czyli tzw. model behawiorystyczny [2]. Model przyjęto w postaci funkcji

k PM = f (ta , t z , Δp )

Independent variables of the model for reducing the emission of particulate matter from motor vehicle disc brake systems are assumed as follows [1]:
- brake disc temperature at which extraction is engaged –
ta,
- brake disc temperature at which extraction is disengaged
– tz, and
- negative pressure of the suction system – ∆p.

mk − m f
mk

(1)

where: mf – difference in filter mass, mk – difference in brake
pad mass.
The model used to describe phenomena occurring in the
system reducing the emission of particulate matter from the
braking system was assembled on the basis of functional similarity, known as a behaviorist model [2]. The model used is the
following function:

(2)

k PM = f (ta , t z , Δp )

(2)

Rys. 1. Schemat wielkości wejściowych – zmiennych niezależnych i wielkości wyjściowej – zmiennej zależnej modelu skuteczności ograniczania emisji
cząstek stałych z układu hamulcowego pojazdu
Fig. 1. Diagram of the input values – independent variables – and output values – the dependent variable – of the model of effectiveness in reducing the
emission of particulate matter from the vehicle braking system
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Strukturę modelu przyjęto w postaci funkcji stopnia drugiego zmiennych niezależnych:

The model structure assumed is that of a quadratic function
of independent variables:

k PM = a0 + aa1 ⋅ ta + aa 2 ⋅ ta2 + az1 ⋅ t z + az 2 ⋅ t z2 +

k PM = a0 + aa1 ⋅ ta + aa 2 ⋅ ta2 + az1 ⋅ t z + az 2 ⋅ t z2 +

+ a p1 ⋅ Δp + a p 2 ⋅ (Δp )

2

(3)

Do zidentyfikowania siedmiu parametrów modelu przyjęto
plan doświadczeń, przedstawiony wraz z wynikami w tabeli 1.
W postaci graficznej wyniki badań przedstawiono na rysunkach 2 i 3.
Wyniki identyfikacji modelu, dokonanej zgodnie z kryterium minimum kwadratów [8], przedstawiono w tabeli 2.

2

A test plan was assumed in order to identify the seven model parameters. It is presented in table 1 together with results
received. In graphic form, the test results are presented in figures 2 and 3.
The results of model identification as performed in line
with the least square criterion [8] are presented in table 2.

Rys. 2. Wyniki badań dla podciśnienia 25 kPa

Rys. 3. Wyniki badań dla podciśnienia 32 kPa

Fig. 2. The 25 kPa negative pressure test results

Fig. 3. The 32 kPa negative pressure test results

Tab. 1. Plan doświadczeń i wyniki badań
Tab. 1. Test plan inclusive of test results

Tab. 2. Wyniki identyfikacji modelu
Tab. 2. Model identification results

Δp
[kPa]
32
32
32
32
25
25
25
25

ta
[oC]
350
175
350
175
350
175
350
175

tz
[oC]
75
75
125
125
75
75
125
125

kPM
0,714
0,663
0,681
0,638
0,609
0,560
0,580
0,537

Pierwszy rodzaj badania zidentyfikowanego modelu polega
na ocenie zbieżności kombinacji zmiennych niezależnych do
największej wartości zmiennej zależnej. Badanie takie przeprowadzono metodą Monte Carlo [4, 9].
Na rysunkach 4 – 7 przedstawiono badania zbieżności
współczynnika skuteczności zmniejszenia emisji pyłów z układu hamulcowego do wartości maksymalnej w obszarze badań
w zależności od liczby wygenerowanych kroków doświadczeń
pseudoprzypadkowych. Na rysunkach 4 i 5 jest widoczny duży
przyrost wartości badanego współczynnika w ostatnich krokach
przed osiągnięciem wartości największej przez współczynnik,
co świadczy o silnym wpływie zmiennych niezależnych na
zmienną zależną modelu.
Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono kombinacje zmiennych
niezależnych, zapewniających monotoniczne zwiększanie się
wartości zmiennej zależnej w kolejnych krokach generowanych doświadczeń pseudoprzypadkowych. Na rysunkach 8 i 9
przedstawiono wyniki badania zbieżności kombinacji zmiennych niezależnych, zapewniających monotoniczne zwiększanie
się zmiennej zależnej.

(3)

+ a p1 ⋅ Δp + a p 2 ⋅ (Δp )

a0

1,48E–01

aa1

1,55E–02

az1

3,15E–04

ap1

–6,91E–05

aa2

8,20E–07

az2

–1,02E–05

ap2

–7,29E–07

The first type of test of the identified model involves an
evaluation of the convergence of combinations of independent
variables to the greatest value of the dependent variables. Tests
were also performed using the Monte Carlo method [4, 9].
Figures 4–7 present tests of convergence of the coefficient
of effectiveness of particulate matter emission reduction from
braking systems to the maximum value in the test area, depending on the number of generated steps in the pseudorandom
experiment. Figures 4 and 5 demonstrate the major growth in
the value of the examined coefficient in the last steps prior to
achieving the maximum value by the coefficient. This bears
witness to the strong impact of the independent variables on the
dependent variable of the model.
Figures 6 and 7 present combinations of independent variables guaranteeing a monotonic increase in the value of the
dependent variable in successive steps of the pseudorandom
experiment. Figures 8 and 9 present the results of tests on the
convergence of combinations of independent variables guaranteeing the monotonic increase in the dependent variable.
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Rys. 4. Osiąganie przez współczynnik skuteczności zmniejszenia emisji
pyłów z układu hamulcowego wartości maksymalnej w obszarze badań

Rys. 5. Osiąganie przez współczynnik skuteczności zmniejszenia emisji
pyłów z układu hamulcowego wartości maksymalnej w obszarze badań

Fig. 4. Achievement by the coefficient of effectiveness of reduced particulate matter emission from the braking system of the maximum
value in the area of the test

Fig. 5. Achievement by the coefficient of effectiveness of reduced particulate matter emission from the braking system of the maximum
value in the area of the test

Rys. 6. Zbieżność kombinacji zmiennych niezależnych, zapewniających
monotoniczne zwiększanie się wartości zmiennej zależnej w kolejnych krokach generowanych doświadczeń pseudoprzypadkowych

Rys. 7. Zbieżność kombinacji zmiennych niezależnych, zapewniających
monotoniczne zwiększanie się wartości zmiennej zależnej w kolejnych krokach generowanych doświadczeń pseudoprzypadkowych

Fig. 6. Convergence of the combination of independent variables guaranteeing a monotonic increase in the value of the dependent
variable in successive steps of the generated pseudorandom
experiments

Fig. 7. Convergence of the combination of independent variables guaranteeing a monotonic increase in the value of the dependent
variable in successive steps of the generated pseudorandom
experiments

Jak widać z przeprowadzonych badań modelu współczynnik skuteczności zmniejszenia emisji pyłów z układu hamulcowego osiąga największą wartość dla największych wartości
podciśnienia i temperatury włączania oraz najmniejszej wartości temperatury wyłączania.
Drugi rodzaj badań modelu dotyczył analizy korelacyjnej
między współczynnikiem skuteczności zmniejszania emisji
cząstek stałych z układu hamulcowego a zmiennymi niezależnymi. Badania przeprowadzono dla zbiorów wartości wyników
badań empirycznych oraz dla zbiorów wyników badań symulacyjnych modelu.
Analizy przeprowadzono z zastosowaniem teorii korelacji
liniowej Pearsona [10] oraz korelacji rang Spearmana [11, 12],
korelacji tau Kendalla [5, 6, 12] i korelacji gamma Kruskala
[7, 12].
Na rysunkach 10 – 12 są przedstawione wyniki badań
dla zbiorów wartości wyników badań empirycznych, a na rysunkach 13 – 15 dla wyników badań symulacyjnych modelu.
Każdy z rysunków zawiera wykres wartości współczynników
korelacji Pearsona, Spearmana, tau Kendalla i gamma Kruskala oraz wykres prawdopodobieństwa nieodrzucenia hipotezy
o braku korelacji dla poszczególnych rodzajów korelacji.

As can be seen from the conducted tests on the model, the coefficient of effectiveness of reduction in particulate matter emission from the braking system reaches its greatest value at the highest value of negative pressure and temperature of engagement
as well as for the lowest value of temperature disengagement.
The second type of model testing involves the analysis of
the correlation between the coefficient of effectiveness of the
reduction in the emission of particulate matter from the braking
system and the independent variables. Tests were conducted for
the set of values of the empirical tests as well as for the set of
results of the simulation model tests.
The analysis was conducted applying Pearson’s linear correlation theory [10] as well as Spearman’s rank correlation [11,
12], Kendall’s tau correlation [5, 6, 12], and Kruskal’s gamma
correlation [7, 12].
Figures 10–12 depict the results of tests for sets of values
for the empirical test results, while figures 13–15 show the results of simulation model tests.
Each of the figures shows a graph of the value of the Pearson, Spearman, Kendall tau, and Kruskal gamma coefficients
of correlation as well as a graph of the probability of the nonrejection of the hypothesis of lack of correlation for individual
types of correlation.
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Rys. 8. Zbieżność kombinacji zmiennych niezależnych, zapewniających
monotoniczne zwiększanie się wartości zmiennej zależnej

Rys. 9. Zbieżność kombinacji zmiennych niezależnych, zapewniających
monotoniczne zwiększanie się wartości zmiennej zależnej

Fig. 8. Convergence of combinations of independent variables guaranteeing the monotonic increase in the dependent variable

Fig. 9. Convergence of combinations of independent variables guaranteeing the monotonic increase in the dependent variable

Rys. 10. Współczynniki korelacji Pearsona ρ, Spearmana R, tau Kendalla τ i gamma Kruskala γ między podciśnieniem w układzie ssania a współczynnikiem skuteczności zmniejszania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego oraz prawdopodobieństwo nieodrzucenia hipotezy o braku
korelacji p
Fig. 10. The Pearson ρ, Spearman R, Kendall τ, and Kruskal γ correlation coefficients between the negative pressure of the suction system and the
coefficient of effectiveness of reduction of the emission of particulate matter from the braking system and the probability of non-rejection of the
hypothesis of a lack of correlation p

Rys. 11. Współczynniki korelacji Pearsona ρ, Spearmana R, tau Kendalla τ i gamma Kruskala γ między temperaturą tarczy hamulcowej przy włączaniu
wyciągu a współczynnikiem skuteczności zmniejszania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego oraz prawdopodobieństwo nieodrzucenia
hipotezy o braku korelacji p
Fig. 11. The Pearson ρ, Spearman R, Kendall τ, and Kruskal γ correlation coefficients between the temperature of the brake discs upon engagement of
extraction and the coefficient of effectiveness of reduction of the emission of particulate matter from the braking system and the probability of
non-rejection of the hypothesis of a lack of correlation p
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Rys.12. Współczynniki korelacji Pearsona ρ, Spearmana R, tau Kendalla τ i gamma Kruskala γ między temperaturą tarczy hamulcowej przy wyłączaniu
wyciągu a współczynnikiem skuteczności zmniejszania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego oraz prawdopodobieństwo nieodrzucenia
hipotezy o braku korelacji p
Fig. 12. The Pearson ρ, Spearman R, Kendall τ, and Kruskal γ correlation coefficients between the temperature of the brake discs upon disengagement
of extraction and the coefficient of effectiveness of reduction of the emission of particulate matter from the braking system and the probability
of non-rejection of the hypothesis of a lack of correlation p

Rys. 13. Współczynniki korelacji Pearsona ρ, Spearmana R, tau Kendalla τ i gamma Kruskala γ między podciśnieniem w układzie ssania a współczynnikiem skuteczności zmniejszania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego oraz prawdopodobieństwo nieodrzucenia hipotezy o braku
korelacji p
Fig. 13. The Pearson ρ, Spearman R, Kendall τ, and Kruskal γ correlation coefficients between the negative pressure of the suction system and the
coefficient of effectiveness of reduction of the emission of particulate matter from the braking system and the probability of non-rejection of the
hypothesis of a lack of correlation p

Rys. 14. Współczynniki korelacji Pearsona ρ, Spearmana R, tau Kendalla τ i gamma Kruskala γ między temperaturą tarczy hamulcowej przy włączaniu
wyciągu a współczynnikiem skuteczności zmniejszania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego oraz prawdopodobieństwo nieodrzucenia
hipotezy o braku korelacji p
Fig. 14. The Pearson ρ, Spearman R, Kendall τ, and Kruskal γ correlation coefficients between the temperature of the brake discs upon engagement of
extraction and the coefficient of effectiveness of reduction of the emission of particulate matter from the braking system and the probability of
non-rejection of the hypothesis of a lack of correlation p
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Rys. 15. Współczynniki korelacji Pearsona ρ, Spearmana R, tau Kendalla τ i gamma Kruskala γ między temperaturą tarczy hamulcowej przy wyłączaniu
wyciągu a współczynnikiem skuteczności zmniejszania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego oraz prawdopodobieństwo nieodrzucenia
hipotezy o braku korelacji p
Fig. 15. The Pearson ρ, Spearman R, Kendall τ, and Kruskal γ correlation coefficients between the temperature of the brake discs upon disengagement
of extraction and the coefficient of effectiveness of reduction of the emission of particulate matter from the braking system and the probability
of non-rejection of the hypothesis of a lack of correlation p

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące szczegółowe wnioski:
1) Zwiększanie podciśnienia w układzie ssącym i podwyższanie temperatury tarczy hamulcowej przy włączaniu wyciągu
oraz obniżanie temperatury tarczy hamulcowej przy wyłączaniu wyciągu jednoznacznie wpływają na zwiększenie
współczynnika skuteczności zmniejszania emisji cząstek
stałych z układu hamulcowego.
2) Najsilniejsza korelacja występuje między współczynnikiem
skuteczności zmniejszania emisji cząstek stałych z układu
hamulcowego oraz podciśnieniem w układzie ssącym, najsłabsza – między współczynnikiem skuteczności zmniejszania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego oraz temperaturą tarczy hamulcowej przy wyłączaniu wyciągu.
3) W wypadku analizy wyników badań symulacyjnych modelu
prawdopodobieństwo nieodrzucenia hipotezy o braku korelacji jest mniejsze niż w wypadku analizy wyników badań
empirycznych. Wynik ten jest oczywisty, gdyż w wypadku
wyników badań symulacyjnych zależności empiryczne między wielkościami wejściowymi i wyjściową zostały zastąpione zależnościami funkcyjnymi.
Wyniki badań korelacyjnych zjawisk, związanych z ograniczaniem emisji cząstek stałych z układu hamulcowego dzięki zastosowaniu układu podciśnieniowego, potwierdzają, że
w warunkach badań na stanowisku czynnikiem najbardziej determinującym jakość działania opracowanego układu jest podciśnienie odsysania pyłów.

Pursuant to the conducted tests, it is possible to formulate
the following detailed conclusions:
1) Increasing the negative pressure in the suction system and
increasing the brake disc temperature upon engagement of
extraction as well as the lowering of the brake disc temperature of the disengagement of extraction has a univocal impact on increasing the coefficient of effectiveness of reduction of particulate matter emission in braking systems.
2) The strongest correlation occurs between the coefficient
of effectiveness of reduction of the emission of particulate
matter from the braking system and the negative pressure of
the suction system. The weakest is between the coefficient
of effectiveness of reduction of the emission of particulate
matter from the braking system and the temperature of the
brake disc upon disengagement of extraction.
3) As to the analysis of the simulation test results of the model
with respect to the probability of non-rejection of the hypothesis regarding the lack of correlation, it is less than in the
case of analysis of the results of empirical tests. Such a result is obvious as in the case of the results of the tests on the
simulation of empirical dependencies the input and output
values were replaced by functional dependencies.
The results of correlation tests on phenomena linked with
reducing the emission particulate matter from braking systems
thanks to the application of a negative pressure system confirm
that subject to test conditions on the testing machine, the factor
most determining the quality of operation of the developed system is the negative pressure extracting particulate matter.

3. Final remarks

3. Uwagi końcowe
Emisja pyłów ze źródeł antropogennych należy do najważniejszych problemów ekologicznych współczesności. Przekroczenia
dopuszczalnych stężeń cząstek stałych PM10 (o umownych wymiarach mniejszych od 10 μm) są w Polsce i w innych państwach
rozwiniętych gospodarczo jednymi z najczęściej występujących
powodów podejmowania przez władze działań naprawczych,
dotyczących jakości środowiska. Od 2009 r. w Unii Europejskiej
obowiązuje również limitowanie stężenia cząstek stałych PM2.5
(o umownych wymiarach mniejszych od 2,5 μm).
Obszarami szczególnie narażonymi na emisję pyłów ze źródeł antropogennych są wielkie aglomeracje miejskie, w których

The emission of particulate matter from anthropogenic sources is among the most important of today’s environmental
problems. The exceeding of allowable concentrations of PM10
particulate matter (with an aerodynamic diameter of less than
10 μm) is one of the most frequently occurring reasons for the
undertaking by authorities of remedial action with respect to the
quality of the environment in Poland and other economically
developed countries. As of the year 2009 there is also a limit on
the concentration of PM2.5 particulate matter (with an aerodynamic diameter of less than 2.5 μm) in the European Union.
Areas particularly threatened by the emission of particulate
matter from anthropological sources are major urban agglome-
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znaczący udział w emitowaniu pyłów ma ruch samochodowy.
Wszelkie działania ograniczające emisję pyłów ze źródeł motoryzacyjnych należy – w związku z tym – zaliczyć do priorytetowych działań ekologicznych.
Badania modelu skuteczności zmniejszania emisji cząstek
stałych z układów hamulcowych pojazdów samochodowych
wskazują, że zaproponowana metoda badań umożliwia obiektywną ocenę wpływu wielkości sterowanych w opracowanym
układzie odsysającym pyły na jakość jego działania. Dotychczasowe wyniki badań dotyczą jedynie warunków pracy układu na stanowisku, widoczne są jednak powtarzalne tendencje
w ocenie wpływu wielkości sterowanych na jakość pracy układu, przede wszystkim największa jest wrażliwość współczynnika skuteczności zmniejszania emisji cząstek stałych z układu
hamulcowego na podciśnienie zasysania pyłów. W celu umożliwienia sformułowania wniosków na temat praktycznych wytycznych zastosowania układów odsysania pyłów z układów
hamulcowych konieczne jest prowadzenie badań w warunkach
odpowiadających rzeczywistej eksploatacji trakcyjnej.
Zaproponowana metoda zmniejszania emisji pyłów z układów hamulcowych samochodów już na etapie rozpoznawczych
badań wykazuje obiecującą skuteczność. W związku z tym jest
planowane kontynuowanie rozpoczętych badań i docelowo
wdrożenie rozwiązania w praktyce.

rations, where automobile traffic has a significant share. Therefore, all actions limiting the emission of particulate matter
from automotive sources should be considered a priority among
environmental actions.
Tests on the model for the effective reduction in the emission of particulate matter from motor vehicle braking systems
indicate that the proposed method for testing facilitates an objective assessment of the impact of values controlled on the
basis of the developed system for extracting particulate matter
on the quality of its operation. Test results to date apply only to
testing machine operating conditions for the system. However,
a repeatable tendency is visible in the assessment of the impact
of controlled values on the quality of operation of the system,
where the greatest sensitivity of the coefficient of effectiveness in the reduction of the emission of particulate matter from
braking systems primarily occurs with respect to the negative
pressure extracting particulate matter. In order to facilitate the
formulation of conclusions regarding practical guidelines for
applying systems for extracting particulate matter from break
systems it is necessary to introduce tests subject to conditions
identical with real traction-oriented operation.
The proposed method for decreasing particulate matter
emission from automobile braking systems already demonstrates promising effectiveness in this phase of testing. Thus, the
continuation of commenced tests and the ultimate implementation of the solutions in practice in planned.
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WYKORZYSTANIE MODELU SAMOCHODU DO ANALIZY RUCHU POJAZDU
PO TORZE KRZYWOLINIOWYM
UTILIZATION OF THE CAR MODEL TO THE ANALYSIS OF THE VEHICLE
MOVEMENT AFTER THE CURVILINEAR TRACK
Badania stateczności samochodów ciężarowych, szczególnie podczas wykonywania manewrów skrętu, stwarzają niebezpieczeństwo wywrócenia pojazdu. Aby temu zapobiec stosuje się specjalne belki zabezpieczające przed wywrotem lub
dąży się do wyznaczania stateczności metodami obliczeniowymi lub przy wykorzystaniu modeli pojazdów. Przedstawiona
praca stanowi opis przeprowadzonych prób modelu pojazdu a także porównanie ich zachowania się z ruchem rzeczywistych pojazdów. Poniżej przedstawiono porównanie zachowania się modelu i pojazdów podczas jazdy po okręgu.
Słowa kluczowe: stateczność pojazdu, badania pojazdu, model pojazdu, tor krzywoliniowy, przyspieszenie poprzeczne.
The testing of the stability of large weight vehicles, particularly while executing the manoeuvres of the turn, creates the
emergency of the overturn of the vehicle. To prevent this, he complies special anti-roll beams mounted to vehicles or one
proceed to determine stability using computational methods. We can also carry over tests on models of vehicles. The introduced work makes up the description of the carried over tests of the model of the vehicle and also the comparison of their
behaviour oneself with the motion of real vehicles. Below is presented the comparison of behaviour presented truck model
and vehicle during the drive after the circle track.
Keywords: vehicle stability, vehicle testing, car model, curvilinear track, lateral acceleration.

1. Wprowadzenie

The introduction

W pojazdach o środkach masy położonych na znacznej wysokości i przemieszczonych w kierunku tylnej osi (np. pojazdy specjalne, cysterny itp.) przy większych przyspieszeniach
poprzecznych (w stosunku do osi podłużnej pojazdu) zachodzi
niebezpieczeństwo znacznego pochylenia bocznego nadwozia
wraz z tylną osią (lub osiami) względem osi przedniej i stopniowego unoszenia tylnych wewnętrznych kół [1, 3, 5, 8]. Jeżeli proces taki nie zostanie w porę przerwany to dochodzi do
przewrócenia się pojazdu na bok. Charakterystyki sztywności
zawieszeń i ramy, w pojazdach omawianego typu, sprawiają, że
w opisanych stanach, które można uznać za graniczne, kierowcy niedostatecznie odczuwają występujące zagrożenie. Wynika
to z faktu, że w początkowej fazie kabina ulega jedynie niewielkim przechyłom bocznym. Efektem takiej sytuacji są przewrócenia boczne pojazdów, które w odczuciu kierowców nastąpiły
nieoczekiwanie, nie dając szans na reakcję.
W celu analizy opisanych zachowań tego typu pojazdów,
przeprowadzone zostały badania drogowe dla wybranych testów jezdnych. Badania te wymagają jednak zachowania szeregu trudnych do spełnienia warunków w zakresie pojazdu
(masa, gabaryty, położenie środka masy itp.), toru badawczego,
warunków atmosferycznych oraz zachowania bezpieczeństwa
osób (kierowcy i obsługujących aparaturę badawczą) [2].
Stąd podjęto próbę wykorzystania do badań zachowania się
tego typu pojazdów, fizycznego modelu samochodu ciężarowego [7]. Stwarza to nowe, bardzo korzystne warunki badań.
Oczekiwane korzyści to:
- możliwość przeprowadzenia badań w szerokim zakresie
przyspieszeń poprzecznych i kątów przechyłu, aż do wywrotu włącznie,

In vehicles about the centres of the mass laid on the considerable height and moved in the direction of the back axis (e.g. special vehicles, tankers, etc.) near larger transverse accelerations (in
relation to the longitudinal axis of the vehicle) occurs the danger
of the considerable side inclination of the body together with the
back axis (or the axes) in relation to front axis and gradual raising
back internal wheels [1, 3, 5, 8]. If such process is not broken
stay in the time this comes to rolling over the vehicle on the side.
The characteristics of the stiffness of frame and suspensions in the
vehicles of this type cause that in the described states which one
can recognize for limiting, drivers they feel the stepping out threat
insufficiently. This results from the fact that the cabin undergoes
only small side inclinations in initial stage. The effect of such situation are roll over the vehicles which in drivers feeling happened
unexpectedly not letting them chances on the reaction.
Road investigations for chosen carriageable tests were conducted in the aim of the realization of the analysis of the circumscribed behaviours of this type of vehicles. Investigations
these require however the keep of the number difficult to the
fulfilment conditions in the range of vehicle (mass, dimensions,
the position of the centre of the mass, etc.), investigative track,
weather condition and the safety of persons (driver and operating the investigative apparatus) [2].
From here was undertaken the test of utilization to the investigations of behaviour this type of vehicles, the physical model
of truck [7]. Expected advantages:
- the possibility of the realization of investigations in the
wide range of lateral accelerations and the angles of the
inclination, until to the overturn inclusive,
- the elimination of the danger of people taking the participation in investigations,
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- wyeliminowanie zagrożenia ludzi biorących udział w badaniach,
- łatwość realizacji zmian: rozdziału obciążenia na osie
i wysokości środka masy,
- wykonanie badań w warunkach laboratoryjnych (zapewnienie dużej powtarzalności),
- ograniczenie badań na torze doświadczalnym (i ich kosztów) tylko do wytypowanych testów, w celu uzupełnienia
lub potwierdzenia badań modelowych.

- the easiness of the realization of the changes of the distribution of loading on axes and the height of the centre of
the mass,
- the realization of investigations in laboratory conditions
about large repeatability,
- the limitation of investigations on the experimental track
(and their costs) only to chosen tests, in the aim of the
completion or acknowledgement of model investigations.

Wykonane badania drogowe obejmowały trzy pojazdy Renault Midlum 4×4 różniące się między sobą: masą, położeniem
środka masy oraz rozstawem osi. W dalszej części artykułu
oznaczone zostały jako pojazd nr 1, 2 i 3.
Pojazd 1 (rys. 1 i 2) miał nadwozie pożarnicze. Podczas badań samochód był obciążony wyposażeniem i płynami w stanie
gotowym do akcji. W kabinie znajdowały się 3 osoby i aparatura pomiarowa. Samochód był wyposażony w opony terenowe
Michelin 10 R22.5 XZY napompowane do ciśnienia nominalnego: dla kół osi przedniej – 0,65 MPa, osi tylnej – 0,60 MPa.

Executed road investigations included three vehicles Renault
Midlum 4×4 differing between oneself: mass, the position of the
centre of the mass and the wheelbase. They were appointed stay
as vehicle of no. 1, 2 and 3 in the farther part of the article.
Vehicle 1 (fig. 1 and 2) possessed the rescue body. During
investigations the vehicle was loaded equipment and liquids in
the ready state to the action. There were three person and measuring apparatus in the cabin. The vehicle was equipped in
off-road tyres Michelin 10 R22.5 XZY inflated to the nominal
pressure: for the wheels of the front axis - 0,65 MPa and the rear
axis - 0,60 MPa.

Rys. 1. Pojazd 1 z zaznaczoną osią przechyłu poprzecznego do badań

Rys. 2. Widok pojazdu 1 w stanie gotowym

Fig. 1. Vehicle 2 with the marked axis to investigations

Fig. 2. Vehicle 1 in the ready state of the lateral inclination

Pojazd 2 (rys. 3) miał również nadwozie pożarnicze. Badania wykonano dla samochodu w pełni obciążonego wyposażeniem ratowniczym w stanie gotowym do akcji. W kabinie
znajdowały się 2 osoby (kierowca i obsługujący aparaturę pomiarową). Samochód był wyposażony w opony terenowe Michelin 10 R22.5 XZY napompowane do ciśnienia nominalnego:
dla kół osi przedniej – 0,70 MPa, osi tylnej – 0,60 MPa.
Pojazd 3 (rys. 4) miał także nadwozie pożarnicze. Podczas
badań samochód był obciążony wyposażeniem i płynami w stanie gotowym do akcji. W kabinie znajdowały się 3 osoby i aparatura pomiarowa. Badany samochód był wyposażony w ogumienie MICHELIN XL 365/85 R20. Producent pojazdu zalecał
następujące ciśnienia pompowania kół: dla kół osi przedniej –
0,38 MPa, osi tylnej – 0,67 MPa.
Pojazdy nie były wyposażone w układ stabilizacji toru jazdy.
W celu wykonania analiz porównawczych wykorzystano
model samochodu ciężarowego Mercedes 1850L (rys. 5) wykonany w skali 1:14. Budowa modelu odzwierciedlała podstawowe zespoły pojazdu: nadwozia, układ przeniesienia napędu,
zawieszenia kół oraz układ kierowniczy. W przypadku modelu
napęd realizowany był za pomocą silnika elektrycznego, który
poprzez skrzynię biegów o trzech przełożeniach, wał napędowy, tylny most napędowy z przekładnią główną i symetryczny
mechanizm różnicowy napędza koła tylne. Zawieszenia kół

Vehicle 2 (fig. 3) also had the fires body. Investigations
were executed for the car in the full loaded rescue equipment
in the ready state to the action. There were 2 person (driver and
operating the measuring apparatus) in the cabin. The car was
equipped in off-road tyres Michelin 10 R22.5 XZY inflated to
the nominal pressure: for the wheels of the front axis - 0,70
MPa, rear axis - 0,60 MPa.
Vehicle 3 (fig. 4) also had the fires body. During investigations the car was loaded equipment and liquids in the ready state to the action. There were 3 person and measuring apparatus
in the cabin. The tested car was equipped in tires MICHELIN
XL 365/85 R20. The producer of the vehicle recommended the
following pressures of pumping the wheels: for the wheels of
the front axis - 0,38 MPa, back axis - 0,67 MPa.
Vehicles were not equipped in the arrangement of the stability of the track of the drive.
The model of truck was used in the aim of the realization
of comparative analyses Mercedes 1850L (fig. 5) made in scale
1:14. The building of the truck model reflects the main units of
vehicle: the power transmission system, suspensions of wheels and the steering system. In the model the drive is realized
by the electric engine, which through the three-speed gearbox,
drive shaft and rear driving axle with the final transmission and
differential gear unit drives rear wheels. The suspensions of the
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Rys. 3. Pojazd 2 w stanie gotowym do badań

Rys. 4. Widok pojazdu 3 na podwoziu Renault Midlum 4x4

Fig. 3. Vehicle 2 in the ready state to investigations

Fig. 4. View of the vehicle 3 on the chassis Renault Midlum 4x4

Rys. 5. Widok modelu samochodu wraz z radiową aparaturą sterującą
Fig. 5. The view of the truck model with the radio apparatus steering

osi przedniej i tylnej są zależne i oparte na resorach piórowych
i amortyzatorach ciernych.
W tabeli 1 przedstawiono podstawowe parametry badanych
pojazdów i modelu.
Dla zapewnienia podobnych własności modelu, w zakresie
rozkładu masy, został on obciążony w taki sposób, aby położenie środka masy było zbliżone w stosunku do badanych pojazdów (wysokość i odległość od osi tylnej ustalono w proporcji
wymiarów pojazdów i modelu). Analiza wykazała wystarczającą zgodność wymiarów pojazdu i modelu odpowiadającą skali
od 1:11,5 do 1:13,5.
W celu zabezpieczenia modelu przed wywrotem został on
wyposażony w specjalne podpory boczne zakończone od zewnątrz w koła podporowe.
Tab. 1.
Tab. 1.

wheels of the front and rear axis are dependent, based on leaf
springs and friction shock-absorbers.
The basic parameters of studied vehicles and model were
introduced in table 1.
Towards the assurance of the similar properties of the model, in the range of the mass distribution, the model was loaded
in such way, the position of the centre of the mass would by
to be bring nearer in the relation to tested vehicles (height and
distance from the rear axis were established in the proportion
of the dimensions of vehicles and model). The analysis showed
the sufficient compliance of the dimensions of vehicles and
model represents the scale from 1:11, 5 to 1:13, 5. To protection
the model before the rolling over it was equipped in special side
supports finalized from outside in supported wheels.

Parametry pojazdów i modelu
Parameters of vehicles and truck model
Parametry / Parameters

długość / length
szerokość / width
wysokość / height
rozstaw osi / wheelbase
masa całkowita / total mass
wysokość środka masy
height of the centre of the gravity
masa przypadająca na oś przednią
mass falling on the front axis
masa przypadająca na oś tylną
mass falling on the rear axis
moc silnika / power of the engine

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[m]
[kg]
[kg]
[kW]

Pojazd 1 / Vehicle 1

Pojazd 2 / Vehicle 2

Pojazd 3 / Vehicle 3

Model / Truck model

7459
2513
3163
4100
12142

7305
2504
3148
3948
13246

7305
2504
3048
3948
13945

560
200
275
360
8,2

1350

1320

1350

0,135

4688

4740

4876

3,20

4432

8506

9069

4,99

266

206

206
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2. Opis próby i aparatury pomiarowej
Celem przeprowadzonych pomiarów było zbadanie możliwości wykorzystania modelu do analizy stateczności poprzecznej samochodów o wysoko położonym środku masy. Dla
wykonywanych badań porównawczych wybrano test jazdy po
okręgu. Test ten był realizowany ze stopniowo rosnącymi prędkościami i wzorowany na normie ISO-4138.
Na rysunku 6 przedstawiono przyjęty tor ruchu w teście
jazdy po okręgu dla badanych pojazdów 1, 2 i 3, a na rysunku
7 widok pojazdu podczas realizacji próby. W czasie wykonywania testu jazdy po okręgu obserwator znajdował się w pobliżu środka okręgu i śledził jazdę samochodu z bardzo wolno
zwiększaną prędkością. Dostrzeżenie początków odrywania się
od jezdni wewnętrznych kół samochodu lub znaczące poślizgi
boczne kół były podstawą do zasygnalizowania przerwania
próby. Testy odbywały się na nawierzchni betonowej, poziomej
i suchej.

2. The description of test and measuring equipment
Examining the possibility of utilization of model to the analysis of lateral stability of cars about the laid high centre of the
mass was the aim of conducted measurements. For executed
comparative investigations the test of the drive after the circle
was chosen. This test was realized with growing velocities and
based on standard ISO-4138. The received track of the movement was introduced on drawing 6 in the test of the drive after
the circle for studied vehicles 1, 2 and 3, and on the drawing
7 the view of vehicle during the realization of the test. During
realizing the test of the track on the circle the observer was near
the centre of the circle and watched the drive of the car with
the increased periodically velocity. Perceiving the beginnings
of tearing off from the road of the internal wheels of the car
or significant side slips were the basis to signalling the break
of the test. Tests were holding on the concrete, horizontal and
dry surface.

Rys. 7. Widok pojazdu podczas testu
Fig. 7. The view of vehicle during the test
Rys. 6. Przyjęty tor ruchu środka masy badanych pojazdów 1, 2 i 3
Fig. 6. Received track of the movement of the centre of the mass of
vehicles 1, 2 and 3

W przypadku prób z wykorzystaniem modelu samochodu
promień okręgu został zmniejszony proporcjonalnie do jego
gabarytów i wynosił 1,36 m. Badania modelowe były wykonywane na nawierzchni typu „gumolit” z prędkością stopniowo
narastającą do maksymalnej ograniczonej przyczepnością kół
do nawierzchni.
Badane pojazdy wyposażone zostały w odpowiednią aparaturę pomiarową pozwalającą na rejestrację i wizualizację mierzonych parametrów (rys. 8).
Podczas ruchu pojazdów były rejestrowane następujące parametry przy użyciu aparatury:
- moment obrotowy na kole kierownicy (MH) – głowica pomiarowa MSW – CORSYS-DATRON,
- kąt obrotu koła kierownicy (δH) – głowica pomiarowa
(kierownica) MSW – CORSYS-DARTON,
- prędkość jazdy samochodu w kierunku osi „X” (v) – głowica Correvit S-CE,
- prędkość odchylenia bocznego w kierunku osi „Y” (vQ) –
głowica Correvit S-CE,
- prędkość kątowa odchylania nadwozia względem osi pionowej „Z” ( ) – czujnik żyroskopowy CRS03-04,
- prędkość kątowa przechyłu nadwozia względem osi po ) – czujnik żyroskopowy CRS03-02,
dłużnej „X” ( ϕ

40

In the case of tests with utilization of model the radius of the
circle was reduced in proportion to its dimensions and carried
out 1,36 m. The truck model investigations were executed on
the surface of the type „rubber plate” with the velocity growing
gradually to maximum limited by the coefficient of friction of
wheels to the surface.
Tested vehicles were equipped in appropriate measuring
equipment allowing to registration and visualization of measured parameters (fig. 8).
During the motion of vehicles following parameters were
recorded:
- the torque on the steering wheel (MH) - the measuring
head (steering wheel) MSW,
- the angle of the turn of the steering wheel (δH) - the measuring head (steering wheel) MSW,
- the velocity of the track of car in the direction of the axis
„X” (v) - the head Correvit the S-CE,
- the velocity of side deflection in the direction of the axis
„Y” (vQ) - the head Correvit S-CE,
- the angular velocity of sweeping the car body in relation
to the vertical axis „Z” ( ) - the gyroscopic sensor
CRS03-04,
- the angular velocity of the inclination of the car body in
 ) - the gyroscorelation to the longitudinal axis „X” ( ϕ
pic sensor CRS03-02,
- the angular velocity of the inclination of the car body in
relation to the transverse axis „Y” ( ) - the gyroscopic
sensor - CRS03-04,
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- prędkość kątowa przechyłu nadwozia względem osi porzecznej „Y” ( ) – czujnik żyroskopowy - CRS03-04,
- przyspieszenie wzdłużne samochodu „ax” – czujnik przyspieszeń ADXL 203,
- przyspieszenie poprzeczne
samochodu „ay” – czujnik
przyspieszeń ADXL 203.
Model samochodu wyposażony został w aparaturę pomiarową pozwalającą na pomiar
prędkości wzdłużnej i poprzecznej, przyspieszeń wzdłużnych
i poprzecznych, a także przechyłów. Sygnały z poszczególnych czujników były przesyłane telemetrycznie do komputera
i rejestrowane w czasie. W trakcie badań model był kierowany
zdalnie wykorzystując aparaturę radiową pozwalającą na sterowanie prędkością jazdy oraz
kierunkiem ruchu.

- the longitudinal acceleration of the car „ax” - sensor of
accelerations ADXL 203,
- the lateral acceleration of the
car „ay” - sensor of accelerations ADXL 203.

Rys. 8. Aparatura do akwizycji i wizualizacji mierzonych parametrów
Fig. 8. Equipment to acquisition and the visualization of measured parameters

The truck model was equipped in measuring apparatus
allowing to the measurement
of the longitudinal and transverse velocity, longitudinal and
transverse accelerations, and
also inclinations. Results from
respective sensors were sent to
the computer with the use of
telemetry and recorded in the
time. During the investigations
the model was steered using
the radio apparatus allowing to
steer the velocity of the track
and the direction of the movement.

3. Charakterystyka ruchu pojazdu i modelu, zdolność do wywracania się. Parametry charakteryzujące ruch samochodów i modelu

3. The specification of the model and vehicle motion, its ability to roll. Parameters characterizing
a motion of truck and model

Ograniczenie maksymalnej wartości przyspieszenia poprzecznego, spowodowanego działaniem siły odśrodkowej,
wynika z warunków przyczepności pojazdu oraz z możliwości
jego przewrócenia. Ogólnym warunkiem [3, 6, 9], z którego
można to wyznaczyć, jest zależność na maksymalną wartość
przyspieszenia poprzecznego ay (przy założeniu, że pojazd porusza się ze stałą prędkością po torze kołowym):

The limitation of the maximum value of lateral acceleration, caused the working of centrifugal force. This results
from the conditions of the friction of the vehicle wheels and
from the vehicle possibility of rolling. The general term [3, 6,
9], from which one can calculate this, there is dependence on
the maximum value of lateral acceleration ay (over an assumption, that the vehicle moves with the uniform speed on the circular track):

⎛ v2 ⎞
a y = ⎜ ⎟ = g ⋅ min( f s , f r )
⎝ R ⎠ max

[m/s2]

(1)

⎛ v2 ⎞
a y = ⎜ ⎟ = g ⋅ min( f s , f r )
⎝ R ⎠ max

gdzie:

[m/s2]

(1)

where:
(2)
(2)

(3)
(3)

(4)
(4)
fs – współczynnik poślizgu pojazdu, fr – współczynnik przewrócenia pojazdu, αt – kąt pochylnia powierzchni drogi, Mv2
– stosunek siły nośnej do składowej pionowej siły ciężkości,
CL – współczynnik siły nośnej, A – powierzchnia czołowa pojazdu, ρ – gęstość powietrza, m – masa pojazdu, g – przyspieszenie ziemskie, μyp – największa wartość współczynnika przyczepności, hc – odległość środka masy od powierzchni drogi,
v – prędkość jazdy samochodu, R – promień skrętu.

fs - coefficient of vehicle slide, fr - coefficient of vehicle rolling,
αt - angle the inclined of a surface of road, Mv2 - ratio of lift force
to component perpendicular of a weight force, CL - lift force coefficient, A - front surface of the vehicle, ρ - air density, m - mass
of the vehicle, g - acceleration of gravity, μyp - largest value of the
friction coefficient, hc - centre of mass height from the surface of
the road, v - the velocity of the truck, R - radius of turn.

W przypadku, gdy współczynnik przewrócenia pojazdu
będzie mniejszy od współczynnika poślizgu, pojazd będzie

In the case, when the coefficient of vehicle rolling is smaller
than the vehicle slide coefficient, be characterizes the tendency
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się charakteryzował tendento roll while vehicle drive with
cją do wywracania podczas
large lateral acceleration. This
poruszania się z dużym przytendency will be dependent
spieszeniem
poprzecznym.
from the friction coefficient,
Tendencja ta będzie zależna od
the location of the centre of
współczynnika przyczepności,
mass, the angle of the inclinapołożenia środka masy, kąta
tion of road and aerodynamic
pochylenia drogi oraz aerodylift force.
namicznej siły nośnej.
The describe condition
Przedstawiony
warunek
came into being treatment of
powstał przy założeniu zachothe vehicle as the rigid body,
wania się pojazdu jako ciała
with omission of the tires desztywnego, z pominięciem
formations and suspensions deodkształceń opon i ugięć zaflection. More accurate analysis
wieszeń. Dokładniejsza analiza
with regard of the influence of
z uwzględnieniem wpływu opon
tyres and suspensions [4] will
i zawieszeń [4] będzie wpływainfluence the lowering of the
ła na obniżenie współczynnika
vehicle rolling coefficient and
Rys. 9. Schemat pojazdu podczas poruszania się po torze krzywolinioprzewrócenia pojazdu, a tym
the same conduct to decrease
wym
samym będzie prowadziła do
of the border acceleration laFig. 9. The diagram of the vehicle while driving after the curvilinear
zmniejszenia granicznej wartoteral value ay. In such case the
track
ści przyspieszenia poprzecznemovement of the mass centre
go ay. W takim przypadku ruch
of the vehicle, will result from
the radial and transverse flexibility of tyres and the stiffness of
środka masy będzie wynikał z podatności promieniowej i posuspensions [4, 5]. From here, the gravity centre of the vehicle
przecznej opon oraz sztywności zawieszeń [4, 5]. Stąd, środek
masy pojazdu nie będzie się znajdował w odległości 0,5t od
will not be in distance 0,5 t from the edge of the dump, but in
krawędzi wywrotu pojazdu, ale w odległości t’ równej:
distance equal t’:

t'=

t
− to − t1
2

(5)

(6)

(6)

(7)

(7)

to – przesunięcie środka masy wynikające z odkształcenia promieniowego opony, t1 – przesunięcie środka masy wynikające
z ugięcia zawieszeń, αo – kąt pochylenia pojazdu wynikający
z ugięcia opon, α1 – kąt pochylenia pojazdu wynikający z ugięcia zawieszeń, hp – odległość środka masy od osi przechyłu
(mierzona w kierunku osi Z).
W rzeczywistym samochodzie pochylenie nadwozia będzie
powodowało zmianę odległości środka masy od powierzchni
drogi i przesunięcie go w kierunku pochylania pojazdu. Ponadto odkształcenie poprzeczne opony spowoduje zmianę odległości styku opony od osi pojazdu, co wpłynie na zmniejszenie
wymiaru t’. Odległości to i t1 można wyznaczyć analizując
sztywności opon i zawieszeń pojazdu. Odległość to wynika
z kąta pochylenia pojazdu:
(8)

to - the translation of the gravity centre resulting from the radial
tyre deformation, t1 - the translation of the gravity centre resulting from suspensions deflection, αo - the angle of the inclination of the vehicle resulting from tyres deformation, α1 - the angle of the inclination of the vehicle resulting from suspensions
deflection, hp - the distance of the gravity centre from the axis
of the inclination (measured in the direction of Z axis).
In the real truck the inclination of the car body will cause
the change of the distance of the gravity centre from the surface of the road and transfer it in the direction of inclining the
vehicle. In addition the tyres lateral deformation will cause the
change of the distance from point of contact of tyre to the axis
of the vehicle, what will enter the decrease of the dimension t’.
Distance to and t1 can be appointed from analysing the stiffness
of the tyres and suspensions. The distance to results from the
vehicle angle of the inclination:
(8)

uo = ΔFz ⋅ K o

(9)

∆Fz – różnica nacisków prawej i lewej strony pojazdu, Ko –
sztywność opon.
Odległość t1 wynika ze sztywności kątowej zawieszeń kół
przednich i tylnych Kαf i Kαr. Kąt α1 wynika z zależności na
moment wywracający, powodujący ugięcie zawieszeń. Dla osi
przedniej i tylnej moment wywracający będzie równy:
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t
− to − t1
2

where:

gdzie:

gdzie:

t'=

(5)

where:

uo = ΔFz ⋅ K o

(9)

∆Fz - difference of the weight of the right and left side of the
vehicle, Ko - tyres stiffness.
Distance t1 results from the angular stiffness of the front and
rear suspensions Kαf and Kαr. The angle α1 results from relationship on the roll moment, bring suspensions deflection. For the
front and rear axis the roll moment will be equal:
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(10)

(10)

(11)

(11)

Z tego można wyznaczyć wynikową sztywność kątową zawieszeń Kα = Kαf + Kαr i wynikowy kąt pochylenia nadwozia
α1. Moment wywracający pojazdu można wyznaczyć z zależności:
(12)
Ts = Fo ⋅ ts

From this equations can be appointed the outcome angular
stiffness of suspensions Kα = Kαf + Kαr and the outcome angle
of the car body inclination α1. From this dependence can be appointed the roll moment the vehicle too:
(12)
Ts = Fo ⋅ ts

gdzie: Ts – moment wywracający pojazdu, Fo – siła odśrodkowa, ts – rozstaw elementów sprężystych zawieszeń.

where: Ts - roll moment the vehicle, Fo - centrifugal force, ts lateral separation between suspensions springs.
The total angle of the inclination of the vehicle will introduce as follows: αc = αo + α1. .
This guides to the modification of equations on the vehicle
roll coefficient and the equation is given by:

Łączny kąt pochylenia pojazdu będzie przedstawiał się następująco αc = αo + α1. Prowadzi to do modyfikacji zależności
na współczynnik przewrócenia pojazdu i w efekcie będzie ona
miała postać:

(13)

(13)

Podczas badań pojazdów [2, 9] i modelu wyznaczano sumaryczne kąty pochylenia bocznego pojazdów, co pozwoliło na
wyznaczenie rzeczywistych sztywności kątowych zawieszeń.
Wartości kątów pochylenia przedstawiono w tabeli 3.
Tab. 2.
Tab. 2.

During the investigations of vehicles [2, 9] and truck model, were appointed the total angles of vehicle side inclination,
what permit to assignment of the real angular stiffness of suspensions. The values of the inclination angles were introduced
in table 3.

Wartości współczynników i przyspieszenia poprzecznego
The value of coefficients and lateral acceleration

Nr
Analizowany parameter / Analysed parameter
No
1. współczynnik poślizgu pojazdu / slide coefficient of the vehicle fs
2. współczynnik przewrócenia pojazdu / roll coefficient of the vehicle fr
maksymalne przyspieszenie poprzeczne pojazdu / maximum lateral acceleration of
3. the vehicle a
y
4.
5.

współczynnik przewrócenia pojazdu / roll coefficient of the vehicle fr’
maksymalne przyspieszenie poprzeczne pojazdu / maximum lateral acceleration of
the vehicle ay’

Pojazd 1
Vehicle 1
0,800
0,731

Pojazd 2
Vehicle 2
0,799
0,826

Pojazd 3
Vehicle 3
0,799
0,747

Model
Truck model
0,799
0,696

7,17

8,10

7,33

6,83

0,647

0,703

0,613

0,607

6,35

6,90

6,01

5,95

4. Porównanie zachowania się pojazdów z zachowaniem się modelu

4. The comparison of behaviour of the vehicles
with truck model

Analizując ruch po okręgu wyznaczono wartości współczynników: poślizgu oraz przewrócenia pojazdu odpowiednio
dla badanych samochodów 1, 2 i 3 oraz modelu i na tej podstawie wyznaczono maksymalną wartość przyspieszenia poprzecznego ay.
Z powyższych danych wynika, że pojazd i model charakteryzują się podobnymi współczynnikami opisującymi ich poślizg i wywrócenie. Pozwala to na analizę porównawczą badań
pojazdu i modelu poruszających się po torze kołowym.
Do analizy wybrano przebiegi kąta znoszenia pojazdu β,
prędkości odchylania ψ’, przyspieszenia poprzecznego ay a także kąta pochylenia ϕ pojazdu i modelu.
Dodatkowo do analizy wykorzystano dwa wskaźniki: krzy-

Analysing the vehicle motion on the circle trip, were appointed the values of coefficients: slide and roll of the vehicle accordingly for tested trucks 1, 2 and 3 and truck model. On this basis
was appointed the maximum value of lateral acceleration ay.
From the above mentioned data we can see that vehicles
and truck model are characterize similar coefficients describing
their slide and resistance on the roll. This allows to the comparative analysis of the tested vehicles and truck model, drive on
the circular track.
The vehicle and truck model courses: the sideslip angle of
vehicle β, the yaw velocity ψ’, lateral acceleration ay and also
the angle of the inclination ϕ were chosen to the analysis.
Two coefficients were used to the analysis additionally: the cur-

wizny toru jazdy

(gdzie: R – promień skrętu, δ –

średni kąt skrętu kół przednich) charakteryzujący odpowiedź
pojazdu na zakrzywienie drogi i wskaźnik znoszenia pojazdu
(gdzie: β - kąt znoszenia pojazdu) określający znoszenie pojazdu dla danej krzywizny drogi.

vature of the track

(where: R - radius of turn, δ - the

average steer angle of the front wheels) characterizes the answer of
the vehicle on roads curvature and the sideslip coefficient of the
vehicle

(where: β - the sideslip angle of the vehicle) defin-

ing yaw angle of the vehicle for the given curvature of the road.
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Rys. 10. Porównanie parametrów określających skłonność pojazdów
1, 2 i 3 oraz modelu do wywracania się
Fig. 10. Comparison of parameters describing the disposition of vehicles 1, 2 and 3 and truck model to roll over
Tab. 3.
Tab. 3.
Nr
No
1.
1.
2.
3.

Rys. 11. Porównanie parametrów ruchu pojazdów 1, 2 i 3 oraz modelu
Rys. 11. Porównanie parametrów ruchu pojazdów 1, 2 i 3 oraz modelu

Parametry ruchu pojazdów i modelu
The parameters of the motion of vehicles and truck model
Analizowany parameter / Analysed parameter

prędkość / velocity v [m/s]
kąt pochylenia bocznego / angle of the inclination φ [deg]
kąt znoszenia pojazdu / sideslip angle β [deg]
prędkość odchylania pojazdu / yaw velocity ψ’ [1/s]
4. przyspieszenie poprzeczne / lateral acceleration ay [m/s2]

Pojazd 1
Vehicle 1
10,01
3,15
4,0
0,35

Pojazd 2
Vehicle 2
10,0
5,50
3,8
0, 4

Pojazd 3
Vehicle 3
8,9
5,50
3,0
0,43

Model
Truck model
3,15
1,98
15
0,65

4,0

3,5

4,0

3,8

kąty znoszenia kół osi przedniej / tylnej
5.
slip angles at front and rear wheels αf, αr [deg]

16/8

12/10

6,3/8,2

20/12

6. wskaźnik krzywizny toru jazdy / curvature coefficient of the track cR [1/(m·deg)]

0,003

0,003

0,0061

0,009

7. wskaźnik znoszenia pojazdu / sideslip coefficient of the vehicle cψ [-]

0,35

0,25

0,32

1,6

5. Analiza parametrów charakteryzujących ruch
pojazdów i modelu

5. The analysis of parameters characterizing the
vehicles and truck model motion

Z analizy poszczególnych parametrów wynika, że pojazdy
1, 2 i 3 oraz model charakteryzują się podobnymi parametrami
potwierdzającymi ich skłonność do wywracania się co pozwala
na porównywanie ich między sobą.
Współczynnik charakteryzujący skłonność do przewrócenia modelu wartościowo odpowiada pojazdowi 3, w stosunku
do pojazdu 1 różni się o 6,5%, a w stosunku do pojazdu 2 o 12
%. Podobnie kształtowało się graniczne przyspieszenie poprzeczne pojazdu.
Analizując ruch pojazdów i modelu porównywano wybrane parametry w warunkach ustalonej jazdy po okręgu. Pierwszym z nich jest prędkość jazdy. Dla modelu jej wartość jest
mniejsza o 3,17 razy. Wskaźniki: krzywizny toru i znoszenia
pojazdu są mniejsze dla pojazdów rzeczywistych i będą wymagały mnożnika odpowiednio: 0,3, 0,3 i 0,68. Kąt pochylenia
pojazdu podczas ustalonej jazdy po okręgu jest większy dla badanych pojazdów od 1,59 do 2,78 razy niż dla modelu. Można
zauważyć, że model charakteryzuje się mniejszym kątem przechyłu pojazdu podczas jazdy po torze kołowym. Świadczy to
o większej sztywności promieniowej opon oraz o mniejszych
ugięciach zawieszeń. Kąt znoszenia pojazdu dla modelu jest od
3,7 do 5 razy większy niż w przypadku rzeczywistych pojazdów. Przyspieszenie poprzeczne jest zbliżone do wartości uzyskiwanych na torze prób, przy czym model ma najniższe wartości. Świadczy to o mniejszym współczynniku przyczepności
poprzecznej powierzchni, na której badano model w stosunku

From the analysis of individual parameters we can see that
vehicles 1, 2, 3 and model were characterized by similar parameters confirming their susceptibility to roll.
The coefficient characterizing susceptibility to roll the truck
model differs in the relation to vehicle 1 about 6,5 % and in relation to vehicle 2 about 12 % and is similar to vehicle 3. The
lateral acceleration of the vehicle was shaping similarly.
Analysing the motion of vehicles and truck model, chosen
parameters were compared in the conditions of the steady drive
after the circle. The speed of the track is first of them and its
value is smaller about 3,17 times for truck model. The coefficients of the curvature of the track and the sideslip coefficients
are smaller for real vehicles and require the factor suitably: 0,3,
0,3 and 0,68. The angle of the inclination of the vehicle during
the steady drive after the circle is larger for tested vehicles about 1,59 to 2,78 times than for truck model. You can see that the
model is characterizes smaller angle of the inclination of the
driving vehicle after the circular track. This testifies about the
larger radial stiffness of tyres and about the smaller deflection
of suspensions. The sideslip angle of the vehicle for truck model is from 3,7 to 5 the times larger than in the case of real vehicles. Lateral acceleration is similar to values got on the track
of tests, truck model gives the lowest values. This testifies about the smaller lateral friction coefficient of the surface on which
model was tested in the relation to the testing of real vehicles.
The difference of the sideslip angles of the wheel on the front
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do badań rzeczywistych pojazdów. Różnica kątów znoszenia
kół poszczególnych osi jest podobna, przy czym dla pojazdu
z niżej umieszczonym środkiem masy jest ona mniejsza. Rzeczywiste pojazdy, z kołami bliźniaczymi na osi tylnej a także
model, charakteryzują się podsterownością a pojazd z pojedynczymi kołami na osi tylnej nadsterownością. Wskaźnik krzywizny toru jazdy jest zbliżony dla pojazdów i modelu, przy czym
dla modelu wartości są największe. Podobnie wskaźnik znoszenia pojazdu jest największy dla modelu a najmniejszy dla
pojazdu 2.
Trzeba przy tym zaznaczyć, że wartości parametrów uzyskiwanych z badań modelu, najbardziej odbiegają od wyników
badań pojazdu z nisko położonym środkiem masy (wyposażonego w koła bliźniacze na osi tylnej).

6. Podsumowanie

and rear axis is similar near what it is smaller for the vehicle
with the placed lower centre of mass. Real vehicles, with twin
wheels on the rear axis and also truck model, have understeer
characteristic of motion but the vehicle with single wheels on
the rear axis has oversteer characteristic.
The coefficient of the curvature of the track of the drive
is bring similar for vehicles and truck model, and the largest
value we got for the truck model. The coefficient of the vehicle
sideslip is the largest for truck model but the smallest for vehicle 2.
You should mark near this, that the value of parameters got
from the testing of truck model, they mostly deviates from results of testing of the vehicle with the laid low centre of mass
(equipped in identical wheels on the rear axis).

6. The recapitulation

Z poszczególnych porównań wynika, że:
- zarówno model jak i badane pojazdy charakteryzowały
się podobną skłonnością do wywracania,
- prędkość jazdy modelu była ponad 3-krotnie mniejsza od
prędkości pojazdu, pomimo to uzyskane przyspieszenie
poprzeczne było zbliżone do przyspieszeń uzyskiwanych
przez badane pojazdy,
- kąt pochylenia bocznego modelu był niższy od 1 do 3,5
stopnia od pochylenia rzeczywistych pojazdów,
- prędkość odchylania modelu jest nieco większa niż ta
sama wielkość dla badanych pojazdów, przy czym dla
pojazdu 2 różnica nie przekracza 20%, dla pojazdu 1 jest
większa od 40%, a dla pojazdu 3 o 36%,
- wszystkie wyznaczane parametry ruchu, związane z kątami znoszenia kół, wykazują większe różnice między rzeczywistymi pojazdami a modelem.
- kąt znoszenia modelu jest ponad 3,7 do 5-krotnie większy
od kąta dla testowanych pojazdów,
- różnica kątów znoszenia kół przedniej i tylnej osi modelu jest podobna do uzyskanej podczas badań pojazdu 1
i znacznie większa od występującej w pojeździe 2, oraz
3, (model i pojazd 3 charakteryzują się nadsterownością
a badane pojazdy 1 i 2 podsterownością),
- wskaźnik krzywizny toru jazdy był od 1,5 do dwukrotnie
większy dla modelu w stosunku do testowanych pojazdów,
- wskaźnik znoszenia pojazdu dla modelu był 3 do 5-krotnie
wyższy niż dla badanych pojazdów.

7. Wnioski

From results described above and individual comparisons,
we can see that:
- both: the truck model and tested vehicles were characterizing similar susceptibility to roll,
- the velocity of the drive of the model was above 3-times
lower than the of the vehicle, in spite this got lateral acceleration bring nearer to accelerations got through vehicles,
- the angle of the side inclination of the truck model was
lower from 1 to 3,5 degree from the inclination of real
vehicles,
- the yaw velocity for the model is somewhat larger than
this same value for vehicles, the difference for the vehicle
2 does not cross 20% and it is larger for vehicle 1 about
40%, and for the vehicle 3 about 36%,
- all marked parameters of the motion, connected with the
sideslip angles of the wheels, they show larger differences
between real vehicles and truck model,
- the sideslip angle of truck model is above 3,7 to 5-times
larger than the angle for tested vehicles,
- The difference of the sideslip angles of the wheels of the
front and rear axis of the truck model is similar to got
during tests of the vehicle 1 and considerably larger than
be present in vehicle 2 and 3, (truck model and vehicle 3
has oversteer characteristic and tested vehicles 1 and 2
understeer characteristic),
- the coefficient of the curvature of the track of the drive
was 2 times larger for the tested model in the relation to
vehicles,
- the sideslip coefficient of the vehicle for the model was
from 3 to 53-times larger in relation to tested vehicles.

7. Conclusions

Próba jazdy po okręgu ze stałą prędkością pozwala na określenie parametrów, przy których może dojść do przewrócenia
pojazdu. Podczas wykonywania rzeczywistych manewrów
skrętu, wartości graniczne przyspieszeń bocznych będą niższe
niż uzyskane z tej próby, ponieważ wystąpią dodatkowo siły
bezwładności, obniżające granicę wywrotu pojazdu.
Pomimo występujących różnic model może być wykorzystywany do analizy skłonności do wywracania się pojazdów.
Można prowadzić badania modelowe z tym, że należałoby
przeprowadzić kalibrację wyników, tak by można je było wykorzystać do analizy rzeczywistych pojazdów.

The test of the circular track with the steady state velocity
allows to the define of the parameters on which it can come to
roll the vehicle. During realize the real manoeuvres of the turn,
the boundary values of lateral accelerations will be lower than
got from this test, because the force of inertia will step out additionally, reducing the boundary of the dump of the vehicle.
Truck model can be used to the analysis of susceptibility to
roll over vehicles in spite stepping out differences. Truck model
investigations can be used with this that you should carry out
the calibration of results.
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Uzyskane wyniki badań pozwalają na twierdzenie, że model jest najbardziej zbliżony do pojazdu z wysoko położonym
środkiem masy. Nieco gorzej oddaje właściwości pojazdu z pojedynczymi kołami na osi tylnej (również z wysoko położonym środkiem masy). Wyniki badań modelu są najmniej zgodne z uzyskanymi z badań pojazdu o niżej położonym środku
masy.
Zauważalne różnice wyników pomiarów w dużym stopniu
wynikają z innych własności podłoża charakteryzującego się
niższą przyczepnością kół. Znacznie mniejsze różnice powstają
w wyniku innej podatności opon i sztywności zawieszeń.
Pomimo tych różnic model może być z powodzeniem wykorzystywany do analiz stateczności ruchu pojazdu a w szczególności jego odporności na wywrócenie.

The got results of testing allow to the proposition that truck
model is the most compatible to the vehicle with the laid high
centre of the mass. The deviation of results gives back the proprieties of the vehicle with single wheels on the rear axis (also
with the laid high centre of mass). The greater deviation of results of the truck model where got from testing of the vehicle
with the laid lower centre of mass.
The perceptible differences of the results of measurements
arise from the different properties of road being characterizing
the lower friction of wheels.
Considerably smaller differences come into being in the result of the different flexibility of tyres and the stiffness ness of
suspensions.
Model can be used with the success to the analyses of the
motion stability of the vehicle and in the peculiarity of his resistance on roll over in spite these differences.

**********
Praca wykonana w ramach projektu badawczo-rozwojowego MNiSW nr N R10 0008 04 „Opracowanie sygnalizatora zagrożenia
bezpieczeństwa do pojazdów o wysoko położonym środku masy” realizowanego przez Katedrę Silników Spalinowych i Pojazdów
ATH Bielsko-Biała.
This article was done within research-development project MNiSW no. N R10 0008 04 „Study of signalling device of the threat of
the safety for vehicles with laid high centre of mass” of realized through Department of Internal Combustion Engines and Vehicles,
University of Bielsko-Biała (ATH Bielsko-Biała).
**********
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WYKORZYSTANIE DYSKRETNEJ TRANSFORMATY FALKOWEJ
I PROBABILISTYCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W DIAGNOSTYCE
SILNIKÓW SPALINOWYCH
DISCRETE WAVELET TRANSFORM AND PROBABILISTIC
NEURAL NETWORK IN IC ENGINE FAULT DIAGNOSIS
W artykule przedstawiono próbę oceny stanu pracy silnika w warunkach symulowanego braku dopływu paliwa do poszczególnych cylindrów oraz próbę wykrywania uszkodzeń zaworów silnika spalinowego za pomocą sygnału drgań rejestrowanego na kadłubie silnika. Obiektem badań był czterocylindrowy silnik spalinowy. W badaniach za źródło informacji
o stanie silnika przyjęto sygnały przyspieszeń drgań rejestrowane na kadłubie silnika ZI. W przypadku diagnozowania
silnika spalinowego metodami drganiowymi nie można zapominać o występowaniu wielu źródeł drgań, co jest przyczyną
wzajemnego zakłócania symptomów uszkodzeń. Ze względu na konieczność analizy sygnałów niestacjonarnych i impulsowych w niniejszej pracy wykorzystano dyskretną transformatę falkową (DWT). Z przeprowadzonych badań wynika, że
istnieje możliwość wykorzystania probabilistycznych sztucznych sieci neuronowych do oceny procesu dopływu paliwa do
cylindrów oraz stanu zaworów w silnikach spalinowych.
Słowa kluczowe: diagnostyka, silniki spalinowe, sieci neuronowe.
The article presents an attempt of evaluating the state of engine operation under simulated shortage of fuel inflow to individual cylinders and the attempt to detect the valve faults in the engine by using the vibroacoustic signal registered on the
engine block. The object of research was a four-cylinder combustion engine. The vibration acceleration signals registered
on the engine block ZI were assumed the source of information on the engine condition. In case of diagnosing combustion
engines by vibration methods, the presence of numerous sources of vibration cannot be neglected, which are the reason
for reciprocal interference of symptoms of fault. Owing to the necessity of analyzing non-stationary and impulse signals,
a discrete wavelet transform (DWT) has been applied in this study. As results from the research, there is a possibility of
using probabilistic artificial neural networks to assess the process of fuel inflow to cylinders and the condition of the valves
in the combustion engines.
Keywords: diagnostics, combustion engines, artificial neural networks.

1. Wprowadzenie

1. Introduction

Systemy diagnostyczne wykorzystywane we współczesnych
silnikach spalinowych mają na celu lokalizację elementu lub
układu, który wskutek naturalnego zużycia lub uszkodzenia nie
może dalej pełnić swojej funkcji określonej przez producenta.
Rosnące wymagania, co do trwałości i niezawodności silników spalinowych oraz minimalizacji kosztów i niekorzystnego
oddziaływania na otoczenie powodują, że istnieje konieczność
pozyskiwania informacji o ich stanie podczas eksploatacji.
W procesie eksploatacji współczesnych silników spalinowych
wykorzystuje się szereg różnych metod i technik służących do
wykrywania wczesnych stadiów uszkodzeń oraz zwiększenia
ich sprawności i niezawodności [3]. Wprowadzenie obowiązku
produkowania pojazdów samochodowych zgodnych z wymogami normy OBDII (On-Board Diagnostics II) spowodowało,
że istnieją obecnie możliwości dostępu do danych przechowywanych w sterownikach poszczególnych układów. Dzięki temu
rozwiązaniu pojawiają się nowe możliwości diagnozowania
stanu technicznego tych układów [2, 5].
W badaniach wibroakustycznych silników ważnym zagadnieniem jest odpowiednia interpretacja złożonych sygnałów
pomiarowych poprzez zastosowanie coraz doskonalszych metod ich przetwarzania [1, 11-14]. Do głównych zadań w dia-

Diagnostic systems used in modern combustion engines are
intended for indicating the location of a component or system
which can no longer perform its function assigned by the manufacturer, owing to its ordinary wear or damage.
Increasing requirements regarding durability and reliability of combustion engines as well as cost minimization and
unfavorable effect on the environment, make it necessary to
acquire information on the condition of the engine during its
operation. Modern IC engine maintenance programmes incorporate various methods and techniques for early fault detection
to maintain efficiency and high reliability [3]. Introduction of
the obligation of manufacturing motor vehicles compliant with
the OBDII (On-Board Diagnostics II) standard resulted in the
possibility of accessing data stored in the drivers of individual
systems. Owing to this solution, new possibilities of diagnosing
the technical condition of those systems arise [2, 5].
An important issue in vibroacoustic examination of engines is a correct interpretation of complex measured signals by
applying more and more proficient methods of their processing
[1, 11-14]. The main tasks in diagnostics include: separation
of a useful vibroacoustic signal and selection of characteristic,
damage-sensitive features of the processed signal.
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gnozowaniu można zaliczyć: separację użytecznego sygnału
wibroakustycznego oraz wybór charakterystycznych cech przetworzonego sygnału wrażliwych na uszkodzenia.
Jednym ze sposobów pozyskiwania informacji diagnostycznej jest pomiar drgań generowanych przez silnik. Silnik
spalinowy jest obiektem podlegającym oddziaływaniu wymuszeń wewnętrznych i zewnętrznych. Należą do nich przede
wszystkim [4]:
- ciśnienie spalania,
- ruch układu tłokowo-korbowego,
- wymuszenia ze strony układu rozrządu,
- wymuszenia wynikające z pracy osprzętu silnika tj. alternatora, sprężarki itp.,
- wymuszenia przenoszone z nadwozia oraz układu przeniesienia napędu.
Sygnał drganiowy rejestrowany w dowolnym miejscu na
korpusie silnika jest ważoną sumą jej odpowiedzi na wszystkie
zdarzenia elementarne, przy czym jako wagi występują tu sploty z impulsowymi funkcjami przejścia od miejsca generacji do
odbioru sygnału diagnostycznego.
Sygnały wibroakustyczne generowane przez poszczególne
pary kinematyczne i osprzęt silnika spalinowego, ze względu na występowanie zjawisk nieliniowych wywołanych m.in.
występowaniem luzów, nieliniowości charakterystyk elementów sprężystych, są z reguły niestacjonarne. Charakterystyki
częstotliwościowe sygnałów w istotny sposób zależą od transmitancji drogi propagacji sygnałów składowych od źródeł do
punktu pomiaru. Drgania mierzone na kadłubie mają złożony
charakter ze względu na nakładanie się sygnałów pochodzących od różnych źródeł. Z powyższych względów diagnozowanie uszkodzeń silników jest procesem trudnym.
Jednoczesna analiza czasowych i częstotliwościowych własności sygnałów za pomocą transformaty falkowej jest coraz
częściej stosowana w diagnostyce silników spalinowych [7, 9,
11-13].
Analiza falkowa polega na dekompozycji sygnału i przedstawieniu go w postaci liniowej kombinacji funkcji bazowych, zwanych falkami. Cechami odróżniającymi tę metodę analizy sygnału od innych są wielostopniowa dekompozycja sygnału, zmienna
rozdzielczość w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz możliwość
stosowania funkcji bazowych innych niż funkcje harmoniczne.
W literaturze analiza falkowa przedstawiana jest w dwóch odmianach: dyskretnej DWT (z ang. Discrete Wavelet Transform)
i ciągłej CWT (z ang. Continuous Wavelet Transform).
Dyskretną transformatę falkową sygnału x(t) wyznacza się
jako iloczyny skalarne x(t) i ciągu funkcji bazowych ψ(t):

One of the methods of acquiring diagnostic information is
to measure the vibration generated by the engine. A combustion
engine is subject to the action of inner and outer forces. They
encompass mainly [4]:
- combustion pressure,
- movement of the crank-piston system,
- forces induced by the timing gear system,
- forces resulting from the work of engine accessories, such
as: the alternator, compressor, and the like,
- forces transferred from the vehicle body and the power
transmission system.
The vibration signal recorded in any location on the engine
block is a weighted sum of its response to all elementary events;
convolutions with pulse functions of transfer from the place of
generation to the reception place of the diagnostic signal are the
weights here.
Vibroacoustic signals generated by individual kinematic
pairs and combustion engine tooling are most frequently nonstationary due to the occurrence of nonlinear phenomena provoked, interalia, by clearance and nonlinearity of elastic components’ characteristics. Frequency characteristics of signals
essentially depend on transmittance of the propagation route of
component signals from their source to the measuring point.
Vibration measured on a block is of a complex nature due to
the overlapping signals which originate from various sources.
For these reasons, diagnosing combustion engine faults is a difficult process.
A simultaneous analysis of the time and frequency related
properties of signals by means of a wavelet transform is more
and more frequently used in diagnosing combustion engines
[7, 9, 11-13].
A wavelet analysis consists in signal decomposition and
its presentation as a linear combination of the base functions
known as wavelets. The features distinguishing this method of
signal analysis from other methods are multilevel signal decomposition, variable resolution in time and frequency domains
and the possibility of using base functions other than harmonic
functions. In the literature, wavelet analysis is commonly presented in two variants: Discrete Wavelet Transform (DWT) and
Continuous Wavelet Transform (CWT).

The discrete wavelet transform of a signal x(t) is determined
as scalar products x(t) and a sequence of a base function ψ(t):

(1)

(1)

gdzie: a i b zastąpiono odpowiednio przez 2j i 2jk.

where: a and b are replaced by 2j and 2jk.

W wyniku wielopoziomowej dekompozycji sygnału otrzymuje się aproksymacje sygnału na danym poziomie oraz sumę
detali na kolejnych poziomach:

As a result of multilevel decomposition of a signal, signal
approximations are obtained at a given level and a sum of details at subsequent levels:

k

x(t ) = Ak + ∑ Dl

k

x(t ) = Ak + ∑ Dl

(2)

l =1

gdzie: Dl – detal sygnału, składnik wielkoczęstotliwościowy
sygnału, Ak – aproksymacja sygnału, reprezentacja małoczęstotliwościowa sygnału.
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(2)

l =1

where: Dl – signal detail, multi-frequency component of the
signal, Ak – signal approximation, low-frequency representation of the signal .
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Wraz ze zwiększeniem poziomu dekompozycji sygnału
udział detali maleje, co powoduje, że wraz ze zmniejszeniem
rozdzielczości maleje zawartość szczegółów w aproksymacji
sygnału.
Dyskretna transformata falkowa daje możliwość dekompozycji i selektywnej rekonstrukcji (syntezy) sygnału w całym
przedziale analizy. Można ją przyrównać do filtracji sygnału ze
stałą, względną szerokością pasma.
W artykule przedstawiono próbę wykrywanie braku dopływu paliwa do cylindra oraz oceny stanu zaworów w silnikach
spalinowych, poprzez pomiar przyspieszeń drgań kadłuba i budowę na ich podstawie wzorców dla probabilistycznych sztucznych sieci neuronowych [1, 6, 8, 10].
Wykorzystując ten typ sieci należy odpowiednio dobrać
współczynnik wygładzający γ. Reprezentuje on odchylenie
radialne funkcji Gaussowskich i jest miarą zasięgu neuronów
w warstwie ukrytej. Zbyt mała wartość powoduje utratę własności generalizowania wiedzy przez sieć, a zbyt duża uniemożliwia prawidłowy opis szczegółów. Wartość współczynnika γ, podobnie jak w sieciach radialnych, dobiera się na drodze
eksperymentalnej.

As the signal decomposition level increases, the share of
details decreases, the result of which is a situation where a reduced resolution is accompanied by a reduced content of details
in the signal approximation.
The discrete wavelet transform enables decomposition and
selective reconstruction (synthesis) of a signal within the whole
range of analysis. It can be compared to signal filtration with
a constant, relative band width.
The paper presents an attempt of detecting lack of fuel inflow to a cylinder and the condition of the valves in the combustion engines, by measuring the engine block accelerations
and based on these, building patterns for artificial probabilistic
neural networks [1, 6, 8, 10].
While using such network type, proper smoothening coefficient γ should be selected. It represents the radial deviation
of Gauss functions and is a measure of the range of neurons
in the hidden layer. This value, when too low, causes the loss
of knowledge generalising property by the network, and, if too
high, prevents the correct description of details. Similarly to the
radial networks, the value of γ coefficient is determined experimentally.

2. Sposób budowy klasyfikatora neuronowego
braku dopływu paliwa do cylindrów

2. Method of building neural classifier illustrating
lack of fuel inflow to cylinders

W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę wykorzystania analizy DWT w procesie budowy wzorców uszkodzeń
w postaci braku dopływu paliwa do cylindra.
Obiekt badań stanowił silnik z zapłonem iskrowym o pojemności 1,1 dm3. Podczas badań rejestrowano przyspieszenia
drgań kadłuba silnika oraz prędkość obrotową i położenie wału
korbowego w funkcji czasu. Sygnały rejestrowano za pomocą
ośmiokanałowej karty akwizycji danych sterowanej programem
opracowanym w środowisku LabView 7.1. Badania przeprowadzono na hamowni podwoziowej. Sygnały przyspieszeń drgań
mierzono na czwartym cylindrze w kierunku prostopadłym, na
biegu jałowym przy stałej prędkości obrotowej silnika wynoszącej 750 obr/min.
Celem badań było określenie wpływu braku dopływu paliwa do poszczególnych cylindrów na charakterystyki sygnału
drganiowego. W ramach badań symulowano różne stany pracy
silnika, tj.:

Our studies attempted to use a DWT analysis in the process of building fault models in the form of no fuel inflow to
a cylinder.
The object of studies comprised 1.1 dm3 spark ignition engines. During tests, the following parameters were recorded as
a function of time: accelerations of the engine block vibration,
rotational speed and location of the crankshaft. The signals
were recorded by means of an eight-channel data acquisition
card controlled with a programme developed in the Lab View
7.1 environment. The studies were conducted on a chassis test
bench. The signals of vibration accelerations were measured on
the forth cylinder in a perpendicular direction, on an idle run, at
a constant rotational speed of the engine of 750 r.p.m.
The main purpose of the research was to determine the effect of the lack of fuel inflow to individual cylinders on the
vibration signal characteristics. Different states of engine operation were simulated as part of the studies, i.e.:

- silnik sprawny,
- wyłączany cylinder nr 1,
- wyłączany cylinder nr 2,
- wyłączany cylinder nr 3,
- wyłączany cylinder nr 4,
- wyłączne parami cylindry nr 1 i 4,
- wyłączne parami cylindry nr 2 i 3.

- fully operational engine,
- cylinder no. 1 off,
- cylinder no. 2 off,
- cylinder no. 3 off,
- cylinder no. 4 off,
- pair of cylinders no. 1 and no. 4 off,
- pair of cylinders no. 2 and no. 3 off.

Dla każdego ze stanów pracy silnika zarejestrowano po
dwadzieścia przykładowych sygnałów (rys. 1).
Zgodnie z definicją DWT przebieg czasowy drgań możemy
rozłożyć na zadaną liczbę poziomów dekompozycji. W przeprowadzonych doświadczeniach sygnały przyspieszeń drgań
zostały poddane dekompozycji na dziesięciu poziomach.
Po przeprowadzeniu dekompozycji i rekonstrukcji sygnału, na każdym z poziomów osobno, dokonano opisu charakteru
zmian amplitudy przebiegów czasowych za pomocą wartości
entropii sygnału:

For each state of engine operation, twenty examples of signals were recorded (fig. 1).
In accordance with the DWT definition, the time course of
vibration can be decomposed into a prescribed number of decomposition levels. In the conducted experiments, the signals
of vibration accelerations underwent decomposition at ten levels.
After signal decomposition and reconstruction, at each level separately, a description of the nature of changes of the time
amplitude was made by means of the signal entropy values:
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Rys. 1. Przykładowe zarejestrowane przebiegi przyspieszeń drgań dla poprawnej pracy silnika oraz wyłączenia dopływu paliwa do cylindrów nr 1 i 4
(φ – kąt obrotu wału korbowego)
Fig. 1. Examples of recorded courses of vibration accelerations for correct operation of the engine and with fuel inflow to cylinders no.1 and 4 switched
off (φ – crank angle)

(

E = −∑ si 2 (t ) ⋅ log si 2 (t )
i

)

(3)

(

E = −∑ si 2 (t ) ⋅ log si 2 (t )
i

)

(3)

gdzie: sl(t) – analizowany sygnał.

where: sl(t) – analysed signal.

W badaniach wykorzystywano probabilistyczne sieci neuronowe (PNN). Sieci neuronowe tego typu są używane jako
klasyfikatory dzielące zbiór danych na ustaloną liczbę kategorii
wyjściowych [8]. Wstępne badania wykazały brak możliwości
odseparowania od siebie wszystkich zasymulowanych stanów
pracy silnika. W doświadczeniach przyjęto za cel pracy klasyfikatora neuronowego, określenie trzech stanów w postaci:
- poprawnej pracy silnika,
- wyłączenia pojedynczego cylindra (nr 1 lub 2 lub 3 lub
4),
- wyłączenia pary cylindrów (nr 1 i 4 lub 2 i 3).

The probabilistic neural networks were used in the research (PNN). Neural networks of this type are used as classifiers dividing the data set into a predetermined number of initial
categories [8]. Preliminary studies showed that there was no
possibility of separating all of the simulated states of the engine
operation. In the experiments, the determination of the three
states of the engine was assumed to be the aim of the neuron
classifier operation; the three states included:
- correct operation of the engine,
- disengagement of a single cylinder (no. 1 or 2, or 3, or 4),
- disengagement of a pair of cylinders (no. 1 and 4, or 2
and 3).

W badaniach za dane wejściowe sieci neuronowych przyjęto wyznaczone wartości entropii aproksymacji sygnału drganiowego. Sprawdzono kilka wariantów zestawów danych wejściowych różniących się przyjętą liczbą poziomów dekompozycji:
- 1-10 (wariant I),
- 1-9 (wariant II),
- 1-8 (wariant III),
- 1-7 (wariant IV),
- 1-6 (wariant V),
- 1-5 (wariant VI).

In the research, the determined values of the vibration signal
approximation entropy were assumed to be the input data for the
neural networks. Some variants of the input data sets, varying
with the adopted number of decomposition levels, were checked:
- 1-10 (variant I),
- 1-9 (variant II),
- 1-8 (variant III),
- 1-7 (variant IV),
- 1-6 (variant V),
- 1-5 (variant VI).

Przyjęta liczba poziomów dekompozycji odpowiadała liczbie wejść sieci neuronowej.
W eksperymentach mających na celu budowę poprawnie
działającego klasyfikatora neuronowego typu PNN sprawdzono działanie sieci dla 86 różnych wartości współczynnika γ.
Uzyskane wyniki zależności wpływu współczynnika γ na
wartość błędu klasyfikacji przedstawiono na rys. 2.
Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły na budowę bezbłędnie działającego klasyfikatora neuronowego. Uzyskane
wyniki wskazują na niewielką różnicę w poziomie błędu sieci neuronowych uczonych na danych pochodzących z różnej
liczby poziomów dekompozycji. Dla większości przypadków
wariantów wzorców bezbłędną pracą odznaczały się klasyfikatory neuronowe PNN dla wartości współczynnika γ w zakresie
0,004÷1. W przypadku stosowania współczynnika γ z innego
zakresu wartości, zauważalny był znaczny wzrost popełnianego błędu klasyfikacji.

The adopted number of the decomposition levels corresponded to the number of inputs of the neural network.
In the experiments, which aimed at constructing a properly
working neuron classifier of the PNN type, the operation of networks for 86 different values of coefficient γ were checked.
The obtained results of the dependence of coefficient γ‘s influence on the classification error value are presented in fig. 2.
The conducted experiments allowed constructing a faultlessly working neuron classifier. The obtained results indicate an
insignificant difference in the level of error of neural networks
taught on the data originating from various number of decomposition levels. For a majority of model variants, the PNN neuron classifiers were characterized by faultless operation for the
coefficient γ’s value within the range of 0,004÷1. When applying γ from a different range of values, a significant increase was
observed of the classification error made.

50

EKSPLOATACJA I N IEZAWODNOŚĆ NR 4/2010

SCIENCE AND TECHNOLOGY

Rys. 2. Wpływ wartości współczynnika γ na poprawność klasyfikacji sieci neuronowej PNN
Fig. 2. The effect of the γ coefficient on the correctness of the PNN neural network classification

3. Klasyfikator neuronowy uszkodzenia zaworu
wylotowego

3. Neural classifier for the local fatigue crack of an
exhaust valve

W przeprowadzonych eksperymentach źródło danych stanowią przebiegi czasowe przyspieszeń drgań korpusu silnika.
Obiektem badań był samochód marki Ford Fiesta z silnikiem ZI
o pojemności 1,3 dm3. Badania przeprowadzono na hamowni
podwoziowej FLA 203 firmy Bosch, mierząc sygnał przyspieszeń drgań korpusu silnika oraz i prędkość wału korbowego.
Sygnały rejestrowano z częstotliwością próbkowania równą 25
kHz. Badania przeprowadzono dla obciążenia silnika na poziomie 100 i 66%. Rejestrowano sygnały drganiowe dla silnika
pracującego na 3, 4 i 5 biegu, przy ustalonej prędkości wynoszącej 60, 80, 90, 100, 110 i 120 [km/h]. Serie doświadczeń
przeprowadzono dwukrotnie, dla silnika bez uszkodzeń oraz
z uszkodzeniem w postaci zamodelowanego pęknięcia zaworu wylotowego. W efekcie, dla każdego wariantu obciążenia,
prędkości, numeru biegu i uszkodzenia lub jego braku, zarejestrowano 50 przebiegów czasowych zawierających każdy po
50 pełnych cykli roboczych w zakresie kąta obrotu wynoszącego 0-720o.
Analiza przebiegów czasowych wykluczyła możliwość ich
bezpośredniego użycia jako danych dla klasyfikatorów neuronowych. Występowanie uszkodzenia w postaci uszkodzenia
zaworu wylotowego nie wpłynęło jednoznacznie na charakter
zmian miar punktowych uzyskanych z sygnałów drganiowych.
W przeprowadzonych doświadczeniach wykorzystano
analizę DWT do dekompozycji zarejestrowanych przebiegów
drganiowych na ustalonej liczbie poziomów dekompozycji,
wynoszącej od 1 do 10. Następnie wyznaczano procentowo
energię, jaką niesie w sobie aproksymacja i detale na kolejnych
poziomach dekompozycji. Suma energii aproksymacji i detali
na kolejnych poziomach dekompozycji wynosi 100% – co odpowiada energii jaką niesie niezdekomponowany sygnał x(t).
Sposób postępowania przedstawiono na rys. 3.

Data in the experiments carried out is derived from time
runs of the vibration accelerations in the engine body. The object of tests was a 1.3 dm3 engine of a Ford Fiesta personal
car. During tests, carried out on a Bosch FLA203 chassis test
bench, acceleration of the head vibration and rotational speed
of crankshaft were recorded. The frequency of sampling of vibration signals and rotational speed was 25 kHz. The researches
were made for 100% and 66% load engine. The signals were
recorded for engine works on 3rd, 4th and 5th number of gear
and steady speed: 60, 80, 90, 100, 110, 120 [km/h]. The series
were made twice, for engine work without and with damage
of exhaust valve. Finally, for each variant of load, speed, number of gear, and damage, 50 runs of accelerations of the engine
body vibration were recorded. Everyone of run included 50 full
operating cycles within the rotation angle of 0-720º.
The analysis of time runs excluded the possibility to use
them directly as the data for neural classifiers. The simulated
local fatigue crack of an exhaust valve did not explicitly affect
the character of changes in local measurements derived from
the vibration signals.
In the conducted experiments, the signals of vibration accelerations underwent decomposition at one to ten levels. Next,
the percent of approximations and details energy on levels were
measured. The sum of approximations and details energy on
levels equals 100% – this is energy of the original signal x(t).
The procedure is shown on fig. 3.
Nominated results, after conducting the proper process of
standardizing and scaling where the input data for neural classifiers built based on probabilistic neural networks.
The exemplary results of energy percentage value contained
in detail on second and fifth level decomposition was shown of
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Rys. 3. Sposób postępowania przy budowie wzorców
Fig. 3. Procedure of setting up

Wyznaczone wartości, po przeprowadzeniu odpowiedniego procesu standaryzacji i skalowania, stanowiły dane wejściowe dla klasyfikatorów neuronowych zbudowanych w oparciu
o probabilistyczne sieci neuronowe.
Przykładowe wyznaczone wartości procentowe energii,
jaką zawiera detal na 2 i 5 poziomie dekompozycji, dla pracującego silnika bez i z uszkodzeniem zaworu wylotowego,
pokazano na rys. 4.
W eksperymentach mających na celu budowę poprawnie
działającego klasyfikatora neuronowego typu PNN sprawdzono działanie sieci dla 86 różnych wartości współczynnika γ.
W każdym z przeprowadzonych eksperymentów sieć neuronowa miała za zadanie sklasyfikować zarejestrowany sygnał
drganiowy do jednej z dwóch klas odpowiadających silnikowi
sprawnemu oraz z uszkodzonym zaworem wylotowym.
W pierwszym eksperymencie, sprawdzano przydatność sieci neuronowych PNN dla silnika pracującego na danym biegu
i obciążeniu, niezależnie od prędkości obrotowej.

fig. 4 as for working engine both, with and without the fault of
exhaust valve.
In the experiments aimed at the construction of a proper
neural classifier of PNN type, the performance of the network
for 86 various values of γ coefficient were checked.
In each conducted experiments the neural network had
a task to classify registered vibrating signal to one of two
classes adequate to capable engine and the engine with faulty
exhaust valve.
In the first experiment there was examined the use of PNN
neural networks for the engine working on certain gear and under the certain load, independently from the rotational speed.
Neural classifiers contained: 2 neurons in the output layer, 50
neurons in the hidden layer and, depending on the amount of
the levels of decomposition, from 2 to 11 neurons in the input
layer.
Seeing that for each from the analyzed conditions of working engine (number of gear, load) it was possible to built clas-

Rys. 4. Przykładowe wartości energii detali na 2 i 5 poziomie dekompozycji (• – silnik bez uszkodzeń, ∆ – silnik z uszkodzonym zaworem wylotowym)
Fig. 4. Example of detail energy on 2nd and 5th level decomposition (• – efficient engine, ∆ – engine with the simulated local fatigue crack of an exhaust
valve)
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Klasyfikatory neuronowe posiadały: 2 neurony w warstwie
wyjściowej, 50 neuronów w warstwie ukrytej, oraz w zależności od liczby poziomów dekompozycji – 2 do 11 neuronów
w warstwie wejściowej.
Ponieważ dla każdego z analizowanych warunków pracy
silnika (numer biegu, obciążenie) udało się zbudować klasyfikatory umożliwiający bezbłędne rozpoznawanie uszkodzenia
silnika, wykonano kolejny eksperyment. W eksperymencie
tym postanowiono sprawdzić, czy możliwe jest rozpoznawanie
uszkodzenia zaworu wylotowego dla silnika pracującego na danym biegu, niezależnie od obciążenia.
Sieci neuronowe były zbudowane z: 2 neuronów w warstwie wyjściowej, 100 neuronów w warstwie ukrytej, oraz
w zależności od liczby poziomów dekompozycji – 2 do 11 neuronów w warstwie wejściowej.
Również ten eksperyment przyniósł zadowalające wyniki.
W kolejnej próbie postanowiono zbudować klasyfikator umożliwiający wykrywanie uszkodzenia zaworu wylotowego silnika
pracującego na różnych biegach, przy różnych obciążeniach
i prędkościach obrotowych.
Wykorzystane w eksperymencie klasyfikatory PNN zbudowane były z: 2 neuronów w warstwie wyjściowej, 300 neuronów w warstwie ukrytej, oraz w zależności od liczby poziomów
dekompozycji – 2 do 11 neuronów w warstwie wejściowej.
Przeprowadzony eksperyment zakończył się sukcesem
(rys. 5).

sifier providing faultless recognizing engine faults, there was
conducted following experiment. In the experiment the task
was to check if it’s possible to recognize the faults of exhaust
valve for the engine working on certain gear independently
from the load.
The neural networks were built from: 2 neurons in the output layer, 100 neurons in the hidden layer and, depending on the
amount of the levels of decomposition, from 2 to 11 neurons in
the input layer.
This experiment has gives the positive results as well.
In the following attempt it was decided to built classifier
providing detection exhaust valve faults of the engine working
on different gears with various loads and rotational speed.
Exploited in experiment PNN classifiers were built from:
2 neurons in the output layer, 300 neurons in the hidden layer
and, depending on the amount of the levels of decomposition,
from 2 to 11 neurons in the input layer.
The conducted experiment gave the positive results (fig. 5).

Rys. 5. Wpływ wartości współczynnika γ na poprawność klasyfikacji sieci neuronowej PNN
Fig. 5. The effect of the γ coefficient on the correctness of the PNN neural network classification

4. Podsumowanie

4. Summary

Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość budowy
poprawnie działającego klasyfikatora neuronowego rozpoznającego różne stany pracy silnika związane z brakiem dopływu
paliwa do cylindra oraz uszkodzenia zaworu wylotowego.
W pracy zaproponowano wykorzystanie jako źródła informacji o stanie obiektu, deskryptorów obliczonych na podstawie
sygnału przyspieszeń drgań kadłuba silnika.
W przyjętej metodzie diagnostyczne cechy sygnału drgań
uzyskano na podstawie analizy wielorozdzielczej na różnych
poziomach dekompozycji bez straty informacji.
Wyniki potwierdziły skuteczność wykorzystania entropii
aproksymacji sygnału uzyskanej z falkowej dekompozycji,

The studies have proven that it is possible to build a correctly working neuron classifier capable of recognizing different
conditions of engine work, including those connected with lack
of fuel inflow to the cylinder and damages of the local fatigue
crack of an exhaust valve.
As part of the study, the descriptors calculated on the basis of the vibration acceleration signal registered on the engine
block were proposed to serve as the source of information on
the engine condition.
In this method, the features of the vibration signal at the
different resolution levels are extracted by multiresolution analysis without losing their original properties.
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oraz energii sygnałów drganiowych zdekomponowanych za
pomocą dyskretnej transformaty falkowej – jako bazy do budowy wzorców stanów silnika.
Użycie probabilistycznej sieci neuronowej z odpowiednio
dobraną wartością współczynnika γ pozwoliło uzyskać bezbłędną klasyfikację.
Zaproponowana metoda bazująca na DWT oraz sieciach
neuronowych może być stosowana do wykrywania uszkodzeń
mechanicznych silników spalinowych pracujących w różnych
warunkach.
Można postawić tezę, że możliwe byłoby zwiększenie
efektywności systemów OBD – umożliwiających wykrywanie
uszkodzeń mechanicznych silnika maskowanych przez elektroniczne urządzenia sterujące współczesnych pojazdów samochodowych, poprzez opracowanie systemów wykorzystujących
probabilistyczne sztuczne sieci neuronowe.

The results confirmed effectiveness of using the signal approximation entropy, acquired from a wavelet decomposition,
and the signal approximation and detail energy, acquired from
the discrete wavelet decomposition – as the base for building
models of engine operation.
The use of a probabilistic neural network with a correctly
selected value of coefficient γ enables obtaining a faultless classification.
The proposed method is based on DWT analysis combined
withs neural networks for detecting the internal combustion engine fault in various working condition.
Hence, a thesis can be posed that it would be possible to increase effectiveness of the OBD systems which allow detecting
mechanical damage of an engine, masked by electronic control devices of the contemporary automotive vehicles, through
developing systems which would take advantage of artificial
probabilistic neural networks.
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METODY OKREŚLANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ WYSOKOTEMPERATUROWĄ
POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH KOTŁÓW SPALAJĄCYCH
LUB WSPÓŁSPALAJĄCYCH BIOMASĘ
METHODS OF RISK DETERMINATION OF HIGH TEMPERATURE CORROSION
FOR HEATING SURFACES IN BIOMASS FIRED OR CO-FIRED BOILERS
W pracy opisano procesy korozji siarkowej i chlorowej oraz zaprezentowano metody diagnostyczne i badawcze, mające
na celu przeciwdziałanie niebezpiecznemu zjawisku korozji wysokotemperaturowej, której tempo potrafi wzrosnąć nawet
o rząd wielkości po zastąpieniu paliw nieodnawialnych (jak węgiel kamienny) biomasą pochodzenia rolniczego. Opisane
w artykule metody diagnostyczne pozwalają z wyprzedzeniem określić zagrożenie korozyjne i uniknąć niespodziewanych,
zwykle bardzo kosztownych awarii.
Słowa kluczowe: kocioł, biopaliwo, korozja wysokotemperaturowa.
This paper describes the processes of sulphur and chlorine corrosion in boilers, and presents diagnostic and research
methods for the prevention of the dangerous phenomenon of high temperature corrosion, the rate of which can increase by
even one order of magnitude after the replacement of fossil fuels (such as coal) with agricultural biomass. The diagnostic
methods described in this article help determining in advance the risk of corrosion and avoid unexpected and usually very
expensive failures.
Keywords: boiler, biofuel, high-temperature corrosion.

1. Wprowadzenie

1. Introduction

W trakcie negocjacji w sprawie przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej, prowadzonych do maja 2003 roku, Polska zobowiązała się do osiągnięcia w roku 2010 poziomu 7,5% krajowego
zużycia energii elektrycznej brutto z odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym aż 4,5% miało pochodzić z biomasy. W dniu
30 maja 2003 r. Minister Gospodarki wydał rozporządzenie [7]
otwierające rynek zbytu energii wyprodukowanej m.in. w procesie spalania paliw pochodzenia rolniczego, która jednoznacznie
została zakwalifikowana jako energia odnawialna. Dodatkową
zachętą było m.in. zwolnienie energii elektrycznej wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych z podatku akcyzowego [9].
Te (i temu podobne) działania wpłynęły na ciągły wzrost
udziału surowców odnawialnych w ogólnej strukturze paliw spalanych w Polsce. Coraz większa ilość kotłowni decyduje się na
spalanie lub współspalanie biomasy. Niesie to bardzo pozytywne
efekty ekologiczne (biomasa uważana jest za paliwo o zerowej
emisji CO2), oraz społeczne. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpływa na powstawanie nowych miejsc pracy przy
produkcji biomasy, przy obsłudze urządzeń technologicznych
do jej spalania, przy transporcie, magazynowaniu itd.
Niestety istnieją też negatywne zjawiska wynikające z zastępowania konwencjonalnych paliw paliwami odnawialnymi.
Do najważniejszych negatywnych skutków stosowania biomasy
należy zaliczyć wzrost zagrożenia korozją wysokotemperaturową powierzchni ogrzewalnych kotłów nawet o rząd wielkości.
Problem ten ma duże znaczenie zarówno w lokalnych kotłowniach jak i w energetyce zawodowej, gdzie współspalanie biomasy gwałtownie pogarsza żywotność rur ekranów parowników,
skracając ją nawet do 2-3 lat. Korozja jest główną przyczyną
awarii związanych z nieszczelnościami ekranów, oraz koniecz-

During negotiations on Polish accession to the European
Union carried out until May 2003, Poland pledged to achieve
a level of 7.5% of national gross electricity consumption from
renewable energy sources (RES) by 2010, including as much as
4.5% of energy from biomass. On 30th May 2003, the Minister
of Economy issued a government order [7] that opened the market for energy produced from the combustion of fuels coming
from agricultural sources, clearly classified as renewable energy. An additional incentive was an exemption from excise duty
for electricity produced from renewable sources [9].
These and other similar measures contributed to a continuous increase in renewable materials in the overall structure
of fuel burned in Poland. An increasing number of boilers are
switching to biomass firing or co-firing, with very positive ecological effects (biomass fuel is considered to have zero CO2
emission). Additionally, the use of renewable sources of energy
creates new jobs in the production of biomass, maintenance of
technological equipment, transport, storage, etc.
Unfortunately, replacing conventional fuels with renewable
fuels also causes certain adverse effects. The most important is
an increased risk of high temperature corrosion of boiler heated
surfaces, by even an order of magnitude. This problem is crucial for both local boiler houses and the power industry, where
biomass co-firing dramatically shortens the life of evaporator
walls water tubes, reducing it even to 2-3 years. Corrosion is
a major cause of failures associated with leaks in screens, and
replacement of damaged screens may be required even after
only a dozen or so months of operation (fig. 1). Unexpected
failures related to high temperature corrosion may lead to the
shut-down of the boiler and costs reaching even millions of
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zloties (repairs, production downtime,
ności ich wymiany i może spowodować
penalties for failure to comply with conuszkodzenia ekranów już po kilkunastu
tracts, etc.).
miesiącach eksploatacji (rys. 1). EfekHigh temperature corrosion is a chety w postaci niespodziewanych awarii
mical process of metal oxidation at high
w wyniku działania korozji wysokotemtemperatures and in various gases or
peraturowej prowadzą do konieczności
environments containing mainly sulwyłączenia kotła i poniesienia kosztów
phur, hydrogen sulphide or halogens.
(remontów, przerw w produkcji, kar za
It causes the destruction of metal and
niedotrzymanie umów itp.) sięgających
changes mechanical strength. Its specinawet milionów złotych.
ficity lies in that a homogeneous passive
Korozja wysokotemperaturowa jest
Rys. 1. Fragment skorodowanych rur ekranu parownika kotła BP-1150
layer of oxides does not appear on the
chemicznym procesem utleniania metali
metal surface as is the case in normal
w wysokiej temperaturze i w różnego
Fig. 1. Corroded evaporator’s pipes of BP-1150
oxidation. High temperature corrosion,
typu spalinach lub środowiskach zawieboiler
in addition to specific chemical comporających głównie siarkę, siarkowodór
sition, requires a high temperature in which the oxygen deficit
lub chlorowce. Objawia się ona zniszczeniem metalu i zmiain the combustion chamber results in the reaction of sulphur,
ną wytrzymałości mechanicznej. Jej specyfika polega na tym,
chlorine and fluorine with oxygen contained in the protective
że na powierzchni metalu nie tworzy się jednorodna, pasywna
oxide layer on the surface of water tubes, and then their reaction
warstwa tlenków, jak to ma miejsce w normalnych warunkach
with iron, causing a rapid decrease in wall thickness [10].
utleniania. Dla wystąpienia korozji wysokotemperaturowej
oprócz odpowiedniego składu chemicznego spalin niezbędna jest wysoka temperatura, w której, przy niedomiarze tlenu
w palenisku, siarka, chlor i fluor wchodzą w reakcje chemiczne
z tlenem, tworzącym ochronną warstwę tlenków na powierzchni rur, a następnie reagują z żelazem powodując szybki ubytek
grubości ścianki [10].

2. Wpływ paliw pochodzenia rolniczego na rodzaj
mechanizmu korozji

2. Effect of fuels from agricultural sources on the
nature of the mechanism of corrosion

W konwencjonalnych paleniskach spalających węgiel
głównym związkiem zawartym w tym paliwie i intensyfikującym procesy korozyjne była siarka S. Pierwiastek ten ma tutaj
tak duże znaczenie, że mechanizm korodowania powierzchni
ogrzewalnych nazwano korozją siarkową (jest to uproszczona
nazwa korozji siarczanowo-siarczkowej).
Efektem działania korozji siarkowej są ubytki występujące
na zewnętrznej powierzchni rury, gdzie powstaje gruba warstwa
magnetytu (Fe3O4), która zawiera pasma i wysepki siarczków.
Znaczenie siarki w procesach korozji wysokotemperaturowej
wynika m.in. ze znaczenia temperatury dla tego pierwiastka.
O ile w niższych temperaturach siarka może wystąpić w postaci
S6, S7, S8, to w temperaturze powyżej 700°C aktywną cząstką
siarki jest siarka pierwiastkowa, S2. W spalinach kotła siarka
występuje w postaci H2S, SO2 i SO3 [5].
W przypadku stosowania biopaliw, bardzo często do paleniska wprowadzany jest inny agresywny pierwiastek: chlor.
Zawartość chloru np. w słomie jest kilkakrotnie większa niż
w węglu (0,4÷0,8%) [3]. Wyniki wielu badań [2,8] wykazują,
że chlorki mogą poważnie wpływać na korozję wysokotemperaturową metali. Na powierzchni skorodowanych rur prawie
zawsze stwierdza się obecność chloru. Fazy chloru, np. FeCl2,
występują łącznie z tlenkami żelaza i siarczkami żelaza. Ważną
cechą korozji chlorkowej jest to, że chlor akumuluje się w pobliżu lub na styku powierzchni metalu i ochronnych tlenków.
Możliwość wystąpienia korozji chlorkowej sygnalizuje obecność NaCl w osadach na powierzchni metalu, ewentualnie
obecność HCl lub Cl2 w gazach w pobliżu ścian. Przy braku
siarki w układzie występujące w osadach chlorki metali alkalicznych mają silnie korozyjne działanie. Korozja ta objawia
się ciemną warstwą tlenków, ułożoną wielowarstwowo i słabo

In conventional combustion chambers for coal incineration,
the main compound contained in this fuel that is responsible
for the intensification of corrosion processes is sulphur S. This
element is so important in this regard that the mechanism of
corrosion of heated surfaces is called sulphurous corrosion
(a simplified version of the more proper term sulphate-sulphide
corrosion).
The effect of sulphur corrosion are losses on the outer surface of the water tube where a thick layer of magnetite is formed
(Fe3O4) which contains strips and patches of sulphides. The
importance of sulphur in high temperature corrosion processes
results for example from the importance of temperature for this
element. Whereas at lower temperatures sulphur may occur as
S6, S7, S8, at temperatures above 700°C the active sulphur molecule is elemental sulphur S2. In boiler flue gases, sulphur occurs
as H2S, SO2 and SO3 [5].
The use of biofuels often results in the exposure of the combustion chamber to another aggressive element - chlorine. For
example in straw the chlorine content is several times greater
than in coal (0.4 ÷ 0.8%) [3]. Results of several studies [2,8]
show that chlorides can seriously enhance the high temperature
corrosion of metals. The surface of corroded water tubes almost
always contains chlorine. Phases of chlorine, such as FeCl2, occur together with iron oxides and iron sulfides. An important feature of chloride corrosion is that chlorine accumulates near or
at the junction between the metal surface and protective oxides.
The potential for chloride corrosion is indicated by the presence
of NaCl in the deposits on the surface of the metal, alternatively
by the presence of HCl or Cl2 in the flue gases near the walls. In
the absence of sulphur in the system, alkali metal chlorides in
residues have a highly corrosive effect. This corrosion is mani-
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trzymającą się powierzchni rury. Warfested by a dark layer of oxides, with
stwa osadów popiołu na powierzchni
many sub-layers, and poor binding to
parownika jest raczej cienka, może
the water tube surface. Layers of ash
być grubsza w przypadku rur przedeposits on the surface of the evapogrzewacza.
rator are rather thin, it may be thicker
Mechanizm gazowej korozji
in the case of superheater tubes.
chlorkowej (rys. 2) zależy od atmosfeThe mechanism of chlorine gas
ry w pobliżu ekranów. W warunkach
corrosion (fig. 2) depends on the atmoutleniających ([O]2>2%, [CO]<0,2%)
sphere near the screens. In oxidizing
zachodzi tzw. aktywne utlenianie
conditions ([O]2>2%, [CO]<0.2%) active oxidation of metal occurs. Chlorimetalu. Dyfundujący przez warstwę
tlenków chlor reaguje z powierzchnią
ne diffuses through the layer of oxides
and reacts with the surface of the metal
metalu (Fe, Cr) [3]:
W badaniach laboratoryjnych
(Fe, Cr) [3]:
[2] stwierdzono, że np. koncentracja
Laboratory studies [2] have
Rys. 2. Mechanizm korozji w warstwie osadu [4]
shown that a concentration of 0.8%
0,8% HCl w gazie potrafi kompletnie
Fig. 2. Corrosion mechanism at the deposits layer
zniszczyć integralność warstwy zaHCl in the gas can completely destroy
the integrity of Fe2O3 and Fe3O4 layrówno Fe2O3 jak i Fe3O4. Obecność
Cl2 może być stabilizowana przez następujące reakcje zachoers. The presence of Cl2 can be stabilized by the following
dzące w wysokich temperaturach [8]:
reactions occurring at high temperatures [8]:
2 HCl + 1/2 O2 = H2O + Cl2

2 HCl + 1/2 O2 = H2O + Cl2

2 NaCl + 1/2 O2 = Na2O + Cl2

2 NaCl + 1/2 O2 = Na2O + Cl2

2 NaCl + 1/2 O2 + H2O = 2 NaOH + Cl2

2 NaCl + 1/2 O2 + H2O = 2 NaOH + Cl2

Uważa się, że HCl reaguje z zewnętrznymi ziarnami wcześniej utworzonej warstwy ochronnych tlenków tworząc mikrokanaliki, którymi inne cząstki HCl atakują metal. Na powierzchni metalu HCl reaguje z Fe tworząc lotne chlorki żelaza:

It is believed that HCl reacts with the outer grains of previously formed layers of protective oxides, forming microchannels
through which other HCl particles attack the metal. On the surface
of the metal, HCl reacts with Fe to form volatile iron chlorides:

Fe + 2 HCl = FeCl2 + H2 .

Fe + 2 HCl = FeCl2 + H2 .

Fe2O3 + 2 HCl + CO = FeO + FeCl2 + H2O+CO2

Fe2O3 + 2 HCl + CO = FeO + FeCl2 + H2O+CO2

Wydzielające się H2, H2O i CO2 doprowadzają do mikropęknięć struktury

The resultant H2, H2O and CO2 lead to microcracks.

3. Metody określania zagrożenia korozyjnego
kotła spalającego biopaliwo

3. Methods for determination of corrosion risk in
a biofuel fired boiler

W celu określenia zagrożenia korozyjnego kotła spalającego
paliwo pochodzenia rolniczego należy monitorować zagrożenie
korozją zarówno siarkową jak i chlorową. W tym celu należy:
- okresowo (raz do roku) oceniać stan powierzchni ogrzewalnych kotła, w razie wątpliwości warto wykonać badania metalograficzne lub określić stan metalu przy pomocy
badań nieniszczących (np. ultradźwiękowych mierników
grubości);
- badać skład spalin w pobliżu powierzchni ogrzewalnych
kotła;
- badać osady na powierzchniach ogrzewalnych kotła.

In order to determine the risk of corrosion in an agricultural
biofuel fired boiler, the risk of both sulphur and chlorine corrosion should be monitored. To this end one should:
- periodically (annually) assess the status of the boiler heating surfaces, and if in doubt, perform metallographic
tests or examine the state of metal using non-destructive
testing (e.g. ultrasonic thickness gauges);
- examine the composition of flue gases in the vicinity of
the boiler heating surfaces;
- examine deposits on the heated boiler surfaces.

Zarówno w Polsce jak i za granicą nowe warunki spalania przy udziale biomasy zaskakiwały eksploatatorów bloków
energetycznych niespodziewanymi awariami. Naturalnym
przeciwdziałaniem stała się diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów, która została wprowadzona do standardowych
elementów obsługi kotłów w większości krajów europejskich.
W części bogatych krajów (głównie w Niemczech, Anglii
i w USA) standardowym podejściem stało się również napawanie ekranów powłoką zawierającą chrom i nikiel, Inconelem.
W literaturze można również spotkać próby zmiany atmosfery
w kotłach podejmowane i analizowane przez zagranicznych ba-

Both in Poland and abroad, new combustion conditions associated with the combustion of biomass surprised power units
with unexpected failures. The natural counteraction is now diagnostics of boiler heating surfaces introduced into the standard
control elements of boilers in most European countries. Some
rich countries (mainly in Germany, Great Britain and the U.S.)
also use a standard technique of plating screens with a layer
containing chromium and nickel, i.e. Inconel. In literature, attempts at changing the atmosphere in boilers can also be found, taken and analyzed by foreign researchers [1]. However,
a comprehensive approach, based on the results of technical and
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daczy [1]. Jednakże kompleksowe i oparte na wynikach analiz
techniczno - ekonomicznych podejście do problemów ochrony
antykorozyjnej kotłów pyłowych, wprowadzono dotąd w elektrowniach i elektrociepłowniach grupy EDF, która jest właścicielem większości tych zakładów zarówno w Polsce jak i we
Francji.

3.1. Badania stanu powierzchni ogrzewalnych kotła
Integralną częścią strategii przeciwdziałania korozji wysokotemperaturowej jest obserwacja ubytków metalu na ściankach
rur ekranów kotłów, która stała się jednocześnie weryfikacją
przydatności badań składu chemicznego spalin w warstwie przyściennej ekranów parownika kotła. Do metod badania ubytków
grubości rur ekranowych wykorzystuje się następujące metody:
- ultradźwiękową,
- EMAT (Electromagnetic Acoustic Transducer),
- IR thermography (badanie przy użyciu podczerwieni),
- pobieranie i badanie wycinków rur.

economic analyses of corrosion-related problems in pulverized
fuel boilers has so far only been introduced by the EDF Group,
the owner of most power plants in Poland and France.

3.1. The examination of boiler heating surfaces
An integral part of a prevention strategy is the observation
of high corrosion losses in metal on the walls of boiler screen
water tubes, which serves at the same time as a verification of
tests of the chemical composition of gases in the boundary layer
of boiler evaporator screens. The examination of the loss in water tube thickness may use the following methods:
- ultrasound,
- EMAT (Electromagnetic Acoustic Transducer)
- IR Thermography (using infrared)
- collection and examination of water tube fragments

Podstawową obecnie metodą diagnostyki określania tempa
At present, the main diagnostic method used for the dekorozji jest okresowy pomiar grubości
termination of the rate of corrosion is
rur parownika metodą ultradźwiękową.
a periodical ultrasonic measurement
Metoda ta potwierdza fakt istnienia
of the evaporator tubes thickness. This
efektu korozji (przez zaobserwowanie
method confirms the existence of corroubytków rur ekranowych) oraz wskazusion (by the detection of loss in screen
je konieczność wymiany pocienionych
tubes) and indicates the need to replace
rur, lecz nie można przy jej stosowaniu
thinner pipes, but cannot be applied to
określić charakteru procesu korozji.
determine the nature of the corrosion
Metoda ta, obecnie najtańsza, nie daje
process. This method, currently the
także możliwości szybkiego stwiercheapest, does not offer the possibility
dzenia skuteczności podejmowanych
of quick determination of the effectiveprzedsięwzięć mających na celu sponess of measures aimed at slowing the
Rys. 3. Przyjmowane standardowo miejsca pomiaru
wolnienie tempa korozji. Ultradźwięrate of corrosion. Ultrasonic thickness
grubości ścianki na obwodzie rury
kowego pomiaru ubytku grubości rury
measurement of water tube thickness
Fig. 3. Places taken for measurements of pipe wall
dokonuje się zwykle w trzech kierunloss is usually carried out in three directhickness (showed by arrows)
kach (rys. 3).
tions (fig. 3).

3.2. Pomiary składu spalin

3.2. Measurements of flue gas composition

Badania składu chemicznego spalin w warstwie przyściennej ekranów parowników kotła wykonuje się w celu określenia ich zagrożenia korozją wysokotemperaturową i wskazania miejsc, w których występuje atmosfera silnie redukcyjna
przyspieszająca zjawiska korozji, oraz w celu identyfikacji
gazów: KCl, NaOH, SO2, HCl, H2S i innych, które biorą udział
w reakcjach korozji. Badanie takie przeprowadza się dla stref
w pobliżu ścian komory paleniskowej przez odpowiednio zaprojektowane króćce, zasysając spaliny do analizatorów składu
chemicznego spalin [4]. W celu określenia zagrożenia korozyjnego parownika kotła pyłowego należy określić zakres badań,
w tym ilość analizowanych składników oraz wykonać wizualizację składu chemicznego spalin (rys. 4).
W dziedzinie badań korozji wysokotemperaturowej najważniejszymi składnikami są:
- O2, którego duże stężenie świadczy, że w palenisku panuje atmosfera utleniająca - charakteryzująca małe zagrożenie korozją,
- CO, którego duże stężenie (zwykle przyjmuje się powyżej
5 000 ppm) świadczy, że w palenisku panuje atmosfera
redukcyjna, charakteryzująca duże zagrożenie korozją.
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The study of the chemical composition of flue gases in the
boundary layer of evaporator screens is performed to determine
risk of high-temperature corrosion and indications of places
with a strongly reductive atmosphere that accelerates corrosion,
and to identify gases: KCl, NaOH, SO2, HCl, H2S and others that
are involved in corrosion reactions. This examination is carried out for zones near the walls of the combustion chamber by
appropriately designed probes, sucking the exhaust flue gases
into chemical composition analyzers [4]. In order to determine
the risk of corrosion of a pulverized fuel boiler evaporator, the
range of the survey should be determined, including the number of analyzed components and visualization of the chemical
composition of gases (fig. 4).
In the examination of high temperature corrosion, the most
important components are:
- O2 , a high concentration of which indicates an oxidizing
atmosphere in the combustion chamber and a low risk of
corrosion,
- CO, a high concentration of which (usually more than 5
000 ppm) indicates a reduction atmosphere in the combustion chamber characterized by a high risk of corrosion.
In order to more accurately determine the risk of corrosion
during the combustion of biofuels, one should also examine the
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Rys. 4. Przykładowa wizualizacja rozkładu CO w spalinach warstwy przyściennej ściany przedniej parownika kotła OP-430
Fig. 4. Exemplary visualisation of CO content layout in the OP-430 boiler flue gases

W celu dokładniejszego określenia zagrożenia korozyjnego
przy spalaniu biopaliw należy badać ponadto stężenia innych
składników spalin, takich jak: HCl, H2S, oraz SO4.

3.3. Badanie osadów na powierzchniach ogrzewalnych kotłów
W celu określenia zagrożenia korozją chlorową należy wykonać badania osadów na powierzchniach ogrzewalnych kotła
pod kątem występowania w nich siarki (korozja siarkowa) jak
i chloru (korozja chlorowa). Ponadto ważnymi pierwiastkami
określającymi zagrożenie korozyjne są potas K i sód Na, które
występują w dużej ilości w biopaliwie i obniżają temperaturę
mięknięcia popiołu. Przyczyniają się w ten sposób do szlakowania powierzchni ogrzewalnych i wzrostu tempa korozji wysokotemperaturowej. Konieczność oceny zagrożenia korozją
chlorową pojawia się zwykle wraz z wprowadzaniem spalania
lub współspalania biomasy o dużej zawartości chloru (np. słomy rzepakowej). Cenne jest także badanie (oprócz osadów)
żużla i popiołu ze względu na możliwą obecność chloru.

concentrations of other flue gas components, such as HCl, H2S,
and SO4.

3.3. Examination of deposits on heat transfer surfaces
In order to determine the risk of chlorine corrosion, tests
should be performed on the deposits covering the heat transfer
surfaces in a boiler for the presence of sulphur (sulphur corrosion) and chlorine (chlorine corrosion). Other important elements for the risk of corrosion are sodium Na and potassium
K, which are present in large quantities in biofuel and decrease
the temperature of ash softening. In this way, they contribute
to slag formation on heat transfer surfaces and a high growth
rate of corrosion. The need for risk assessment of chlorine corrosion usually occurs together with the introduction of firing or
co-firing of biomass with a high chlorine content (e.g. rapeseed
straw). It is also useful to examine slag and ash for the possible
presence of chlorine.

4. Summary

4. Podsumowanie
Stosowanie biopaliw, a zwłaszcza słomy zawierającej dużą
ilość chloru może spowodować wiele problemów eksploatacyjnych kotłów. Część z nich jest rozpoznana i uwzględniana
w momencie zmiany paliwa, jak problemy z przemiałem biomasy, z transportem czy z dozowaniem. Jednakże większość
zakładów spalających biopaliwa nie uwzględnia intensyfikacji
procesów korozyjnych i wzrostu szlakowania. W skrajnym
przypadku podczas spalania i współspalania biopaliw możliwe jest zredukowanie trwałości stalowych elementów kotła
(głównie parownika) do 2-3 lat i wystąpienie niespodziewanych, często bardzo kosztownych awarii. Przy współpracy
z polskimi elektrowniami i elektrociepłowniami wypracowano
metody określenia zagrożenia korozyjnego na podstawie: badań grubości ścianek rur ekranowych, pomiarów składu spalin
w warstwie przyściennej kotła, oraz badań osadów. W praktyce najlepsze efekty daje równoczesne stosowanie wszystkich
trzech metod. Pozwala to uniknąć niespodziewanych awarii,

The use of biofuels, especially straw containing a large
amount of chlorine, may cause many operational problems for
boilers. Some of them have been recognized and taken into
account during a change in fuel, e.g. problems with biomass
grinding, transport and metering. However, most biofuel firing plants do not allow for the intensification of corrosion processes and increased slag formation. In extreme cases, biofuel
firing and co-firing may reduce the durability of steel boiler
elements (mainly the evaporator) down to 2-3 years and cause
unexpected and very costly failures. In cooperation with Polish
power plants and heat and power stations, some methods have
been developed for the determination of corrosion risk based
on the examination of (i) thickness of screen water tubes, (ii)
the composition of boiler flue gases in the boundary layer, and
(iii) deposits. In practice, the best effect is obtained with the
simultaneous application of all the three methods. It helps avoid
unexpected failures, shutdowns and repairs of boilers, and al-
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odstawień i remontów kotłów, a także podjąć działania wyprzedzające (jak wymiana skorodowanych fragmentów w trakcie
remontów zaplanowanych, czy stosowanie powłok ochronnych
na najbardziej zagrożonych obszarach).

low pre-emptive actions (such as the replacement of corroded
parts during scheduled repairs, or the application of protective
coatings on the most vulnerable areas).
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WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO PODCZAS POLEROWANIA
MAGNETOŚCIERNEGO NA WYBRANE CECHY WARSTWY WIERZCHNIEJ
PRZEDMIOTU
INFLUENCE OF A MAGNETIC FIELD DURING MAGNETOABRASIVE
POLISHING UPON THE SELECTED FEATURES OF THE OBJECT’S SURFACE
LAYER
Współczesną technikę cechuje wysoka niezawodność i trwałość połączona najczęściej z wydłużonym okresem bezobsługowej pracy urządzeń. Dla uzyskania wymaganej niezawodności eksploatacyjnej współczesnych maszyn i urządzeń w wielu
przypadkach stosuje się niekonwencjonalne technologie obróbki umożliwiające kształtowanie specjalnych właściwości
eksploatacyjnych elementów. Jednym z przykładów może być zapewnienie bezawaryjnej pracy ślizgowych łożysk korbowodu, wykonanego ze stali 16MnCr5 do sprężarek agregatów chłodniczych, dla których w finalnej fazie obróbki czopa
wału zastosowano technologię polerowania magnetościernego. Artykuł prezentuje wybrane wyniki badań odporności na
zużycie ścierne elementów obrobionych magnetościernie wraz z analizą oddziaływania stałego pola magnetycznego z ferromagnetycznym przedmiotem podczas tego rodzaju obróbki. Przeprowadzona analiza wykazuje synergiczny wpływ pola
magnetycznego i ciepła obróbki, co umożliwia uzyskanie korzystnych zmian własności warstwy wierzchniej (WW) przedmiotu z tribologicznego punktu widzenia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że kinematyka ruchu hartowanego przedmiotu stalowego w polu magnetycznym podczas obróbki, powoduje magnetomechaniczne oddziaływanie
pola na ferromagnetyczny martenzyt zawarty w hartowanej stali. Energia pola magnetycznego zmienia stan pierwotnej
równowagi termodynamicznej stref warstwy wierzchniej znajdujących się w różnych zakresach temperatury. Podczas obróbki przedmiotu, strefy przypowierzchniowe warstwy wierzchniej o grubości rzędu mikrometrów pozostają pod wpływem
silnego gradientu temperatury uzyskując wysoką temperaturę zmieniającą się od temperatury otoczenia do temperatury
powyżej temperatury punktu Curie dla stali. W badaniach eksperymentalnych metodą spektroskopii rentgenowskiej oraz
metodą RBS (Rutherford Beam Spectroscopy) zidentyfikowano i potwierdzono bezpośredni oraz pośredni wpływ pola
magnetycznego na skład fazowy hartowanej stali, a w badaniach strukturalnych metodą spektroskopii mosbauerowskiej
cienkich warstw ok.100 nm, udokumentowano zmniejszanie się ilości austenitu szczątkowego w warstwie wierzchniej
przedmiotów po polerowaniu magnetościernym.
Słowa kluczowe: trwałość, polerowanie, ścierniwo, martenzyt, austenit, pole magnetyczne, spektroskopia mosbauerowska, RBS.
Modern technology is characterized by high reliability and durability, most often connected with a long period of a device’s
maintenance with low exploitation costs. In order to achieve operating reliability of modern machines and devices, in many
cases unconventional machining technologies are applied that allow for forming special usage qualities of elements. One of
the examples may be providing a fault-free exploitation of slide bearing of the shaft neck made of 16MnCr5 steel, for refrigerating unit compressors, where at the final stage of machining the magnetoabrasive polishing technology was used. The paper
presents selected research results of the abrasive resistance in elements subject to magnetoabrasive polishing together with
the analysis of the constant magnetic field interactions with a ferromagnetic object during such machining. The conducted
analysis indicates at a synergic influence of the magnetic field and the machining heat, which allows for obtaining favourable
changes to the surface layer (SL) qualities in the object from the tribological point of view. A movement of a steel, hardened
object in the magnetic field causes magnetomechanic impact of the field upon ferromagnetic martensite. The magnetic field
energy disturbs the primary thermodynamic state of the surface layer zones subject to temperatures from the martensite transformation temperature range. When polishing, the near-surface zones of the surface layer gain high temperature and remain
under the influence of high temperature gradient, changing in the layer of several micrometers from the ambient temperature
to temperature above Curie point for steel. Experimental research with the X-ray diffraction and the RBS (Rutherford Beam
Spectroscopy) method confirmed direct influence of a magnetic field upon the phase composition of hardened steel, and
structural research of thin layers of c.a. 100 nm with the application of the Mössbauer spectroscopy indicate at decreasing
amount of rudimentary austenite in the surface layer of a steel object after magnetoabrasive polishing.
Keywords: Durability, Polishing, Abrasive, Martensite, Austenite, Magnetic Field, Mösbauer Spectroscopy, RBS.
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1. Wprowadzenie

1. Introduction

Polerowanie magnetościerne podobnie jak rozwijające się
obecnie tzw. metody hybrydowe [6] stosujące pole magnetyczne, należą do przyszłościowych metod obróbki powierzchni
elementów maszyn o szczególnych wymaganiach. Metody te
stosuje się zwłaszcza do przedmiotów o złożonych kształtach,
w szczególności form wtryskowych, wykrojników, narzędzi
skrawających [7] itp. Istotną cechą magnetycznych i hybrydowych metod obróbki jest nałożenie elastycznej więzi sił
pola magnetycznego na luźne ziarna ścierne o właściwościach
ferromagnetycznych. W podstawowym układzie, wałek (W)
podczas polerowania wykonuje złożony ruch obrotowy i oscylacyjny o skoku A i częstotliwości f, względem narzędzia magnetościernego określonego długością nabiegunnika i szczeliną
δ (rys.1). Energia pola magnetycznego kreuje nowe narzędzie
ścierne nie znajdujące odpowiedników w technologii wytwarzania. Tego rodzaju tematyka badawcza znajduje odzwierciedlenie w szeregu publikacji [2, 5, 11, 15], a wyniki prac badawczych i wdrożeniowych podnoszą efektywność współczesnych
procesów wytwarzania, bądź są na etapie prototypowania.
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań interakcji stałego pola magnetycznego z ferromagnetycznym przedmiotem
podczas obróbki. Na podstawie badań o charakterze analitycznym i eksperymentalnym można stwierdzić [2, 8, 14, 16], że
pole magnetyczne wpływając na wielofazową strukturę materiału (austenit + martenzyt) zmienia stan równowagi termodynamicznej przedmiotu w trzech charakterystycznych zakresach
temperatury:
- w temperaturze otoczenia poprzez wpływ sił strykcyjnych
inicjujących pole naprężeń w materiale, wywołujące podczas ruchu przedmiotu w polu magnetycznym minimalizację nadmiarowego austenitu w WW,
- w zakresie temperatur odpowiadających przemianie martenzytycznej stali (873 K – 1173 K), w którym wpływ
pola magnetycznego wywołuje w ferromagnetycznym
przedmiocie magnetyzację naruszającą pierwotny stan
termodynamiczny przedmiotu,
- w zakresie temperatur powyżej 1000K, w którym dla stali
podeutektoidalnej pole magnetyczne powoduje wzrost zawartości fazy ferromagnetycznej (martenzyt) pochodzącej
z niestabilnego w tych warunkach pierwotnego austenitu
(w temperaturze punktu Curie).

Magnetoabrasive polishing, a group of modern hybrid methods [6], are using magnetic fields for machining surfaces of
machines parts with specific requirements. These methods are
used with objects of complex shapes, in particular injection moulds, punch dies, cutting tools , [7] etc. A significant feature of
magnetic and hybrid machining methods is imposition of a magnetic field forces’ flexible bonds on loose abrasive grains with
ferromagnetic qualities. In the basis system, the shaft (W) during polishing performs a complex rotary and oscillatory movement with stroke A and frequency f, relative to a magnetoabrasive tool defined with the length of a pole piece and split δ (fig.
1). The magnetic field energy creates a new abrasive tool with
no equivalents in the manufacturing technology. These research
topics are reflected in several publications [2, 5, 11, 15], and the
results of research and implementation works increase the efficiency of contemporary manufacturing processes or they are at
the prototyping stage.
The paper presents selected research results regarding the
interaction of a constant magnetic field with a ferromagnetic
object during machining. Following the analytical and experimental research, one may claim [2, 8, 14, 16] that a magnetic
field, influencing the multi-phase material structure (austenite+
martensite) changes the thermodynamic state of the object in
three characteristic temperature scopes:
- in the environment temperature scope through the influence of striction forces initiating the tension field in the
material, influencing the minimisation of rudimentary austenite contents in the workpiece surface layer,
- in the temperature range corresponding to the martensite transformation in steel (873 K –1173 K), where the
magnetic field influence causing a ferromagnetic object’s
magnetisation results in violating the primary state of the
object’s thermodynamic balance,
- in the temperature range above 1000K, where for hypoeutectoid steel the magnetic field increased the creation of
the ferromagnetic phase (martensite) from primary austenite (Point Curie).
Steel in a magnetic field is a non-uniform material, consisting of ferromagnetic martensite and non-ferromagnetic austenite, which constitutes empty spaces for the magnetic field,
typical for porous materials. The heat generated during magnetoabrasive polishing, being a result of the work of friction and
grains microcutting as well as thermomagnetic effects generates, in the point of the grain’s contact with the material, temperature
reaching the limit of aloxite melting, as the
material of the ferromagnetic grain core [15].
Accordingly, the polished object surface
reveals contact temperature above 1500 K,
and at the depth of c.a. 30 μm the average
temperature 373 K-423 K [12].

Stal w polu magnetycznym jest materiałem niejednorodnym, składającym się z ferromagnetycznego
martenzytu i nieferromagnetycznego austenitu. Zatem, ziarna austenitu w polu magnetycznym stanowią puste przestrzenie typowe dla
struktury materiałów porowatych. Powstające
ciepło podczas polerowania magnetościernego, będące skutkiem pracy tarcia i mikroskrawania ziaren oraz zjawisk termomagnetycznych powoduje w miejscu kontaktu ziarna
z materiałem, powstanie temperatury sięgającej granicy topnienia elektrokorundu – podstaRys. 1. Zasada polerowania magnewowego składnika ferromagnetycznych ziatościernego wałków: 1 - wałek
(W); 2 - nabiegunniki N, S; 3
ren do obróbki [15]. Tak więc na powierzchni
- ferromagnetyk ścierny
polerowanego przedmiotu występuje tempeFig. 1. Baseline system magnetoabraratura kontaktowa powyżej 1500 K, podczas
sive polishing of the shaft:
gdy w warstwie ok. 30 μm średnia temperatu1 - shaft (W); 2 - pole pieces N,
ra wynosi 373 K-423 K [12 ].
S; 3 - magnetoabrasive tool
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2. Modelowanie pośredniego i bezpośredniego
wpływu pola magnetycznego na warstwę
wierzchnią przedmiotu podczas polerowania
magnetościernego

2. Modelling of the indirect and the direct influence
of magnetic field upon a surface layer (SL) of
workpiece during magnetoabrasive polishing

2.1. Model pośredniego wpływu pola magnetycznego
na strefy WW.

2.1. Model of indirect influence of magnetic field upon
the zones of the SL of workpiece

For the SL zones located deeper in the workpiece, wheW strefach WW o temperaturze zbliżonej do temperatury
re the temperature is close to the ambient temperature, fixed
otoczenia, stałe pole magnetyczne działając na wirujący podczas
magnetic field operating upon a whirling object causes the ocpolerowania przedmiot, inicjuje powstanie momentu dipolowecurrence of a dipole moment interacting with the lamellae of
go działającego na płytki tetragonalnego martenzytu (rys. 2).
tetragonal martensite (fig. 2). Martensite is subject to the inPowstające pole naprężeń w materiale związane z momentami
teraction of a dipole moment in non-uniform magnetic field.
dipolowymi obciążającymi martenzyt znajdujący się w niejedIn such conditions martensite interacts mechanically with the
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nej o wielkości pH działającej
of the size pH (fig. 2) operating
Fig. 2. Forces operating on a dipole martensite model in a magnetic
na kryształ martenzytu:
field
upon a single dipole (a single
martensite crystal):
Fp = pH’ - pH’’ = p(H’ - H’’); H ’ - H’’

(1)

Stąd siła magnetyczna działająca na sieć martenzytu będzie
wynosić :
Fp =

(1)

- directional derivative.

where: s - versor;

- pochodna kierunkowa.

gdzie: s - wersor;

Fp = pH’ - pH’’ = p(H’ - H’’); H ’ - H’’

Hence the magnetic force operating upon the martensite
lattice shall be:
Fp =

(2)

(2)

przy tym: m = p s.

where: m = p s.

Przyjmując zgodnie z definicją [3, 9], że namagnesowanie
M przedmiotu jest określone przez liczbę dipoli magnetycznych
n oraz moment dipolowy m i jest odwrotnie proporcjonalne do
objętości przedmiotu można zapisać:

Assuming as per the definition [3, 9] that magnetisation M
of an object is defined by the number of magnetic dipoles n
and the dipole moment m and it is reversely proportional to the
object volume, it may be written as:

M = n m/j.obj., stąd siła magnetyczna działająca na jednostkę
objętości przedmiotu (j.obj) będzie wynosić:

M = n m/v. u., hence the magnetic force interacting with the
object volume unit (v.u.) shall be:

Fo = (M ∇ ) H

Fo = (M ∇ ) H

(3)

(3)

Zatem siła magnetyczna działająca na cały przedmiot będzie całką po objętości przedmiotu z siły działającej na jednostkę objętości:

Accordingly, the magnetic field interacting with the whole
object shall be the object volume integral of the force interacting with the volume unit:

F = v∫ f o dv

F = v∫ f o dv

(4)

(4)

V

V

Ponieważ hartowana stal jest ferromagnetykiem niejednorodnym, to takie właściwości jak przenikalność magnetyczna μ oraz

Because hardened steel is a non-uniform ferromagnetic material, such qualities as magnetic permeability μ and magnetic
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podatność magnetyczna Κ będzie funkcją wektora współrzędnych
r i obydwie wielkości będą miały postać: μ(r) oraz K(r).
Wykorzystując tożsamość [9, 10]:

susceptibility Κ is the function of the coordinate vector r, hence
both qualities shall have the following form: μ(r) and K(r).
Using the identity[9, 10]:

grad (MH ) = (M ∇ ) H + (H ∇ )M + M × rotH + H × rotM (5)

grad (MH ) = (M ∇ ) H + (H ∇ )M + M × rotH + H × rotM (5)

otrzymuje się:

we obtain:

f o = grad (MH ) − (H ∇ )M − M × rotH − H × rotM (6)

f o = grad (MH ) − (H ∇ )M − M × rotH − H × rotM (6)

Po przekształceniach:

After transformations we obtain:
(7)

Wektor gęstości sił objętościowych działających na przedmiot ferromagnetyczny w polu magnetycznym składa się zatem
z dwu członów:
- pierwszy, wyraża zależność wektora gęstości od niejednorodności ferromagnetyka,
- drugi, określa składową strykcyjną wywołaną polem zewnętrznym.

(7)
The volume density vector of forces impacting the ferromagnetic object in a magnetic field consists of two elements:
- the first expresses the dependency of the density vector on
the ferromagnetic material non-uniformity,
- the second, expresses the striction component caused by
the external field.
Because for paramagnetic austenite present in hardened ste, the external force responsible for striction

Ponieważ dla paramagnetycznego austenitu zawartego
, to siła wewnętrzna odpowiew hartowanej stali

el

dzialna za naprężenia strykcyjne będzie wynosić [9, 10]:

stresses shall be [9, 10] :
(8)

(8)
Natomiast ciśnienie rozwarstwiające pn na granicy dwu
ośrodków o różnych właściwościach magnetycznych w kierunku normalnym do powierzchni rozdziału przyjmie postać (9),
gdzie: Ht1 – składowa styczna natężenia pola magnetycznego
na powierzchni rozdziału, Hn1 – składowa normalna natężenia
pola magnetycznego na powierzchni rozdziału.

However, the stratification pressure pn on the border of two
media with different magnetic qualities in the normal direction
towards the interfacial surface shall have the form (9), where:
Ht1 – the tangential component of the magnetic field intensity
on the interfacial surface, Hn1 – the normal component of the
magnetic field intensity on the interfacial surface.

(9)

(9)

2.2. Modelowanie bezpośredniego wpływu pola
magnetycznego na strefy WW znajdujące się w zakresie temperatur odpowiadających przemianie
martenzytycznej

2.2. Modelling of the direct influence of the magnetic
field upon the zones of the SL of workpiece within
the martensite transformation temperature

Bezpośredni wpływ pola magnetycznego na hartowana stal należy wiązać z oddziaływaniem pola na
stan równowagi termodynamicznej warstwy wierzchniej przedmiotu podczas pracy mikroskrawania ziaren
i odpowiedniej pracy tarcia. Szereg prac [2, 3, 5, 15], w tym także
prace z zakresu fizyki ciała stałego wykazuje, że pole magnetyczne wpływając na ferromagnetyczny przedmiot zmniejsza:
- energię zgromadzoną w przedmiocie,
- energię swobodną Gibbsa powstającej α fazy podczas
chłodzenia warstwy wierzchniej przedmiotu.

The direct influence of the magnetic field upon hardened
steel is in turn related with the magnetic field impact upon the
thermodynamic equilibrium state of surface layer zones, being
influenced by grain microcutting and their friction with the surface of the workpiece. Several works, including these on solidstate physics [2, 3, 5, 15] indicate the fact that a magnetic field,
influencing a ferromagnetic object, decreases :
- the amount of energy stored in the object,
- Gibbs free energy of rising α-phases when cooling the
surface layers of the object.

Jak wynika z pierwszej i drugiej zasady termodynamiki,
energia wewnętrzna U warstw wierzchnich zależy wyłącznie
od stanu tej warstwy i jej w pełni makroskopowych parametrów, a nie zależy od sposobu osiągnięcia tego stanu.
Wybierając jako parametry charakteryzujące stan warstwy
wierzchniej wielkości U,S,N,xi dla izolowanego systemu i wykorzystując podstawową tożsamość termodynamiczną [16]
otrzymuje się wyrażenie na energię swobodną:

As results from the first and the second principle of thermodynamics, the inner energy U of the surface layer depends
only on the condition of these layers, i.e. any full set of macroscopic parameters, while it does not depend upon the method of
obtaining this state. Selecting as parameters characterising the
condition of the surface layer the quantities U,S,N,xi, as an isolated system, we obtain from the fundamental thermodynamic
identity [16], the expression for free energy of such a system:

F = U - TS +

64

(10)

F = U - TS +
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gdzie: U – energia wewnętrzna, T – temperatura warstwy wierzchniej, S - entropia, xi – uogólniona współrzędna, X – uogólniona
siła, ζ - potencjał chemiczny, N – liczba elementów sytemu.
Dla takiego układu ∑Xidxi, jest pracą wykonaną przeciw siłom zewnętrznym i gdy pominąć udział energii chemicznej ζdN
to wielkość pV gdzie: X1 = p, x1 = V jest pracą przeciw ciśnieniu
zewnętrznemu; γP, gdzie: X2 = γ, x2 = P jest pracą sił powierzchniowych; wielkość HM: gdzie X3 = H, x3 = M jest wkładem
pracy sił magnetycznych. Wymienione wielkości oznaczają:
p – ciśnienie zewnętrzne, V – objętość układu, γ – siły powierzchniowe, P – powierzchnia.
Odpowiednio zatem dla rozpatrywanego przypadku aktywnego działania pola magnetycznego, wyrażenie na energię swobodną będzie następujące:
F = U - TS + pV - H M

where: U – inner energy, T – surface layer temperature, S - entropy, xi – generalised coordinate, X – generalised force, ζ - chemical potential, N – number of the system elements.
For such a system ∑Xidxi, is a work performed against the
external forces and, if we neglect the participation of chemical
energy ζdN, the value X1 = p, x1 = V is the work input against
the external pressure; X2 = g, x2 = P is the work input of surface
forces, etc., where: p – external pressure, V – system volume,
γ – surface force, P - area.
Consequently, for the considered case, where the magnetic
field energy is activated, the expression for free energy shall
have the following form:

(11)

F = U - TS + pV - H M

(11)

gdzie: H – natężenie pola magnetycznego, M – namagnesowanie fazy ferromagnetycznej
Jak wynika z powyższego, gdy jedna z uczestniczących
w przemianie faz układu posiada właściwości ferromagnetyczne, to zewnętrzne pole magnetyczne zmniejsza potencjał
termodynamiczny tej fazy o wielkość HM, zwiększając przy
tym stabilność tej fazy. Warunek równowagi fazowej po pominięciu wpływu procesów dyfuzyjnych może być wyrażony
następująco:

where: H – magnetic field intensity, M - magnetisation intensity.
As results from the above, if one of the phases of the system, participating in the transformation, has ferromagnetic properties, the external magnetic field decreases the thermodynamic potential of this phase by the quantity H M, thus resulting
in increasing its stability. The phase balance condition in such
a one-element system, ignoring the influence of diffusion processes, may be expressed as below:

F1 (T, p, H) = F2 ( T, p, H )

F1 (T, p, H) = F2 ( T, p, H )

(12)

(12)

W takim przypadku dla przemiany fazowej, w której paramagnetyczny austenit (M2 = 0), jako faza początkowa przechodzi w fazę ferromagnetyczną (M1≠ 0), oddziaływanie pola
magnetycznego [2, 8, 16] przesuwa górny zakres temperatury
równowagi termodynamicznej To o wielkość:

In the case of the phase transformation, in which a paramagnetic austenite as the initial phase passes into the ferromagnetic phase of martensite type [2, 8, 16], the impact of a magnetic
field moves the temperature of thermodynamic balance To into
the upper range by the quantity:

ΔT = To M1 H/q

ΔT = To M1 H/q

(13)

2.3. Bezpośredni wpływ pola magnetycznego na ferromagnetyczny przedmiot w zakresie temperatur
powyżej punktu Curie
Jednym z najważniejszych efektów wpływu pola magnetycznego o natężeniu ok. 1MA/m na ferromagnetyczny przedmiot podczas polerowania magnetościernego stali podeutektoidalnych jest zdolność do tworzenia nadmiarowego ferrytu
podczas chłodzenia podgrzanych do temperatury punktu Curie
stref warstwy wierzchniej [3, 8].
Przy polerowaniu stali podeutektoidalnych w takich warstwach [3] następuje zmniejszenie energii swobodnej tworzącej się fazy αFe, co stwarza warunki do powstawania większej
ilości nadmiarowego ferrytu, bądź zmniejszania udziału powstających węglików jako fazy paramagnetycznej w warstwie
wierzchniej przedmiotu ze stali nadeutektoidalnej.
Uzyskane wyniki w badaniach eksperymentalnych fizycznych właściwości elementów po polerowaniu magnetościernym, potwierdzają możliwość uzyskania mniejszej zawartości
austenitu szczątkowego. Jako przyczynę tej zmiany cech WW
należy uznać bezpośredni wpływ pola magnetycznego na ferromagnetyczną stal w temperaturze bliskiej temperaturze punktu
Curie. Ponieważ źródło ciepła podczas polerowania magnetościernego jest relatywnie małej wydajności, a wysokie temperatury występują jako tzw. temperatury kontaktowe ziarna fer-

(13)

2.3. The influence of the magnetic field upon the ferromagnetic surface layer heated in close to Curie
point
One of the most important effects of the magnetic fields
with intensity of c.a. 1MA/m for a ferromagnetic workpiece
during hypo-eutectoid steel grinding is the possibility of influencing the amount of surplus ferrite created during cooling of
surface layer heated to temperature close to Curie point temperature [3, 8].
Depending upon carbon contents in this layer [3], the field’s impact results in decrease of free energy in occurring αFe,
which influences the emission of a larger amount of surplus
ferrite in hypo-eutectoid steel, or a decrease of the amount of
occurring carbides as paramagnetic phase for steel containing
more than 0.8%C carbon.
The obtained results of experimental research of the physical condition of an object after magnetic abrasive machining
confirm a possibility of obtaining decrease in residual austenite,
and as the reason we should accept the direct influence of magnetic field upon ferromagnetic steel reconstruction near Curie
point temperature. As the heat source efficiency in the magnetic
abrasive process is low, and the maximum temperature of the
surface layer is the contact temperature of abrasive grain with
the machined object and it refers to very thin surfaces, modifi-
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romagnetycznego z przedmiotem obrabianym, to modyfikacje
struktury dotyczą cienkich ok. 100nm stref WW [15].

3. Badania eksperymentalne

3. Experimental research

Celem badań eksperymentalnych była identyfikacja wpływu pola magnetycznego na strukturę ferromagnetycznego
przedmiotu podczas polerowania magnetościernego w trzech
charakterystycznych zakresach temperatury wynikających
z dociekań modelowych. Weryfikację modelu magnetomechanicznego wpływu pola magnetycznego na warstwę wierzchnią przedmiotu w temperaturze otoczenia przeprowadzono na
próbkach badawczych ze stali 100Cr6, o różnej zawartości początkowej austenitu, które poddawano wielokrotnemu przemagnesowaniu w polu magnetycznym o indukcji 0.5T.
W badaniach stosowano próbki w postaci kostki sześciennej o boku 10mm, w których po określonej liczbie przemagnesowań wyznaczano metodami dyfrakcji rentgenowskiej
końcową ilość austenitu szczątkowego w WW [13]. Badania
prowadzono na dyfraktometrze TUR-50M z lampą kobaltową
Co dla linii dyfrakcyjnej [200]α .
W celu uniknięcia wpływu wzrostu temperatury próbek na
skutek indukcją prądów wirowych, przemagnesowanie odbywało się z niewielką częstotliwością 3.3Hz zapewniającą stałą
temperaturę przedmiotu. Wyniki badań przedstawione w Tabeli
1 potwierdzają magnetomechaniczny wpływ pola magnetycznego na austenit szczątkowy w strefie WW o grubości ok.810μm, stwierdzony przy wielokrotnym przemagnesowaniu
przedmiotu hartowanego.
Uzyskane wyniki wykazują, że wpływ pola magnetycznego na austenit jest uzależniony od liczby przemagnesowań oraz
początkowej zawartości austenitu szczątkowego. Spadek zawartości austenitu szczątkowego w WW po przemagnesowaniu
jest tym większy im większa jest indukcja pola, liczba przemagnesowań oraz większa jego zawartość początkowa.
Zmiany składu fazowego WW przedmiotu, wywołane pośrednim wpływem pola magnetycznego na strukturę materiału
obrabianego, identyfikowano również metodami dyfrakcyjnymi i jak wykazują uzyskane wyniki przedstawione w Tabeli 2,
stopień wywołanych zmian dot. parametrów sieci krystalicznej
a211 i odległości międzypłaszczyznowych d211 (w kierunku krystalograficznym 211) uzależniony jest od indukcji pola magnetycznego, liczby przemagnesowań i czasu przemagnesowania.
Na podstawie przytoczonych wyników wykazano, że wzrost
indukcji pola magnetycznego oraz wydłużenie czasu cyklu
przemagnesowania, przy rosnącej liczbie przemagnesowań powoduje proporcjonalnie wzrastające zmiany parametrów sieci

Tab. 1.
Tab. 1.

The objective of experimental research was to identify the
influence of magnetic field upon the structure of a ferromagnetic
object during magnetoabrasive grinding in three specific temperature scopes resulting from model speculations. Verification of
the model of the magnetomechanic impact of the magnetic field
upon the object’s surface layer in the ambient temperature was
done experimentally on test samples of 100Cr6 steel, of various
initial austenite contents, which were subject to repeated remagnetisation in the magnetic field of induction 0.5T.
The samples used during the research were cubes of the
side length 10mm, for which after a specified number of remagnetisations the final amount of the rudimentary austenite
in SL was specified using X-ray diffraction [13]. The test was
performed with a diffractometer TUR-50M with a cobalt lamp
Co for the diffraction line [200]α .
In order to avoid the influence of the samples temperature
increase caused by the eddy currents induction, remagnetisation
was done with a very low frequency 3.3Hz guaranteeing the object’s fixed temperature. The research results presented in Table
1 confirm the magnetomechanic influence of the magnetic field
upon the rudimentary austenite contents in the SL zone of the
thickness c.a. 8-10μm, detected after multiple remagnetisation
of the hardened object. The research indicated that the influence
of magnetic field upon the austenite contents depends upon the
number of remagnetisations and the initial rudimentary austenite contents. The decrease of austenite contents after remagnetisation is greater for the greater number of remagnetisations,
to a greater degree depending upon the greater contents of the
rudimentary austenite.
Changes to the steel phase composition caused by the direct
influence of a magnetic field upon the structure of the machines material are detectable with the application of diffraction
methods and as proven by the data in the Table 2, the degree
of caused changes to the crystal lattice parameters a211 and interplanar distances d211 (in the crystallographic direction 211)
depends upon the magnetic field induction, the number of remagnetisations and remagnetisation time.
On the basis of the results quoted we proved that the increase in the magnetic field induction and the increase in the
remagnetisation cycle time, at the increasing number of remagnetisations causes proportionally higher changes in the crystal
lattice parameters, accompanied by compressive stress in the
researched LS zones.

Zmiana zawartości austenitu szczątkowego w stali 100 Cr6 po cyklicznym przemagnesowaniu w polu magnetycznym o indukcji Bo = 0.5T.[13]
Change to the contents of rudimentary austenite in 100Cr6 steel after cyclical remagnetisation in magnetic field of induction Bo = 0.5T.

Temperatura austenityzacji
Austenitisation temperature
K

1120

1210
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cations to the surface layer phase composition reach the depth
of c.a. 100nm[15].

Liczba przemagnesowań
Number of remagnetisations
0
7200
31000
0
7200
36000

Bezwzględna zawartość austenitu Względna zmiana zaw. austenitu po
szczątkowego
przemagn.
Absolute contents of rudimentary Relative change in austenite contents
austenite
after remagnetisation
V%
ΔV/V %
9.3
9.0
3.3
8.8
5.6
24.1
23.2
4.1
21.4
11.2
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Tab. 2.
Tab. 2.

Zmiana sumy naprężeń głównych na powierzchni obrabianej i parametrów siatki krystalicznej po magnetościernej obróbce przedmiotów z hartowanej stali 16MnCr5, HRC54-56
Change to the sum of main stresses on the machined surface and the crystal lattice parameters after magnetoabrasive polishing of hardened
steel objects:16MnCr5, HRC54-56
Warunki obróbki magnetościernej
Magnetoabrasive machining conditions

Po szlifowaniu
After grinding
Be = 1,5 T – indukcja / reference level
np = 1266 - liczba przemagnesowań PO / number
of remagnetisations
tp = 31,5 ms – czas cyklu przemagnesowania
remagnetisation cycle time
Be = 0,55 T
np = 1266
tp = 31,5 ms
Be = 0,55 T
np = 2666
tp = 1,5 ms

Odległość
Suma naprężeń głównch
międzypłaszczyznowa Parametr siatki krystalograficznej
Main stress sum
Crystal lattice parameter
Interplanar distance
σ1 + σ2 → 211
a211 Â
d211 Â
Poziom odniesienia
Reference level

1,171227

2,868991

- 291 MPa

1,171982

2,87076

- 276 MPa

1,171943

2,87066

- 194 MPa

1,171734

2,87015

krystalicznej, którym towarzyszą naprężenia ściskające w badanych strefach WW.
Ponieważ po szlifowaniu jako obróbce poprzedzającej polerowanie magnetościerne w WW przedmiotu występują na
ogół naprężenia rozciągające, to wpływ pola magnetycznego
podczas obróbki magnetościernej stwarza możliwości uzyskania naprężeń ściskających, bardziej korzystnych ze względu
na procesy eksploatacyjne (tabela 2). Na tej podstawie można
wnioskować, że zmniejszanie się ilości austenitu szczątkowego
podczas polerowania magnetościernego hartowanych przedmiotów wywołane jest pośrednim, magnetomechanicznym oddziaływaniem pola magnetycznego.
Również wyniki badań uzyskane metodą RBS (Rutherford Beam Spectroscopy), wykorzystującą oddziaływanie cząstek alfa z ciałem, stałym potwierdzają zmiany struktury WW
przedmiotów polerowanych magnetościernie (rys.3). W badaniach metodą RBS stosowano cząstki alfa o energii 4900keV,
co umożliwiało pozyskanie informacji o zmianach strukturalnych WW do głębokości ok. 4 μm. Informację uzyskuje się na
podstawie widma wstecznie rozproszonych cząstek zliczanych
w poszczególnych kanałach energetycznych [1]. Uzyskane wyniki potwierdzają zmianę koncentracji atomów węgla C i żelaza
Fe, co dowodzi przemian strukturalnych w WW. Prezentowane wyniki świadczą o przebudowie struktury WW zależnie od
fazy obróbki, od stanu przed obróbką, do stanu po szlifowaniu
i polerowaniu magnetościernym. Uzyskane wyniki są zbieżne
z wynikami badań metodą dyfrakcji rentgenowskiej.
Prezentowane wyniki jednoznacznie wykazują, że w WW
przedmiotu po polerowaniu magnetościernym zachodzą istotne
zmiany, których interpretację umożliwiają przytoczone modele
formalne. Dla jednoznacznego określenia typu zachodzących
zmian w WW przedmiotu przeprowadzono następnie badania
strukturalne metodą spektroskopii mosbauerowskiej.
Spektroskopia mosbauerowska elektronów konwersji
umożliwia określenie rodzaju faz materiału oraz zawartości fazowej, co zostało wykorzystane do określenia zmian w warstwie
o grubości ok. 100 nm próbek ze stali HS6-5-2 po polerowaniu
magnetościernym. Przykład uzyskanych wyników przedstawia
rys. 4. Otrzymane widmo mosbauerowskie elektronów konwer-

As after grinding as machining preceding magnetoabrasive
polishing in the object SL there is in general tensile stress, the
influence of the magnetic field during magnetoabrasive machining provides possibilities of obtaining compressive stress,
more favourable due to usage processes (table 2).
Also the results of research obtained through RBS (Rutherford Beam Spectroscopy), using the impact of alpha particles
with a solid body confirm the changes to the surface layer structure in objects subject to magnatoabrasive polishing (fig. 3). In
the tests with the application of the RBS method alpha particles
were used with the energy 4900 keV, which allowed for obtaining information on the surface layer structural changes up to
the depth of c.a. 4 μm. The information is obtained on the basis
of the spectrum of backscattered particles counted in individual
energy channels [1]. The results obtained confirm the change of
carbon and iron atoms concentration, which proves the structural changes to the surface layer. The presented results give evidence of the surface layer structure rebuilding depending of the
processing phase, from the condition before the processing to
magnetoabrasive polishing and grinding. Thus obtained results
are convergent with the test results obtained through X-ray diffraction. On such basis one can draw up a conclusion that during magnetoabrasive machining of hardened steel objects the
detected decreasing amount of rudimentary austenite is caused
by the impact of both mechanical and magnetic factors.
Mössbauer spectroscopy of conversion electrons allowing
for describing type of phases and steel phase composition was
in turn used to assess the modifications of phase composition
of the zones at the depth of c.a. 100 nm. Examples of results
have been presented in fig. 4. The obtained Mössbauer spectra
of conversion electrons (CEMS) for the state before and after
magnetic abrasive polishing indicate a considerable decrease in
the amount of rudimentary austenite (γFe –the central peak of
the spectrum). Consequently, one should assume that the magnetic field decreases the amount of paramagnetic phase only
of the part of the workpiece surface layer that reaches high temperature, close to Curie point [5, 16]. Accordingly, a constant
magnetic field influencing the object’s surface layer zone, being placed in high temperature, results in decreasing the amount
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Rys. 3. Widma energetyczne cząstek alfa o energii początkowej
4900keV, rozproszonych pod kątem 150 o, zmierzone dla próbek
stali 100Cr6 w stanie: a) po hartowaniu – przed obróbką, b) po
szlifowaniu, c) po polerowaniu magnetościernym
Fig. 3. Energetic spectra of alpha particles at initial energy of 4900
keV, backscattered at angle of 160 deg were measured for
samples 100Cr6 steel: a)- after hardening, b)- after grinding,
c)- after magnetoabrasive polishing

Rys. 4. Widmo mosbauerowskie elektronów konwersji (CEMS) dla stali
HS6-5-2: przed (a) oraz po polerowaniu magnetościernym (b)
Fig. 4. Mössbauer spectra of conversion electrons(CEMS) for HS6-5-2
steel: (a)- before, (b)- after magnetoabrasive polishing

of rudimentary austenite in this zone as well as increase in marsji (CEMS) [4] dla stanu przed polerowaniem magnetościernym
tensite amount.
i po takim polerowaniu, wykazuje istotne zmniejszenie zawarThe research in microhardness on the surface of rollers
tości austenitu szczątkowego (γFe – pik w centrum widma).
made of hardened steel, then ground and polished with magneJak zatem wynika z interpretacji modelowej, pole magnetyczne
toabrasive method reveal c.a. 30-50% increase in microhardzmniejsza zawartość fazy paramagnetycznej w WW przedmiotu
ness in comparison to their condition before magnetoabrasive
podczas polerowania magnetościernego tylko w tym przypadpolishing.
ku gdy temperatura rozpatrywanej strefy osiągnie temperaturę
Consequently, the presented results of research, referring to
punktu Curie [5, 16]. Stosownie do uzyskanych danych można
changes of structural properties and phase composition of surfastwierdzić, że stałe pole magnetyczne działając na strefy warce layer zones, have been confirmed with results of microhardstwy wierzchniej znajdujące się w wysokiej temperaturze powoness on macroscopic scale. Operating research was performed
duje zmniejszenie ilości szczątkowego austenitu, zwiększając
tym samym udział procentowy martenzytu. Badania mikrowith an abrasive machine, in machine oil bath, with a countersample made of hardened steel 55. Fig. 5 presents the results of
twardości powierzchni hartowanych krążków dogniatających,
the sample mass wear research during friction tests. The results
polerowanych magnetościernie wykazują wzrost mikrotwardości o ok. 30-50% w porównaniu do mikrotwardości krążków
obtained indicate at several times’ increase in the abrasive wear
resistance in samples subject to magnetoabrasive polishing, in
niepolerowanych W skali makroskopowej, odpowiednie zmiany
particular in the initial period of
struktury i składu fazowego WW
the abrasive process, in compariuzyskane w badaniach, potwierson to the polished samples.
dzone badaniami mikrotwardości
znajdują swe uzasadnienie w proJustification of such abrasive
cesach eksploatacji.
process course can be found in the
photographs (Fot.1., Fot.2) of the
Badania eksploatacyjne przewear traces occurring in the samprowadzono na maszynie do tarples. In the presented photographs
cia z przeciwpróbką wykonaną
z hartowanej stali 55 w kąpieli
of the friction surface sections one
oleju maszynowego. Wyniki bamay see a characteristic smooth
dań zużycia masowego próbek
wear trace created in the samples
subject to magnetoabrasive poliuzyskane podczas testów tarcia
zaprezentowano na rys. 5. Wyniki
shing, favourable for slow wear
Rys. 5. Zależność zużycia masowego od czasu tarcia dla próbek
jednoznacznie wykazują kilkuand intense wear of samples subze stali 16MnCr5, twardość 62HRC, (a)- po szlifowaniu,
krotny wzrost odporności na zużyject to polishing only, by adhesive
(b)- po polerowaniu magnetościernym. Obciążenie 50N,
cie ścierne próbek polerowanych
couplings, with no further magneprędkość tarcia v=1.25m/s
magnetościernie w porównaniu do
toabrasive polishing.
Fig. 5. Relationship of mass wear from the friction time, for sampróbek szlifowanych, zwłaszcza
ples of 16MnCr5 steel, hardness 62HRC, (a)- after grinw początkowym okresie procesu
ding, (b)- after magnetoabrasive polishing. The load 50
tarcia. Uzasadnienie szczególnego
N, friction speed v=1.25 m/s
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przebiegu tarcia można znaleźć na śladach wytarcia powstających na próbkach (fot.1, fot.2). Na prezentowanych fragmentach powierzchni tarcia można dostrzec charakterystyczny
gładki ślad wytarcia tworzony na próbkach polerowanych magnetościernie, sprzyjający wolnemu zużyciu oraz intensywne
zużywanie się próbek szlifowanych poprzez tworzenie sczepień adhezyjnych.

Fot.1. Powierzchnia tarcia, w części środkowej śladu zużycia na próbce
polerowanej magnetościernie. Stal 16MnCr5.Pow.x500

Fot.2. Powierzchnia tarcia, w części środkowej śladu zużycia na próbce
szlifowanej. Stal 16MnCr5.Pow.x500

Fot.1. Surface of friction in central part of trace of wear on magnetoabrasive polished sample. 16MnCr5 steel. Magn. x500.

Fot.2. Surface of friction in central part of trace of wear on grinding
sample. 16MnCr5 steel. Magn. x500.

4. Dyskusja wyników

4. Discussion

Jednym z ważniejszych rozstrzygnięć możliwych na tym
etapie wiedzy jest ocena przydatności modeli analitycznych
przedstawionych w pierwszej części pracy i skonfrontowanie
wyników uzyskanych na modelu z wynikami eksperymentalnymi. Jak zatem wynika z modelu warstw wierzchnich odnoszącego się do temperatury otoczenia wyrażonego równaniem
(9), gdy przyjąć dla austenitu w stali μ = μ1 = μO,, gdzie: μO
– współczynnik względnej przenikalności magnetycznej dla
powietrza, a dla martenzytu μm =μ2 = μrμO =104 (żelazo) to przy
założeniu, że ferromagnetyczny przedmiot znajduje się w polu
magnetycznym o indukcji B = Bn1 = 1T, wielkość ciśnienia rozwarstwiającego z równania (9) wyniesie 4 MPa.
Potwierdzona eksperymentalnie przemiana fazowa austenitu w martenzyt związana z przebudową sieci krystalicznej, od
płasko centrowanej dla austenitu, do przestrzennie centrowanej
dla martenzytu, wymaga przy założeniu współczynnika Poissona ν = 0.28 i module Younga E = 21.1x104 MPa, ciśnienia
hydrostatycznego wynoszącego 2560 MPa [16].
Porównanie obydwu wielkości wskazuje, że ciśnienie rozwarstwiające wywołane wpływem pola magnetycznego jest
trzy do czterech rzędów wielkości mniejsze od ciśnienia wymaganego do przebudowy sieci. Należy jednak uwzględnić
fakt, że austenit szczątkowy w temperaturze otoczenia ma wysoką energię nadmiarową i występuje w stanie metastabilnym,
a granice fazowe pod wpływem pola magnetycznego podlegają naprężeniom rozciągającym, co sprzyja dalszej przemianie
martenzytycznej w temperaturze otoczenia. Zatem wpływ pola
magnetycznego na strukturę hartowanej stali w temperaturach
zbliżonych do temperatury otoczenia, można uznać nie tyle
jako czynnik sprawczy lecz inicjujący przemiany które odbywają się kosztem zgromadzonej energii w przedmiocie.

One of the more important verdicts possible to arrive at the
stage is the evaluation of the usefulness of analytical models
presented in the first part of the work and confronting the results obtained on the model with experimental results. Accordingly, as results from the surface layer model referring to the
ambient temperature expressed at the equation (9), if we assume for the austenite medium in steel μ = μ1 = μO,, where:μO–the
relative magnetic permeability ratio for air and for martensite
μm =μ2 = μrμO =104 (iron), when assuming that a ferromagnetic
object is placed in a magnetic field of the induction B = Bn1 =
1T, the amount of stratification pressure from the equation (9)
shall be 4 MPa.
Phase transformations of austenite into martensite related
with the reconstruction of the crystal lattice from 2D-centered
for austenite to 3D-centered for martensite require for assuming
the Poisson ratio ν = 0.28 and Young module E = 21.1x104 MPa,
hydrostatic pressure equal 2560 MPa [16].
Comparison of these 2 quantities indicates that stratification pressure caused by the influence of magnetic field is three
to four orders of magnitude smaller than the pressure needed
for the network restructuring.
However, one should take into account the fact that rudimentary austenite in the ambient temperature has high excess
energy and occurs in metastable state, while phase borders under
the influence of the magnetic field are subject to tensile stress
which is favourable for further martensite transformation in the
ambient temperature. Consequently, the influence of a magnetic field upon the hardened steel structure in temperatures close
to the ambient temperature may be accounted not as much as
the causing factor, but the one initiating the changes happening
at the costs of the energy accumulated in the object.
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W zakresie temperatur odpowiadających przemianie martenzytycznej 873 K –1173 K, podniesienie temperatury początku przemiany martenzytycznej określone zostało wyrażeniem
(12). Uwzględniając równanie (13) można określić przesunięcie początku przemiany martenzytycznej, które jest proporcjonalne do natężenia pola magnetycznego i dla stali węglowej
wynosi 4K w polu magnetycznym o natężeniu 1600 kA/m, przy
tym To = 500 K, a q/M1 = 420 MJ/m3 [16]. Z zależności (11)
wynika, że pole magnetyczne w przemianie fazowej od stanu
paramagnetycznego do ferromagnetycznego rozszerza zakres
temperatury istnienia fazy ferromagnetycznej ( w ogólności tej
z dwu faz ferromagnetycznych, która posiada lepsze właściwości magnetyczne).
Jak z powyższych danych wynika, ten rodzaj wpływu pola
magnetycznego o natężeniach ze wspomnianego wyżej przedziału jest mały i mieści się w granicach błędu oceny zawartości austenitu. Tylko w ekstremalnie silnych polach magnetycznych rzędu kilkunastu MA/m, energia MH osiąga odpowiednio
dużą wielkość i może istotnie modyfikować energię swobodną
martenzytu (fazy ferromagnetycznej) i austenitu (fazy paramagnetycznej).
Natomiast dla stref WW znajdujących się w zakresie temperatur zbliżonych do temperatury punktu Curie, gdzie przy
samoistnym chłodzeniu przedmiotu występuje przemiana fazy
paramagnetycznej w ferromagnetyczną, wymagane jest opracowanie adekwatnego modelu analitycznego. Dla tego zakresu temperatury badania eksperymentalne wykazują istotne
zmniejszenie zawartości austenitu szczątkowego w ok.100nm
strefie WW przedmiotu.

5. Wnioski

5. Conclusions

1. W procesie eksploatacji elementów po polerowaniu magnetościernym w porównaniu do obróbki szlifowaniem,
uzyskuje się kilkukrotny wzrost trwałości par trących.
2. Podczas polerowania magnetościernego hartowanego
przedmiotu konstytuowane są naprężenia ściskające ze
strefą WW o zwiększonej ilości martenzytu, co w technicznych zastosowaniach sprzyja podniesieniu trwałości par trących.
3. Jako przyczyny powodujące zmianę cech fizycznych stref WW należy uznać magnetomechaniczny
i strykcyjny wpływ pola magnetycznego na ferromagnetyczny przedmiot oraz zmniejszanie się energii swobodnej fazy ferromagnetycznej stali w zakresie temperatury punktu Curie.
4. Przedstawione modele formalne wpływu pola magnetycznego na strefy WW hartowanego przedmiotu obrabianego, umożliwiają interpretację zmian fizycznych
cech stref przypowierzchniowych przedmiotu w każdym z charakterystycznych przedziałów zmienności
temperatur towarzyszących polerowaniu magnetościernemu.
5. Jak wynika z modelu wpływu pola na przemianę martenzytyczną w stali, nowe możliwości wpływu na
strukturę polerowanej magnetościernie hartowanej stali
pojawiają się przy stosowaniu super silnych pól magnetycznych, o indukcji rzędu kilkudziesięciu Tesli.
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In the range of temperatures corresponding to the martensite transformation 873 K –1173 K, increasing the temperature
of the martensite transformation beginning is provided on the
equation (12). Including the expression (13) we may state that
in assumed conditions the shift of the martensite transformation
temperature is proportional to the magnetic field intensity and
for carbon steel it is equal 4 K [16] in a magnetic field of the intensity 1600 kA/m, at To = 500 K and q/M1 = 420 MJ/m3. From
this relationship (11), we may also state that a magnetic field
for the phase transformation from paramagnetic to ferromagnetic extends the temperature range for the ferromagnetic phase
existence (in general this one of the two ferromagnetic phases
which has greater magnetic intensity).
As the above results indicate, this influence for the field
with intensities mentioned above is minor and places within the
estimation error e.g. of the martensite contents in steel. Only in
extremely strong magnetic fields of several dozens MA/m, the
energy MH reaches high values and may considerably modify
the free energy of martensite (ferromagnetic phase) and austenite (paramagnetic phase).
However, for SL zones in the temperature range close to Curie point, for which during the workieces spontaneous cooling
there is the transformation of the paramagnetic phase into the ferromagnetic one, it is necessary to prepare an adequate analytical
model, not existing at the moment. For this temperature range the
experimental research (Mössbauer spectroscopy) indicates at significant decrease of the rudimentary austenite contents on such
SL depths (c.a.100nm), where the temperature during magnetoabrasive machining was above Curie point temperature.

1. In process of exploitation of elements after magnetoabrasive polishing in comparison to grinding treatment,
the multiple was got the growth of durability the friction
pair.
2. During magnetoabrasive polishing of hardened object
compressive stress is constituted with zone the SL about
enlarged quantity of martensite, what in certain technical applications favourable for the friction pairs durability,
3. As the causes of physical features changes in SL zones
one can account the magnetomechanical and striction
influence of magnetic field upon a ferromagnetic object
and decrease - under the influence of the magnetic field
- the free energy of the occurring ferromagnetic phase
of steel within the range of Curie temperature, during
cooling of LS zones heated to maximum temperatures,
4. The presented analytical models of the influence of
magnetic field upon SL zones of a hardened workpiece
allow for the interpretation of physical features of surface-adjacent zones of the object in each of characteristic intervals of temperature changeability accompanying magnetoabrasive polishing and allow for creating
new research directions,
5. Completely new possibilities concerning the influence
upon steel subject to magnetoabrasive polishing arise
together with the application of super-strong magnetic
fields of the induction reaching several dozen Tesla.
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Grzegorz KOSZAŁKA

WYKORZYSTANIE MODELU SZCZELNOŚCI UKŁADU TPC DO OCENY
EKSPLOATACYJNYCH ZMIAN NATĘŻENIA PRZEDMUCHÓW SPALIN
DO SKRZYNI KORBOWEJ
APPLICATION OF THE PISTON-RINGS-CYLINDER KIT MODEL
IN THE EVALUATION OF OPERATIONAL CHANGES IN BLOWBY FLOW RATE
W pracy dokonano oceny możliwości wykorzystania analitycznego modelu szczelności układu tłok-pierścienie-cylinder
(TPC) do przewidywania eksploatacyjnych zmian stanu technicznego samochodowego silnika spalinowego. Oceny tej
dokonano porównując wyniki badań symulacyjnych modelu TPC z wynikami badań przeprowadzonych na obiektach
rzeczywistych. Na podstawie długotrwałych badań eksploatacyjnych wyznaczono przebieg zużycia tulei cylindrowej oraz
zmiany natężenia przedmuchów spalin do skrzyni korbowej samochodowego silnika o zapłonie samoczynnym. Następnie
przy użyciu opracowanego modelu TPC, pozwalającego uwzględniać wpływ zużycia, obliczono natężenia przedmuchów
spalin dla wartości zużycia odpowiadających różnym przebiegom samochodu. Wyniki porównania wartości obliczonych
ze zmierzonymi pozwalają stwierdzić, że opracowany model uszczelnienia TPC może być wykorzystany do przewidywania
zmian natężenia przedmuchów spalin spowodowanych eksploatacyjnym zużyciem silnika.
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, zużycie, przedmuchy spalin, cylinder, pierścień, model analityczny.
The study provides an evaluation of possible applications of the analytical model of the piston-rings-cylinder kit for prediction of the operational changes in the technical condition of a motor-vehicle internal combustion engine. This evaluation was based on a comparison of the results of piston-rings-cylinder kit model simulation and the results of real object
testing. Based on long-term operational tests, cylinder liner wear profiles were determined along with blowby flow rates
for compression ignition engines. Then, using the developed piston-rings-cylinder model, which takes into consideration
the impact of the wear, the blowby flow rates were calculated for wear values corresponding to different kilometrage. The
results of the comparison of values calculated with the values measured suggest that the developed piston-rings-cylinder
kit model may be used for prediction of blowby flow rate changes due to engine wear.
Keywords: internal combustion engine, wear, blowby, cylinder, ring, analytical model.

1. Wprowadzenie

1. Introduction

Obecnie stosowane modele opisujące zmiany parametrów
stanu technicznego układu tłok-pierścienie-cylinder silnika
spalinowego w czasie eksploatacji są najczęściej modelami
empirycznymi, opracowywanymi na podstawie badań eksploatacyjnych. Wadą tych modeli jest to, że dostarczają one wiedzy jedynie ilościowej, gdyż silnik traktowany jest w nich jak
„czarna skrzynka” [11, 13].
Niekiedy równocześnie z pomiarami parametrów stanu
technicznego układu TPC prowadzi się także pomiary zużycia jego elementów. Wyniki takich badań pozwalają już analizować zależności pomiędzy zużyciem elementów a stopniem
degradacji technicznej całego układu. Jednak związki przyczynowo-skutkowe jakie mogą tu występować są skomplikowane,
a ponadto wyniki obserwacji obciążone są wpływem losowych
zakłóceń zewnętrznych [11, 12]. Biorąc powyższe pod uwagę
oraz fakt, że obserwowane w eksploatacji zmiany stanu są następstwem zmian wielu parametrów struktury, badania takie
nie pozwalają wyznaczyć wpływu poszczególnych parametrów
struktury na parametry stanu.
Duże możliwości rozwoju metod badawczych w tym zakresie mogłoby przynieść zastosowanie modeli analitycznych,
opisujących związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zużyciowymi zmianami w geometrii elementów, a przepływem
gazu i oleju przez uszczelnienie TPC. Obecnie modele analityczne są już z powodzeniem wykorzystywane w pracach

72

The currently used models describing changes in the parameters of the technical condition of a piston-rings-cylinder
assembly in an operating internal combustion engine are most
frequently empirical models based on operational tests. A disadvantage of these models is the fact that they provide quantitative knowledge only, since they consider the engine to be the
equivalent of a “black box” [11, 13].
Sometimes, the measurement of the technical state parameters of a piston-rings-cylinder assembly coincides with the
measurement of wear of the components. The results of such
tests make it possible to analyse the relationship between the
wear of the components and the degree of technical degradation
of the entire assembly. However, the potential cause-and-effect
relationships are complicated and, in addition, the results of the
observation are burdened with the impact of random external
disturbances [11, 12]. Considering the aforementioned and the
fact that the operational changes in technical state are the consequences of changes in multiple structure parameters, such
tests do not allow evaluating of the impact of the individual
structure parameters on state parameters.
The application of analytical models describing cause-andeffect relationships between wear changes in the geometry of
the components and the volume of gas and oil flowing through the piston-rings-cylinder kit could offer large potential to
the development of research methods in this area. Currently,
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konstrukcyjnych [4, 14, 16, 19], natomiast nie były dotychczas
wykorzystywane w badaniach eksploatacyjnych. Potencjalnie
modele analityczne pozwoliłyby analizować wpływ zużycia
poszczególnych elementów oraz innych czynników, takich jak
ilość osadów, na działanie uszczelnienia TPC. Tym samym pozwoliłyby na prognozowanie trwałości silnika oraz na kształtowanie niezawodności na etapie konstruowania w sensie doboru
materiałów i właściwości elementów pod kątem uzyskania najmniej szkodliwych profili zużycia, z punktu widzenia szczelności układu TPC.
Opracowany przez autora analityczny model uszczelnienia
TPC [5] i jego aplikacja komputerowa zostały zweryfikowane
w warunkach laboratoryjnych [7], w których oceniono odpowiedź modelu na zmianę pojedynczego parametru struktury,
przy niezmienionych pozostałych wielkościach wejściowych.
Badania takie przeprowadzono dla luzu osiowego pierwszego
pierścienia uszczelniającego w rowku oraz luzu promieniowego drugiego pierścienia uszczelniającego.
Podczas eksploatacji silnika równoczesnej zmianie ulega
wiele parametrów charakteryzujących strukturę uszczelnienia
TPC. W niniejszej pracy dokonano oceny możliwości wykorzystania opracowanego analitycznego modelu szczelności
układu TPC do przewidywania eksploatacyjnych zmian stanu
technicznego w zakresie szczelności. Oceny tej dokonano porównując wyniki badań symulacyjnych modelu TPC z wynikami pomiarów przeprowadzonych na obiekcie rzeczywistym.
Obiektem badań był sześciocylindrowy samochodowy silnik
o zapłonie samoczynnym.

2. Model uszczelnienia układu TPC

such analytical models have already been successfully applied
in design work [4, 14, 16, 19], but they have not been used in
operational tests. Potentially, analytical models would allow an
analysis of the impact of wear of individual components and the
impact of other factors, including the volume of deposits, on
the operation of a piston-rings-cylinder kit. Thus, they would
enable forecasting of the durability of an engine and shaping of
its reliability at the design stage through selecting materials and
properties of components to ensure wear profiles that would be
the least harmful in terms of ring-pack performance.
The analytical model of a piston-rings-cylinder kit [5] and
its computer application have been verified under laboratory conditions [7] by evaluating the response of the model to
a change of a single structure parameter without changing the
remaining input data. Such tests have been carried out with regard to the axial clearance of the top compression ring in the
groove and radial clearance of the second compression ring.
During the operation of the engine, many parameters
describing the piston-rings-cylinder kit structure change simultaneously. This paper provides an evaluation of the potential applications of the developed analytical model of
a piston-rings-cylinder kit for predicting changes in the technical condition of the ring pack. This evaluation was based on
a comparison of the results of piston-rings-cylinder kit model
simulation and the results of real object measurements. The
object of testing was a six-cylinder motor-vehicle compression
ignition engine.

2. Piston-rings-cylinder kit model

Do badań wykorzystano zintegrowany model przepływu gazu przez uszczelnienie TPC i przemieszczeń osiowych pierścieni w rowkach pierścieniowych tłoka. Modelując
uszczelnienie TPC przyjęto, że jest ono uszczelnieniem labiryntowym, składającym się z szeregu stopni połączonych ze sobą
szczelinami dławiącymi (rys. 1). Stopnie uszczelnienia o objętościach V3 i V5 odpowiadają przestrzeniom międzypierścieniowym, stopnie o objętościach V2 i V4 – przestrzeniom w rowkach
tłoka za pierścieniami, natomiast stopień uszczelnienia o objętości V1 – przestrzeni pomiędzy koroną tłoka a cylindrem. Kanały dławiące o polach przekrojów: A1,3, A3,5 i A5,7 odpowiadają
zamkom pierścieni, natomiast kanały o polach przekroju: A1,2
i A2,3, A3,4 i A4,5 i A5,6 – szczelinom pomiędzy bocznymi powierzchniami pierścieni i rowków pierścieniowych tłoka.
Chwilowe objętości stopni V oraz pola przekrojów kanałów A wyznaczane są z zależności geometrycznych, wynikających z kształtu elementów modelowanego zespołu TPC. Przy
czym w modelu założono, że tłok z pierścieniami porusza się
współosiowo z cylindrem oraz że pierścienie zawsze przylegają
do gładzi cylindra. Ponadto założono, że wszystkie elementy
zespołu TPC są idealnie sztywne (pominięto ich dynamiczne
odkształcenia sprężyste), jednak pierścienie mogą przemieszczać się w rowkach tłoka i dopasowywać do średnicy cylindra.
W modelu uwzględniono rozszerzalność cieplną oraz zużycie elementów układu TPC, przy czym wymiary elementów,
w ustalonych warunkach pracy, nie zmieniają się w czasie całego cyklu pracy silnika.
Powyższe założenia oznaczają, że dla przyjętych, dla danych warunków pracy, wymiarów elementów zespołu TPC,
w tym profilu tulei cylindrowej (zależność średnicy od odległo-

The tests were based on an integrated model of gas flow
through the crevices of ring pack and axial displacement of the
rings in piston grooves. The model of the piston-rings-cylinder
kit was a labyrinth seal comprising a number of stages linked
by choke passages (fig. 1). The stages with V3 and V5 volumes
correspond to interring spaces, V2 and V4 stages – to spaces in
the piston grooves behind the rings, whereas the V1 stage – to
the space between the crown of the piston and the cylinder. The
choke passages with section areas: A1,3, A3,5 and A5,7 correspond
to piston ring end gaps, whereas the passages with section areas: A1,2 and A2,3, A3,4 and A4,5 and A5,6 – to clearances between the
lateral surface of the rings and piston ring grooves.
Instantaneous volumes V of stages and the section areas
A of passages are determined with reference to geometric relationships based on the shape of the components of the pistonrings-cylinder assembly. The model assumes that the movement
of the piston, the rings and the cylinder is co-axial, and that the
rings adhere to the face of the cylinder at all times. In addition, it
was assumed that all the components of the piston-rings-cylinder
assembly are ideally rigid (their dynamic elastic strain was neglected); however, the rings may move inside piston grooves and
adjust to the cylinder diameter. The model takes into account the
thermal deformation and wear of the components of the pistonrings-cylinder assembly, however the dimensions of the components in fixed operating conditions remain unchanged over the
entire cycle of the engine operation.
The above-mentioned assumptions mean that for specific
operating conditions and given dimensions of the components
of the piston-rings-cylinder assembly, including cylinder liner
profile (the relationship between the diameter and the distan-
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ści od płaszczyzny podgłowicowej), wszystkie objętości stopni
V i pola przekrojów A są funkcjami kąta obrotu wału korbowego, a ponadto uzależnione są od
chwilowych położeń pierścieni
w rowkach. Chwilowe położenia osiowe pierścieni w rowkach
mają decydujący wpływ na pola
przekrojów szczelin pomiędzy
pierścieniami a półkami rowków.
Położenia promieniowe pierścieni w rowkach zdeterminowane są średnicą cylindra na wysokości, na jakiej w danej chwili
znajduje się pierścień. Natomiast
położenia osiowe pierścieni
w rowkach wynikają z bilansu sił
działających na pierścień w kierunku osiowym. W modelu przyjęto, że na pierścień w kierunku
osiowym działają następujące
siły: ciśnienia gazu Fp, bezwładności Fi i tarcia pierścienia o cylinder Ff. Tak więc osiowe przemieszczenia pierścienia w rowku
wyznaczane są z zależności:

Fp + Fi + Ff = mr

d 2 xr
dt 2

(1)

Rys. 1. Model nominalny uszczelnienia TPC (pi, Ti – ciśnienia
i temperatury gazu w i-tym stopniu uszczelnienia, mi,j –
strumień masy przepływającej z przestrzeni i do przestrzeni j, xI, xII, xIII – położenia osiowe pierścieni, odpowiednio
pierwszego, drugiego i trzeciego, pozostałe oznaczenia
w tekście)
Fig. 1. Definition of the different spaces in the piston-rings-cylinder kit and a schematic diagram of the orifice-volume
representation used in the model (pi, Ti – pressure and
temperature of gas in the i-th region, mi,j – gas flow rate
from region i to region j, xI, xII, xIII – axial position of the
top, second and oil ring in the groove, respectively, other
denotations in the text)

gdzie:
mr – masa pierścienia,
xr – przemieszczenie pierścienia
względem tłoka.
Siła ciśnienia gazu jest wypadkową sił wywołanych ciśnieniem działającym na górną i dolną
powierzchnię pierścienia, przy czym przy jej obliczaniu przyjęto liniowy rozkład ciśnienia jak na rys. 2. Siła bezwładności
wynika z przyspieszenia tłoka. Siła tarcia pierścienia o cylinder
obliczana jest z zależności empirycznych [5, 10].
Do wyznaczania parametrów termofizycznych gazu w poszczególnych stopniach labiryntu wykorzystano zasadę zachowania energii w postaci:

ce from the under-head face), all
volumes V and sections A are the
functions of the crank angle and,
in addition, they depend on the
instantaneous position of rings in
grooves. The instantaneous axial
position of rings in the grooves
determines the section area of
clearances between the rings and
the flanks of the grooves.
The radial position of the ring
in the groove is determined by
the diameter of the cylinder at the
height at which the ring currently adhere the liner, whereas the
axial position of the ring in the
groove follows from the balance
of forces applied to the ring in the
axial direction. For the purposes
of the model it was assumed that
the following forces are applied
to the ring in the axial direction:
pressure of gas Fp, inertial Fi and
friction of the ring against the
cylinder Ff. Thus, the axial movement of the ring in the groove is
determined according to the following formula:

Fp + Fi + Ff = mr

d 2 xr
dt 2

(1)

where: mr – ring mass, xr – displacement of the ring in relation to
the piston.
The pressure force is a resultant force caused by the pressure
applied to the upper and lower surface of the ring, while, for calculation purposes, the linear distribution of pressure was assumed as in fig. 2. The inertial force results from piston acceleration. The friction of the ring against the
cylinder is calculated according to empirical formulas [5, 10].
The energy conservation law was used to determine the
thermophysical parameters of gas in the respective stages of
the labyrinth:

U = ∑ iin,i m in,i − ∑ iout , j m out , j + Q − pV (2)

U = ∑ iin,i m in,i − ∑ iout , j m out , j + Q − pV (2)

gdzie zmiana energii wewnętrznej gazu
U spowodowana jest entalpią całkowitą dopływającą i wypływającą ze stopnia wraz
ze strumieniem gazu, wymianą ciepła pomiędzy gazem w stopniu a otaczającymi go
ściankami oraz pracą zmiany objętości.
Pomijając energię kinetyczną gazu
w stopniu i zakładając, że przepływającym
czynnikiem jest gaz półdoskonały oraz
uwzględniając zasadę zachowania masy
i równanie stanu gazu, zmiany temperatury
T i ciśnienia p gazu w stopniu opisano za pomocą następujących równań:

where the change in internal energy of the
gas U is a result of the total enthalpy flowing
in and out of the stage along with a stream
of gas, heat transfer between gas in the stage
and the surrounding walls and the work of
volume changes.
Excluding the kinetic energy of gas in the
stage and assuming that the flow medium is
semi-ideal gas, and taking the mass conservation law and the gas equation of state into
consideration, the changes in the temperature
T and pressure p of gas in the stage were described by means of the following equations:

i
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i

j

Rys. 2. Rozkład ciśnień i siły działające
na pierścień w kierunku osiowym
Fig. 2. Assumed pressure distribution
and forces acting on the ring in
axial direction
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⎞
1 ⎛
T =
⎜ ∑ (iin ,i − u )m in ,i − RT ∑ m out , j + Q − pV ⎟
cv m ⎝ i
j
⎠

(3)

⎞
1 ⎛
T =
⎜ ∑ (iin ,i − u )m in ,i − RT ∑ m out , j + Q − pV ⎟
cv m ⎝ i
j
⎠

(3)

p ⎛
⎛ cv ⎞ ⎞
⎜ ∑ iin,i m in,i − (RT + cvT )∑ m out , j + Q − ⎜1 + ⎟ pV ⎟
mcvT ⎝ i
j
⎝ R⎠ ⎠

(4)

p =

p ⎛
⎛ cv ⎞ ⎞
⎜ ∑ iin,i m in,i − (RT + cvT )∑ m out , j + Q − ⎜1 + ⎟ pV ⎟
mcvT ⎝ i
j
⎝ R⎠ ⎠

(4)

p =

gdzie: i – entalpia właściwa całkowita (spiętrzenia), ṁ – strumień masy, u – energia właściwa wewnętrzna, indeks in oznacza dopływający, indeks out oznacza wypływający ze stopnia,
natomiast brak indeksu oznacza, że wielkość odnosi się do pa– strumień ciepła wymienianerametru czynnika w stopniu,

where: i – specific total (stagnation) enthalpy, ṁ – mass flow,
u – specific internal energy; the in index denotes mass flowing
in, the out index denotes mass flowing out from the stage, whereas no index means that the value refers to the parameter of the
– heat transfer between the medium in
medium in the stage,

go pomiędzy czynnikiem w stopniu a otaczającymi go ścianka– zmiana objętości stopnia, cv – ciepło właściwe przy
mi,
stałej objętości, R – indywidualna stała gazowa.
Strumień masy przepływającej ze stopnia m-1 do stopnia m
uszczelnienia obliczany jest z następującej zależności:

the stage and the surrounding walls, – change in the volume
of the stage, cv – specific heat at constant volume, R – individual gas constant.
The mass flow rate of medium flowing from stage m-1 to
stage m of the labyrinth is calculated as follows:

(5)
gdzie: ψm-1,m – współczynnik przepływu dla szczeliny łączącej
przestrzenie m-1 i m, vm-1,m i ρm-1,m – odpowiednio prędkość i gęstość czynnika wpływającego do stopnia m.
Przy wyznaczaniu masowego natężenia przepływu gazu założono, że przepływ przez szczeliny jest izentropowym przepływem przez kryzę, przy czym, w zależności od stosunku ciśnień
przed i za szczeliną, rozpatrzono przypadki przepływu podkrytycznego i krytycznego. Ponadto uwzględniono empiryczny współczynnik przepływu ψ. Współczynniki przepływu dla
szczelin zamków uzależnione są od stosunku ciśnień za i przed
zamkiem [17], natomiast współczynniki przepływu dla szczelin
pomiędzy pierścieniem a rowkiem, których geometria zmienia
się w bardzo szerokim zakresie, uzależnione są ponadto od geometrii szczeliny oraz wartości liczby Reynoldsa [3, 5].
Strumienie ciepła wymienianego pomiędzy czynnikiem
w stopniu a otaczającymi go ściankami wyznaczane są z zależności:

(5)
where: ψm-1,m – discharge coefficient for the passage linking stages m-1 and m; vm-1,m and ρm-1,m – respectively, the velocity and
density of the medium flowing into stage m.
When determining the mass rate of gas flow it was assumed
that the flow through the passages is an isentropic flow through
the orifice. Depending on the ratio of pressures before and after
the orifice, subcritical and critical flow was considered. Furthermore, the empirical discharge coefficient ψ was taken into
account. The discharge coefficients for ring end gaps depend on
the ratio of pressures before and behind the gap [17], whereas
the discharge coefficients for the side clearances between the
ring and the groove, which geometry changes in very wide range, are in addition dependent on the geometry of the clearance
and the Reynolds number [3, 5].
The heat transfer between the gas and the surrounding walls
is determined according to the following formula:

(6)

(6)

gdzie: Sc, Sp, Sr – pola powierzchni cylindra, tłoka i pierścieni,
ograniczające dany stopień labiryntu, αc, αp, αr – współczynniki
przejmowania ciepła pomiędzy gazem w stopniu a otaczającymi go ściankami cylindra, tłoka i pierścieni, Tc, Tp, Tr – temperatury powierzchni cylindra, tłoka i pierścieni otaczających
dany stopień.
W modelu założono, że wartości współczynników αp i αr są
stałe. Natomiast współczynniki przejmowania ciepła pomiędzy
czynnikiem znajdującym się w przestrzeniach międzypierścieniowych a cylindrem αc obliczane są z zależności wyprowadzonej teoretycznie dla laminarnego opływu płaskiej płyty, przy
założeniu, że prędkość przepływu gazu względem cylindra
równa jest prędkości tłoka. Pełny opis modelu wraz z omówieniem przyjętych założeń przedstawiono w [5].

where: Sc, Sp, Sr – surface areas of cylinder, piston and rings, limiting the specific stage of the labyrinth, αc, αp, αr – coefficients
of heat transfer between gas in the stage and the surrounding
walls of cylinder, piston and rings, Tc, Tp, Tr – surface temperatures of cylinder, piston and rings surrounding the specific
stage.
The model assumes constant values of the αp and αr coefficients. The coefficients of heat transfer between the gas in the
interring spaces and the cylinder αc are calculated according
to a formula theoretically derived for the laminar flow around
a flat plate, assuming that the velocity of the gas flow towards
cylinder is equivalent to piston velocity. A detailed description
of the model and the assumptions made has been presented in
[5].

3. Zużycie silnika i zmiany szczelności układu TPC
w czasie eksploatacji

3. Engine wear and operational changes in the
ring-pack performance

Do osiągnięcia postawionego celu niezbędna była znajomość zużycia elementów zespołu TPC silnika przy różnych
przebiegach samochodu oraz zmiany szczelności układu TPC
w czasie eksploatacji. Informacji powyższych dostarczyły wyniki długotrwałych badań, które zaplanowano w ten sposób,

The achievement of the goal of this study required the
knowledge of the wear of the components of the piston-ringscylinder assembly of the engine for various kilometrages and
changes in the ring-pack performance during operation. The
data were obtained from long-term tests which had been plan-
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aby w jak najmniejszym stopniu zakłócały normalne warunki
ned to least interfere with the normal operating conditions of
eksploatacji badanych obiektów.
the objects tested.
Obiektem badań był sześciocylindrowy silnik o zapłonie
The test object was a six-cylinder compression ignition ensamoczynnym o objętości skokowej 6,8 dm3 i mocy znamionogine with a displacement volume of 6.8 dm3 and rated power
wej 110 kW uzyskiwanej przy prędkości obrotowej 2800 obr/
of 110 kW at the speed of 2800 rpm. The engine was equipped
min. Silnik posiadał mokre tuleje cylindrowe wykonane z żewith wet, cast iron cylinder liners with the nominal inside dialiwa o nominalnej średnicy wewnętrznej 110 mm. Skok tłometer of 110 mm. The piston stroke was 120 mm. The tests inka wynosił 120 mm. Badania przeprowadzono na 5 silnikach
volved 5 engines mounted in trucks of medium loading capacizamontowanych w średniej ładowności samochodach ciężaty and the gross vehicle weight of 12 tons. All the vehicles were
rowych o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 12 ton.
the property of one transport provider and were used in similar
Wszystkie samochody należały do jednej firmy transportowej
conditions, with an average monthly kilometrage of 10,000 km.
i eksploatowane były w podobnych warunkach, ze średnim
In order to eliminate the impact of the type of engine lubricant
przebiegiem 10000 km na miesiąc. W celu wyeliminowania
on the course of engine wear, all the engines were lubricated
wpływu rodzaju oleju silnikowego na przebieg zużywania,
with the same oil of CE/SF SAE 15W/40 class.
wszystkie silniki smarowane były tym samym olejem silnikoPrior to assembling the engines tested, micrometric measuwym klasy CE/SF SAE 15W/40.
rements were carried out for the components of the crankshaft/
Przed montażem badanych silników przeprowadzono popiston assembly. Following the assembling, the engines were
miary mikrometryczne elementów układu korbowo-tłokowego.
subject to a standard 3-hour run-in at an engine test bench. DuPo montażu silniki poddano, trwającej 3 godz., standardowej
ring the run-in, engine speed and load were gradually increased
procedurze docierania technologicznego na stanowisku hamowfrom small to medium values, and finally the engine was subnianym. W czasie docierania prędkość obrotowa i obciążenie
ject to the maximum power test during which it was operating
silnika były stopniowo zwiększane od małych do średnich warat the rated speed and full load for 1-2 minutes. The diameters
tości, a na zakończenie odbywała się próba mocy maksymalnej,
of cylinder liners were measured again prior to putting to use
podczas której silnik pracował ze znamionową prędkością ob(following engine run-in), and then they were measured after
rotową przy pełnym obciążeniu przez okres 1-2 min. Średnice
ca. every 50-100 thousand km of vehicle travel. The cylinder
diameters were measured with the engine heads removed by
tulei cylindrowych zmierzono przed rozpoczęciem eksploatacji
(po dotarciu technologicznym silników), a następnie mierzono
a micrometric method – by means of a Carl Zeiss two-point
je, co ok. 50-100 tys. km przebiegu samochodu. Pomiary średnic
bore gage with the minimum graduation of 0.002 mm. The diameters of the cylinders were measured in two directions: pacylindrów wykonywano po zdjęciu głowic cylindrowych metorallel (A-A) and perpendicular (B-B) to the main axis of the
dą mikrometryczną – za pomocą dwupunktowej średnicówki
engine, at four heights: 20 mm (TDC of the top ring), 35 (TDC
Carl Zeiss o najmniejszej działce 0,002 mm. Średnice cylindrów
mierzono w dwóch kierunkach: równoległym (A-A) i prostopaof the second ring), 50 and 95 mm from the head face (fig. 3).
dłym (B-B) do osi głównej silnika, na czterech wysokościach:
Since the analytical model is to determine the rate of gas
20 mm (górne zwrotne położenie GMP pierwszego pierścienia
flow into the crankcase, the most suitable measure of the ringuszczelniającego), 35 (GMP drugiego pierścienia uszczelniająpack performance is the blowby flow rate. Prior to removing
cego), 50 i 95 mm od płaszczyzny głothe heads for the purposes of microwicy (rys. 3).
metric measurements, the blowby flow
Ponieważ opracowany model anarates were measured at idle run and at
lityczny ma wyznaczać natężenie przefull load of the engine and several ropływu gazu do skrzyni korbowej, za
tational speeds of the crankshaft. An
najbardziej odpowiednią miarę szczelexception was the first measurement of
ności układu TPC przyjęto natężenie
the blowby flow rate performed after
przedmuchów spalin. Przed zdjęciem
approx. 3000 km (thus, full loading of
głowic w celu dokonania pomiarów mithe brand new power transmission syskrometrycznych, wykonywano pomiary
tems was avoided). Measurements unnatężenia przedmuchów spalin w wader full engine load were carried out on
runkach pracy silnika na biegu jałowym
a chassis dynamometer. To reduce the
oraz przy pełnym obciążeniu silnika
error of unique measurement conditions
i kilku prędkościach obrotowych wału
and methods, both the micrometric mekorbowego. Wyjątkiem był pierwszy
asurements and the measurements of the
pomiar natężenia przedmuchów spalin,
blowby flow rates for all kilometrages
który wykonano przy przebiegu ok.
were performed by the same people, by
3000 km (uniknięto w ten sposób pełmeans of the same instruments and at
nego obciążania produkcyjne nowych
the same location.
układów napędowych). Pomiary przy
The results of cylinder liner diamepełnym obciążeniu silnika wykonyter measurements at particular heights
wano na hamowni podwoziowej. Aby
and directions of measurement are prezmniejszyć błąd niepowtarzalności wasented in Table 1 as averages for all the
Rys. 3. Płaszczyzny pomiaru średnic tulei cylindrorunków i metod pomiarowych, zarówno
liners tested. Since the analytical model
wych
pomiary mikrometryczne jak i pomiary
of the piston-rings-cylinder kit does not
Fig. 3. Planes of cylinder liner diameter measurenatężenia przedmuchów spalin, przy
take into account deviations from circuments
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Tab. 1.
Tab. 1.

Średnie wartości średnic tulei cylindrowych w poszczególnych płaszczyznach pomiarowych przy różnych przebiegach samochodu
(wyrażone w postaci odchyłek w mikrometrach od wartości nominalnej wynoszącej 110 mm)
Average values of the liner diameter measurements at a particular directions and heights for different vehicle kilometrages (deviation
in micrometers over the nominal diameter of 110 mm)
Wysokość
Height
[mm]

Przebieg
Distance covered [km]
0
50000
150000
250000

20

35

50

95

A-A

B-B

A-A

B-B

A-A

B-B

A-A

B-B

9,2
39,7
50,5
61,9

19,0
53,9
70,2
85,3

14,2
34,5
40,8
48,3

23,7
51,6
60,6
68,2

14,6
31,4
36,4
40,1

25,1
49,1
55,6
61,0

13,7
24,8
29,9
32,7

27,7
53,7
59,1
66,3

wszystkich przebiegach samochodów, wykonywane były przez
te same osoby, z wykorzystaniem tych samych przyrządów
i w tym samym miejscu.
Wyniki pomiarów średnic tulei cylindrowych na poszczególnych wysokościach i kierunkach pomiarowych, jako średnie dla
wszystkich badanych tulei, przedstawiono w Tab. 1. Ponieważ
model analityczny układu TPC nie pozwala uwzględnić odchyłek okrągłości tulei, uśredniono wyniki dla kierunku A-A i B-B
i wyznaczono średnie średnice tulei cylindrowych przy różnych
przebiegach samochodu (rys. 4). Wyniki pomiarów zużycia tulei
cylindrowych szerzej omówiono w [8, 9].
Na rys. 5 przedstawiono wyniki pomiarów natężenia przedmuchów spalin do skrzyni korbowej – średnie dla wszystkich
badanych silników – w różnych warunkach pracy silnika i przy
różnych przebiegach. Średnie wartości natężenia przedmuchów
spalin przy przebiegu 50000 km były mniejsze niż w nowych
silnikach. Związane było to najprawdopodobniej z docieraniem
się silników w pierwszym okresie ich eksploatacji. Powyżej
50000 km przebiegu natężenia przedmuchów wzrastały niemal
liniowo wraz z przebiegiem samochodu. Bezwzględne przyrosty natężenia przedmuchów spalin w różnych warunkach pracy
silnika były zbliżone.

larity of cylinder liners, the results for directions A-A and B-B
were averaged and the average profiles of cylinder liner wear
were determined for different kilometrages (fig. 4). The results
of cylinder liner wear measurements have been discussed in
detail in [8, 9].
Fig. 5 presents the results of measurements of blowby flow
rates – averages for all the engines tested – for different operating conditions and kilometrages. The average blowby flow
rates after 50,000 km were lower than in new engines. The most
likely reason of this decrease in blowby flow rate was the run-in of the engines at the initial stage of engine operation. For
kilometrages of more than 50,000 km, the blowby flow rates
increased in a linear manner along with the kilometrage. The
absolute increases in the blowby flow rates in different operating conditions were similar.

Rys. 5. Średnie natężenia przedmuchów spalin w różnych warunkach pracy silnika przy różnych przebiegach samochodu
Rys. 4. Średnice tulei cylindrowych na różnych wysokościach przy różnych przebiegach samochodu

Fig. 5. Average blowby flow rates at different operating conditions vs. kilometrage

Fig. 4. Average diameters of cylinder liner for different vehicle kilometrages
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4. Symulacyjne badania zmian szczelności
Badania symulacyjne prowadzono z wykorzystaniem komputerowej aplikacji modelu matematycznego uszczelnienia
TPC. Dane wejściowe niezbędne do przeprowadzenia obliczeń
obejmują m.in.: wymiary geometryczne elementów silnika,
właściwości fizyczne przepływającego gazu i oleju oraz przebiegi ciśnienia w komorze spalania w funkcji kąta obrotu wału
korbowego.
Wymiary elementów silnika, co do których założono, że nie
zmieniają się wraz z jego zużyciem lub zmiany te nie wpływają
na natężenie przedmuchów spalin (skok tłoka, długość korbowodu itp.) przyjęto na podstawie dokumentacji technicznej silnika. Przy ustalaniu wymiarów elementów decydujących o geometrii uszczelnienia TPC wzięto pod uwagę wyniki pomiarów
mikrometrycznych elementów, wykonanych przed montażem
silników, a w przypadku tulei cylindrowej również wyniki pomiarów wykonanych po docieraniu technologicznym silników
(patrz rys. 4). Ponadto, aby obliczenia mogły być przeprowadzone przy objętościach stopni uszczelnienia i polach przekrojów łączących je szczelin występujących w czasie pracy silnika, we wprowadzonych do programu wymiarach uwzględniono
odkształcenia cieplne. Wartości odkształceń cieplnych i rozkłady temperatur, dla różnych warunków pracy silnika, wyznaczono metodą elementów skończonych MES. Wykorzystane
w obliczeniach przebiegi ciśnień, dla różnych warunków pracy
silnika, pochodziły z pomiarów ciśnienia indykowanego przeprowadzonych na hamowni silnikowej na innym egzemplarzu
silnika badanego typu. Sposób wyznaczania wszystkich danych
wejściowych do obliczeń opisano szczegółowo w pracy [6].
Ustalone w powyższy sposób dane wejściowe odpowiadały
niezużytemu silnikowi (przebieg 0 km). Aby możliwe było porównanie wyników symulacyjnych badań modelu z wynikami
badań prowadzonych na rzeczywistych silnikach, obliczenia przeprowadzono dla danych wejściowych odpowiadających takim warunkom pracy silnika, w jakich dokonywano pomiarów natężenia
przedmuchów spalin, tj. pełne obciążenie przy prędkościach obrotowych wału korbowego 1880 obr/min i 2800 obr/min oraz praca
bez obciążenia z prędkością obrotową biegu jałowego.
W celu przeprowadzenia obliczeń odpowiadających większym przebiegom silnika, we wprowadzonych wymiarach
geometrycznych silnika uwzględniono zużycie w ten sposób,
że do wymiarów ustalonych jw. dla niezużytego silnika dodawano odpowiednie wartości zużycia. Wartość zużycia tulei
cylindrowej, dla danego przebiegu, wyznaczono na podstawie
pomiarów mikrometrycznych, jako różnicę pomiędzy średnicą cylindra przy danym przebiegu i przy przebiegu 0 km. Dla
tych głębokości tulei, dla których nie przeprowadzono pomiarów mikrometrycznych przyjęto, że zużycie równe jest zużyciu
wyznaczonemu dla głębokości 95 mm. Ustalone w ten sposób
wartości zużycia tulei cylindrowej przy różnych przebiegach
samochodu przedstawiono na rys. 6. Ponieważ w czasie badań
eksploatacyjnych nie demontowano tłoków z pierścieniami
(mogłoby to znacząco wpływać na przebieg zużywania silnika), nie ustalono doświadczalnie przebiegu zużycia powierzchni czołowych pierścieni tłokowych. Biorąc pod uwagę wartości
zużycia pierścieni zmierzone po znacznie większych przebiegach oraz dane literaturowe [1, 2, 15, 18] przyjęto, jednakowe
dla wszystkich pierścieni, następujące wartości zużycia powierzchni czołowych pierścieni: 15 μm dla przebiegu 50000
km, 30 μm dla 150000 km i 45 μm (równe 150% zużyciu tulei
cylindrowej na „progu ogniowym”) dla 250000 km.
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4. Numerical simulations of changes in ring-pack
performance
Simulation was performed by means of a computer application of the mathematical model of a piston-rings-cylinder
kit. The input data required for the calculation included the dimensions of engine components, the physical properties of gas
and lubricating oil, and pressure in the combustion chamber as
a function of crank angle.
The dimensions of the engine components, assumed to
remain unchanged irrespective of engine wear or to change
in a way not affecting blowby flow rates (piston stroke, connecting rod length, etc.), were adopted based on the technical
specifications of the engine. While specifying the dimensions
of the components determining the geometry of the ring pack,
the results of micrometric measurements of components performed prior to the assembling of the engines were taken into
account, and in the case of cylinder liners – also the results
of measurements performed after engine run-in (0 km in fig.
4). In addition, to enable calculations for the volumes of stages
and the section areas of the clearances linking these stages appeared in a running engine, thermal deformations were taken
into account for the input dimensions. The values of thermal
deformations and distribution of temperatures in different operating conditions were determined by the finite-element method
(FEM). Courses of pressure in combustion chamber for various
operating conditions of the engine derived from measurements
of indicated pressure made on the engine test bed on another
engine of the same type. The method for determining all input
data for the calculations has been described in detail in [6].
Input data determined as above corresponded to an unworn
engine (0 km of travel). To facilitate comparison of the results of
the simulation tests of the model with the results of real-engine
testing, the calculations were performed for input data corresponding to the operating conditions of the engine in which the
blowby flow rates were measured, i.e. full load at crankshaft
speed of 1880 rpm and 2800 rpm and no-load running speed.
To carry out calculations which would correspond to higher
kilometrage, the wear of engine components was considered in
the input data. It was done by adding appropriate wear values
to the dimensions determined as above for an unworn engine.
The cylinder liner wear value for specific kilometrage was determined based on micrometric measurements as a difference
between the diameter of the cylinder at specific kilometrage
and at 0 km. For liner height not covered by the micrometric
measurements, the wear was assumed to be equivalent to the
wear determined for the height of 95 mm. The cylinder liner
wear values determined as above at different kilometrages are
presented in fig. 6. Since during operational tests pistons with
rings were not disassembled (which could have significantly
affected the course of engine wear), the wear of the piston rings
faces was not determined empirically. Considering ring wear
values measured at much longer kilometrage intervals and literature data [1, 2, 15, 18], the following ring face wear values,
identical for all rings, were adopted: 15 μm for 50,000 km, 30
μm for 150,000 km, and 45 μm (equivalent to 150% wear of the
cylinder liner at the TDC of the top ring) for 250,000 km.
Fig. 7 presents simulated and actual changes in blowby
flow rates caused by engine wear. The essential differences between the results of simulations and the results of experiments
exist for the first engine operation period (0-50,000 km). The
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Rys. 6. Zużycie tulei cylindrowej na średnicy przy różnych przebiegach
samochodu
Fig. 6. Cylinder liner wear (in diameter) used in the numerical simulations

Na rys. 7 przedstawiono symulowane i rzeczywiste zmiany
natężenia przedmuchów spalin spowodowane zużyciem silnika. Zasadnicze różnice pomiędzy wynikami obliczeń symulacyjnych a wynikami badań doświadczalnych występują dla
pierwszego okresu eksploatacji silników (0-50000 km). Wyniki
symulacji wskazują, że wraz ze wzrostem zużycia wzrasta natężenie przedmuchów spalin. Ponieważ przyrosty zużycia w tym
okresie eksploatacji były znacznie większe niż w kolejnych
okresach, również obliczone wzrosty natężenia przedmuchów
były większe niż później. Jednak rzeczywiste natężenie przedmuchów przy przebiegu samochodów 50000 km nie tylko nie
wzrosło znacząco, ale nieznacznie obniżyło się w porównaniu
z natężeniem przy przebiegu 0 km. Prezentowany model nie pozwolił wyjaśnić obserwowanych zjawisk zachodzących w tym
okresie. W związku z powyższym postanowiono prowadzić
dalsze analizy dla silnika w pełni dotartego i zmiany natężenia
przedmuchów związane ze zużyciem odnosić do wyników uzyskanych przy 50000 km. Jednak nawet dla przebiegów powyżej
50000 km, symulowane zmiany przedmuchów spowodowane
zużyciem były mniejsze niż rzeczywiste (szczególnie w warunkach pracy silnika na biegu jałowym).
Rzeczywiste zmiany szczelności układu TPC związane
były nie tylko ze zużyciem tulei cylindrowej i powierzchni czołowej pierścieni, ale zużyciem wszystkich elementów zespołu
TPC. W związku z tym, w następnej serii obliczeń postanowiono uwzględnić również zużycie bocznych powierzchni
pierścieni i rowków pierścieniowych tłoka. Ponieważ w czasie
badań doświadczalnych nie mierzono tego zużycia, przyjęto
następujące, jednakowe dla wszystkich powierzchni, wartości
zużycia: 3 μm dla przebiegu 50000 km, 6 μm dla 150000 km
i 9 μm dla 250000 km. Wpływ zużycia bocznych powierzchni
pierścieni i rowków był znacznie mniejszy niż zużycia cylindra i powierzchni czołowych pierścieni – ich uwzględnienie
zwiększyło symulowane przyrosty natężenia przedmuchów dla
poszczególnych przebiegów o 1-2%. Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 8.
Wyniki obliczeń symulacyjnych, w których uwzględniono
zużycie wszystkich możliwych do uwzględnienia w modelu
powierzchni są zbieżne z wynikami uzyskanymi w pomiarach
wykonanych na obiektach rzeczywistych w warunkach pełnego
obciążenia silnika. Dla warunków pracy silnika na biegu jało-

Rys. 7. Przewidywane zmiany natężenia przedmuchów spalin spowodowane zużyciem tulei cylindrowej i czołowych powierzchni
pierścieni oraz zmiany rzeczywiste
Fig. 7. Predicted changes in the blowby flow rate caused by the liner
and ring face wear and the actual changes in blowby

results of simulations indicate that the blowby flow rate increases along with the increase in wear. Since the increase in wear
in that period of operation was much bigger than in subsequent
periods, the calculated increase in the blowby flow rates was
also bigger than in the subsequent periods. However, the actual blowby flow rate at the kilometrage of 50,000 km did not
significantly increase, but indeed it slightly decreased in comparison with the rate at 0 km. The model did not provide any
explanation for the phenomena observed during that period.
Thus, a decision was made to continue the analyses for a fully
run-in engine and to relate the wear-related changes in blowby
flow rates to the results achieved at 50,000 km. However, even
for kilometrage exceeding 50,000 km, the simulated changes
in blowby flow rates due to wear were smaller than the actual
changes (in particular for engine idling).
The actual changes in the ring-pack performance were not
only related to the wear of the cylinder liner and the face of
the rings, but also to the wear of all the components of the assembly. Therefore, in the next series of calculations the wear
of side surfaces of rings and grooves was taken into account.
As this wear was not measured at the experimental stage, the
following wear values, identical for all side surfaces, were adopted: 3 μm for 50,000 km, 6 μm for 150,000 km, and 9 μm for
250,000 km. The effect of the side wear of rings and grooves
was considerably smaller than that of cylinder liner and ring
face wear. Taking the side wear of the rings and grooves into
consideration increased the simulated growth in blowby flow
rates for the particular kilometrages only by 1-2%. The results
of the calculations are shown in fig. 8.
The results of the simulation in which wear of all components of the ring pack was taken into consideration coincide
with the results of real object measurements at full engine load.
The modelled increase in the blowby flow rate for engine idling
is considerably (25-35%) lower than the actual increase. However, considering the degree of complexity of the model, the
results for idle run should also be regarded as satisfactory.
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Rys. 8. Przewidywane wzrosty natężenia przedmuchów spalin spowodowane zużyciem elementów układu TPC oraz zmiany rzeczywiste odniesione do
wyników uzyskanych dla przebiegu samochodu 50000 km
Fig. 8. Predicted changes (caused by the liner, rings and piston groove wear) and actual changes in the blowby flow rate related to the results for the
kilometrage of 50000 km

wym, obliczone z wykorzystaniem modelu wzrosty natężenia
przedmuchów są znacząco mniejsze od rzeczywistych – o 2535%. W tym przypadku można raczej mówić o zgodności jakościowej niż ilościowej, choć biorąc pod uwagę stopień skomplikowania modelu, również uzyskane dla biegu jałowego wyniki
należy uznać za zadawalające.

5. Conclusion

5. Podsumowanie
Porównanie wyników obliczeń numerycznych z wynikami
pomiarów pozwala stwierdzić, że zaprezentowany analityczny model uszczelnienia pierścieniowego umożliwia badanie
wpływu eksploatacyjnego zużycia elementów układu TPC na
natężenie przedmuchów spalin do skrzyni korbowej w dotartym silniku.
Model nie pozwala wyjaśniać zjawisk zachodzących
w pierwszej fazie eksploatacji silnika, związanych najprawdopodobniej z jego docieraniem. W tym okresie, pomimo znacznego przyrostu zużycia cylindra, i najprawdopodobniej innych
elementów układu TPC, natężenie przedmuchów spalin nie
wzrastało, podczas gdy obliczenia wskazywały, że taki przyrost
powinien występować.
Mniejsze od rzeczywistych obliczone przyrosty natężenia
przedmuchów spalin wyznaczane dla w pełni dotartego silnika,
występujące zwłaszcza w przypadku biegu jałowego, mogą wynikać z założonych mniejszych od rzeczywistych wartości zużycia pierścieni tłokowych. W przeprowadzonych badaniach empirycznych wyznaczono tylko przebieg zużycia tulei cylindrowej,
natomiast nie wyznaczono przebiegu zużycia pierścieni.
Wykazane w niniejszej pracy właściwości modelu wskazują, że może on zostać wykorzystany do przewidywania zmian
szczelności zespołu TPC w czasie eksploatacji silnika oraz do
wyznaczania granicznych wartości zużycia przy prognozowaniu trwałości silnika. Dzięki możliwości wykorzystania modelu do oceny wpływu postaci zużycia zespołu TPC na spadek
szczelności, model może być również użyteczny w pracach
konstrukcyjnych w zakresie procedur minimalizacji zużycia
tych powierzchni elementów współpracujących tarciowo, które
najbardziej przyczyniają się do wzrostu nieszczelności.
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The comparison of the results of the numerical calculations
and the results of the measurements shows that the presented
analytical ring-pack model allows analyzing the impact of the
operational wear of the components of the piston-rings-cylinder
assembly on the blowby flow rate in a fully run-in engine.
The model does not provide any explanation of the phenomena occurring at the first period of engine operation, which
are most likely connected with the run-in. In that period, despite
the considerably increased wear of the cylinder and, most likely, of other components of the piston-rings-cylinder assembly,
the actual blowby flow rate did not increase, even though the
numerical calculations suggested that it should have increased.
The numerically calculated increases in the blowby flow
rates for a fully run-in engine were slightly lower than the actual ones, particularly in the case of the engine idle run. This
may be due to the fact that the assumed ring wear values were
lower than the actual ones. The actual wear of the rings was not
measured during empirical tests.
The described properties of the model indicate that it may
be applied to predict the changes in ring-pack performance during engine operation and to determine the limits of wear when
predicting engine life. Since the model may be used to evaluate
the impact of the wear of particular surfaces of components of
piston-rings-cylinder assembly on ring pack performance, the
model may also prove useful at the design stage, for example in
procedures for minimizing wear of that of two mating surfaces,
which contribution to the deterioration of ring-pack performance is bigger.
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NOWE PODEJŚCIE DO HARMONOGRAMOWANIA CZYNNOŚCI OBSŁUGOWYCH
SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH WYKORZYSTUJĄCE
ALGORYTM GENETYCZNY ORAZ SYMULACJĘ MONTE-CARLO
A NEW APPROACH FOR MAINTENANCE SCHEDULING OF POWER
SYSTEMS, USING A GENETIC ALGORITHM
AND MONTE-CARLO SIMULATION
Celem pracy jest przedstawienie nowego, całościowego rozwiązania w zakresie harmonogramowania czynności obsługowych jednostek wytwórczych w warunkach deregulacji, przy założeniu rocznego niezależnego rynku. Rozwiązanie
otrzymano poprzez wykorzystanie algorytmu genetycznego (GA) oraz symulacji Monte-Carlo (MCS). W warunkach deregulacji, każde przedsiębiorstwo wytwórcze (Generation Company, GENCO) dąży do optymalizacji zysków, podczas
gdy niezależny operator systemowy (Independent System Operator, ISO) troszczy się o niezawodność. Na ogół, zderzenie
tych dwóch punktów widzenia stwarza wiele problemów. Dlatego też proponujemy metodę harmonogramowania czynności obsługowych opartą na GA. Zgodnie z tą metodą, przedsiębiorstwa GENCO ustalają swoje strategie uczestnictwa
w rocznym rynku usług serwisowych (Annual Maintenance Market, AMM) biorąc pod uwagę niepewności związane z
obciążeniem, umowy paliwowe oraz zachowania innych przedsiębiorstw. Z drugiej strony, ISO zarządza AMM w oparciu
o niezawodność i daje przedsiębiorstwom premie lub nakłada na nie kary bazując na własnej polityce poprzez MCS.
Trafność i stosowalność zaproponowanej metody harmonogramowania czynności obsługowych jednostek wytwórczych
oceniono analizując system testowy wyposażony w magistralę IEEE-118.
Słowa kluczowe: algorytm genetyczny, roczny rynek serwisowy, harmonogramowanie czynności
obsługowych, symulacja Monte-Carlo, niezawodność.
The aim of this study is to present a new comprehensive solution for maintenance scheduling of power generating units in
deregulated environments by applying an annual independent market. The solution was obtained by using a Genetic Algorithm (GA) and a Monte-Carlo Simulation (MCS). In a deregulated environment, each Generation Company (GENCO)
desires to optimize its payoffs, whereas an Independent System Operator (ISO) has its reliability solicitudes. In general,
the two points of view create many problems. Therefore, we propose a method based on a GA for maintenance scheduling.
In this method, GENCOs set their strategies to participate in an Annual Maintenance Market (AMM) by considering load
uncertainties, fuel contracts and the behaviors of other companies. On the other hand, the ISO manages the AMM based
on reliability and offers incentives/ penalties for companies relying on its policy through MCS. To evaluate the accuracy
and applicability of our solution for maintenance scheduling of power generation units, an IEEE-118 bus test system was
studied.
Keywords: genetic algorithm, annual maintenance market, maintenance scheduling, Monte-Carlo
simulation, reliability.

1. Introduction
The development of economic competitiveness in power
electricity markets necessitates a short-term economic optimization of power systems. It also affects the mid-term and longterm operation and planning of power systems. Maintenance
scheduling of power generation units is one of the fundamental
mid-term issues in the planning of power systems as it raises
new challenges in deregulated environments.
In general, persons that do not have common objectives
determine the maintenance scheduling in restructured power
markets. Thus, new methods are needed to optimize market
strategies.
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Bilateral interactions between GENCOs and ISOs may
result in considerable competition and trade, with few reliability concerns. Many studies have explored methods that are
applicable to maintenance scheduling at Heuristic Levels I and
II. For instance, reference [2] proposes a framework based on
game theory to find the Nash equilibrium for maintenance scheduling of generation units. However, this paper did not consider
load and fuel uncertainties or the effect of maintenance delay
on the reliability of the system and the GENCO payoffs. This
paper also did not discuss ISO managing responsibilities in the
electricity market. Reference [5] provides a solution for maintenance scheduling of generation units by introducing a motivational method. However, this paper simplifies the maintenance
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problem and does not discuss load and resource uncertainties.
In reference [13], a flexible maintenance solution was studied
with a fuzzy method. This reference also does not refer to a power market or uncertainties. In reference [29], a competitive
and fair solution for GENCOs is proposed. However, the reliability assessment of the system is simplified. Regarding optimization, many studies rely on linear/non-linear optimization
techniques with conventional or advanced algorithms. On the
other hand, the Genetic Algorithm (GA) has also been used as
an optimization technique. In most studies, however, GAs have
not been applied in deregulated environments. Table 1 summarizes certain studies on maintenance scheduling that use GAs
and other optimization methods. As indicated in Table 1, most
of these studies focused on conventional maintenance scheduling of generating units.
In this paper, we propose a new competitive model for
maintenance scheduling of generating units that relies on the
modeling of an independent Maintenance Market (MM) [11]
using a genetic algorithm. The new method is based on the simulation of a competition environment by considering load and
fuel uncertainties. Thus, each GENCO offers its own strategy
by considering the behaviors of other GENCOs in an outright
GA optimization. On the other hand, by applying a MonteCarlo Simulation (MCS) technique [3, 4], reliability indices
[25,26,27,28], such as the Energy Not Supplied (ENS) and the
Energy Index Reliability (EIR), were obtained by considering
the load uncertainty of each unit at specific times.
Taking advantage of the reliability indices, incentives or disincentives of ISOs were explored using a new justice-oriented
solution. Thus, this method has many advantages. For example, a competitive solution for maintenance scheduling [24] at
Heuristic Level I that considers load and fuel uncertainty can
be determined based on network reliability assessment. The benefits of GENCOs in auction and MMs can also be optimized
through GAs. Furthermore, suitable interactions between ISOs
and GENCOs can be achieved, incentives/penalties based on
Tab. 1.

reliability indices can be determined, and the impact of each
GENCO on the reliability reduction of a power system at each
time stage can be assessed.

2. The maintenance scheduling solution
In this section, a new maintenance scheduling method that
results in a fair competition is explained in detail. Generally,
the main participants of AMMs are GENCOs and ISOs. The
independent system operator is responsible for the reliability
preservation of the power system. In the new solution, all GENCOs maximize their own payoffs in the power market while
minimizing their costs in the AMM by GA optimization. Once
the maintenance strategy of the GENCOs is found, this strategy
is proposed to the ISO. On the other hand, the ISO evaluates
the reliability of the system of the proposed strategy by using
MCS.
After reliability assessment, the ISO accepts the offer or
presents an incentive/disincentive in GENCO offers using
a new method for each time stage when the reliability of the
system is higher/lower than the desirable level and also offer its
desirable strategy to GENCOs for more assessment. (fig. 1) depicts the interactions between market participants in the proposed maintenance scheduling solution. The role of each market
player is also thoroughly discussed.
A. GENCOs in Annual Maintenance Markets
In power electricity markets, the main variables for a decision-making process are market participants. To simulate the
participants and their behaviors in a power market, a genetic
algorithm optimization technique was applied.
This technique has many advantages in comparison with
game theory techniques. For instance, in GAs, a dimensional
problem does not occur. Further, GAs lead to solutions more
rapidly as compared to game theory techniques. Thus, the strategy of the GENCOs was modeled using a comprehensive ob-

A brief literature review of maintenance scheduling issues
Method

Obj. Function

CPLEX

Maximizing Payoffs

MarketOriented
Yes

GA

Reserve Minimization

No

GA+Fuzzy Function

Reserve Minimization

No

GA/SA
Multi-Layer GA
Deterministic
Approach
GA
Fuzzy

Reliability /Reserve
Minimizing Costs

GA/SA
GA/SA Heuristic
GA
PSO
Fuzzy
Markov Process
Game Theory
GA

Fuel & Load
Uncertainty
No

Maintenance
Delay Penalty
No

Inc/Penalty
Policy
Yes

No

No

No

No

No

No

No
No

System
Reliability
Yes
Just
Reserve
Just
Reserve
LOLP
No

No
No

No
No

No
No

Maximizing Payoffs

No

Yes

Seasonal Limits

No

No

Maximizing Reliability
Reserve
Reliability /Operation
Expense
Reserve Minimization
Maximizing Payoffs
Reserve Minimization
Minimizing Costs
Minimizing Costs
Maximizing Payoffs
Maximizing Payoffs

No
No

Yes/LOLE
LOLP
Yes

No
For Uncertainty

No
No

No
No

No

No

No

Yes
Yes
No
No
Yes
Yes/MCS
Yes/MCS

No
No
No
Yes
Energy Cost
Load Uncertainty
Yes

No
No
No
No
No
No
Yes

No
No
No
No
No
Yes
Yes

No
No
Yes
No
No
No
Yes
Yes
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ces, penalties of maintenance delays, and fuel uncertainties. On
the other hand, the main constraints of this new maintenance
approach are as follows;
a. The Generation and Load balance constraint:
G

∑Y

g,i,w

g∈i

(2)

× Pmax,g,i ≥ d w

Where: dw - Total demand of stage-w.
b. The consecutive maintenance duration:
W +U g,i -1

∑

(1 - Yg,i,w ) ≥ (U g,i × (Yg,i,w-1 - Yg,i,w ))

(3)

w

Fig. 1. Schema of the proposed maintenance market

jective function that is optimized by a GA for each time stage.
In other words, the strategy of the GENCOs reported in this
paper is based on maximizing the GENCO profits by minimizing costs in auction and annual maintenance markets to attain
an admissible solution. The objective function of the GENCOs
is given by Eq. (1).
Considering all time stages, the GENCOs solve their maintenance problem by an improved GA to determine the best
strategy, considering the behaviors of the other GENCOs. After
finding the best strategy that estimates the activities of GENCOs in both power electricity market and the AMM, they present their strategy to the ISO as an offer for the maintenance.
A flowchart of the activities of the GENCOs in the AMM
is shown in (fig. 2). The first week of maintenance for each
unit was considered as a GA chromosome, and each GENCO
regards the behavior of the other GENCOs. Thus, each chromosome has some genomes equal to the total number of generation
units.

W,G

Max Z

w,g

c. The number of shut-downs for maintenance:
W =52

∑Y

g,i,w

(4)

= (1× 52) −U g,i

w=1

If the ISO accepts the offer of the GENCOs, the specified
generators of each GENCO will go to maintenance. Otherwise,
the ISO may determine incentives/penalties for received offers
of GENCOs and send its desirable strategy to GENCOs in order
to re-assess their offer. In this method, the GENCOs re-new
their strategies based on determined incentive/penalty policy
for the time stages (weeks).

ª(S w  ^OCg,i + Fg,i `) u Pmax,g,i u (1 -Yg,i,w ) u t g,i,w )  º
«
»
52 G,I (( FC + (VC u 168)) u P
«
»
g,i
g,i
max,g,i × (Yg,i,w )) 
¦¦
«
»
w=1 gi ( SRg,i,w u (1  Yg,i,w ))  (G g,i,w u (Yg,i,w ) u aw ) 
«
»
«( fp u (1  Y ) u F × P
»
×
av
×
h
)
g,i,w
g,i
max,g,i
g,i,w
¬ g,i,w
¼

Where: πw - Weekly forecasted price ($/MWh), Pmax,g,i - Power
generated by unit-g of GENCO-i (MW), OCg,i - Operational
Costs of unit-g of GENCO-i excluding fuel costs ($/MWh),
Fg,i - Fuel buying contract of unit-g of GENCO-i ($/MWh), Yg,i- Maintenance status of units in stage t (1 if unit goes to ma,w
intenance and 0 otherwise), FCg,i - Fixed maintenance cost of
unit-g of GENCO-i ($/MW), VCg,i - Variable maintenance cost
of unit-g of GENCO-i ($/MWh), tg,i,w - Operation hours of unit
-g of GENCO-s in stage-w (~168), SRg,i,w - Stability-Reliability factor that is gained from the inherit stability and reliability
characteristics of the Network ($), δg,i,w - Probability of delay in
maintenance duration of unit-g of GENCO-i at week-w, aw - Penalty of maintenance delay for stage-w ($), fpg,i,w - Probability
of non-supplying fuel to unit-g in stage-w, avg,i,w - Average days
of unexpected unit shutdown caused by fuel network disconnection, h - Daily factor (=24 hour).
As shown by Eq. (1), the objective function of the GENCOs
maximizes the amount of sold electricity in the power market at
each time stage, considering maintenance costs, stability indi-
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Where: Yg,i,w-1 - Status of unit-g in stage (w-1), Ug,i - Maintenance duration of unit-g of GENCO-i.

(1)

Fig. 2. Flowchart of GENCO payoff calculations
in an AMM by a GA

B. ISO in the Proposed Maintenance Market
The ISO is responsible for preservation of the power system reliability. The Monte-Carlo simulation technique was used
to accurately assess the reliability of the system and to determine suitable motivational policies. MCSs calculate important
reliability indices, such as ENS for the ISO. Eq. (5) presents
the ENS [1]:
52

ENStotal = ∑ Cw × f w × Dw =∑
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w=1

w=1

=∑ Cw × Pw ×tw = ∑ Ew Pw

(5)
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Where: Cw - Load Curtailment of network at week-w, fw - Frequency of curtailment of network at week-w, Dw - Duration of
curtailment of network at week-w, Pw -Probability of network
energy lost at week-w, EwPw - Energy Curtailed × Probability of
energy lost, tw - Curtailment duration (hour) at week-w (=168).
In the MCS, the generation on/off situation was modeled by
generating random numbers between zero and one. The considered number of iterations is 70000. To calculate the ENS index by
MCS with a random generation of numbers and to compare FORs,
the existence capacity of the system was assessed. By intersecting
this capacity with the Load Duration Curve (LDC), the energy
lost value was determined as the area underneath the annual load
curve. The value was obtained using MCS and Eq. (5).
The ISO obtains the reliability of the system for each time
stage. Then, the ISO calculates the ENS index by considering
the offers of the GENCOs. If the presented unit offer is feasible, a maintenance solution is determined. Otherwise, the ISO
assesses whether he can present incentives/disincentives for
a specific time stage to the GENCOs. An appropriate policy of
giving incentives/penalties is proposed in this paper. It is based on reliability and economical indices. The
main advantage of this method is that the policy relies on costs that the ISO should pay for
keeping the reliability of the power system on
52 G,I
W,G
a satisfactory level. Eq. (6) to Eq. (10) detail
Max Z
w,g
the determination method of incentives/disinw=1 gi
centives based on reliability indices.
ηw = ENSexpected,w - ENSoffered,w
(6)

T g=g

Pcr,g=gn
n

at:w=wi

r

¦ Pcr,g

u Ttotal,w

g

T g=g - Incentive/Penalty for generating unit number-n ($).
n

In Eq. (7) Curtailment Cost has been determined in order
to get a money factor to the incentive/penalty formula based on
share of each type of consumers in a specific area or a country.
For instance, most consumers in area-A are industrial consumers but most consumers in area-B are residential. It is clear
that curtailment cost factors for these two areas are different
due to the types of consumers. Thus, Kj,w can create different incentive/penalty factors for these mentioned areas. It is obvious
that the Incentive/Penalty of a GENCO in a considered week
obtains from summing incentives/penalties of generating units
of GENCO.
The GENCOs re-calculate their strategies based on the presented incentives/disincentives that are provided for important
stages (weeks) by the ISO to find a new optimal strategy using
Eq. (11).

ª (S w  ^OC g,i + Fg,i `) u Pmax,g,i u (1 - Yg,i,w ) u t g,i,w )  º
«
»
« (( FC g,i + (VC g,i u 168)) u Pmax,g,i × (Yg,i,w )) 
»
¦ ¦ «( SR u (1  Y ))  (G u (Y ) u a ) 
»
g,i,w
g,i,w
g,i,w
g,i,w
w
«
»
« ( fp u (1  Y ) u F × P
»

T
×
av
×
h
)
g,i,w
g,i,w
g,i
max,g,i
g,i,w
g,i,w
¬
¼

Where: ηw - Index for incentive/penalty,
ENSexpected,w - Energy not supplied calculated by the ISO shows
desirable (expected) reliability at week-w, ENSoffered,w - Energy
not supplied considering offers of the GENCOs at week-w.

T total,w

at:w=wi

H

¦ (( K

j,w

× CC j,g,w ) +

(7)

h=1

(10)

(11)

Where: θg,i,w - Incentive/disincentive index for GENCO-i at stage-w.
This process continues until the reliability considerations of
the power system are fully respected. (fig. 3) presents a flowchart of interactions between the ISO and the GENCOs in the
expressed solution.

+ ((K j,w ×V j,w )) × (1+ D ) h × E h
Where: T total,w

- Total Incentive/penalty ($) index for we-

at:w=wi

ek=i (if +: Incentive/if -: Penalty), Kj,w - Curtailment Cost normalized factor depends on types of consumers in a specific area
or a country (In this paper assumed: 3.25 $/KW), CCj,g,w - Difference Curtailment Capacity (MW), ηj,w - Index for incentive/
penalty for week=i, Vj,w - Cost of Curtailed energy that is related
to unavailability cost of generating units at week-w ($/MWh),
α, β - Load growth rate per year (5%), Economic Factor for Net
Present Value of Incentive/Penalty calculation, h - denotes horizon scheduling year (in this paper: h=H=1), j - denotes the scheduled outages.
CC j,g

at:w=wi

r

= Pcr,expected - ∑ Pcr,g

(8)

g

Pcr,expected - The expected curtailed power that calculates by ISO
in order to make ENSexpected,w (MW),

r

∑P

cr , g

- Sum of curtailed

g

powers of generating units for week=i.

E

1V
(In this paper considered: σ=2.3%, μ=0.25%) (9)
1 P

σ, μ - Inflation Rate, Interest Rate.

Fig. 3. Flowchart of interactions between the ISO and GENCOs in an
AMM
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Tab. 4.

3. Simulation results
IEEE-118 Bus Test System [9, 19] has a 6000-MW annual peak load with 54 generation units. Three GENCOs are the
owners of these 54 generators, which participate in the power
market over one year (52 weeks). Table II presents the uncertainty factors of IEEE-118 Bus Test System applying seven-step
normal distribution curve [1]. Tables 3, 4, 5, and 6 show the
general information of the units, the weekly peak demand, the
fuel data, and the price data of IEEE-118 Bus Test System, respectively. Additional information on a schematic of IEEE-118
Bus Test System can be found in [9].
All of the GENCOs maximize their own payoffs using a GA
in both the power market and the AMM. In this paper, the first
week of maintenance for each generating unit was considered
as a GA chromosome. On the other hand, each GENCO considers the behavior of the other GENCOs. Thus, each chromosome has 54 genomes because IEEE-118 Bus Test System has 54
generation units in total. In addition, the duration and continuity
of maintenance were fully considered.
Tab. 2.

7% load uncertainty data with 7-step normal distribution
Demand
(MW) IEEE RTS
4740
5160
5580
6000
6420
6840
7260

Probability
0.006
0.061
0.242
0.382
0.242
0.061
0.006
Tab. 3.

Standard
Deviation
-3
-2
-1
0
1
2
3

General information of generating units in IEEE-118 Bus Test
System

GENCO-1

GENCO-2

GENCO-3

Unit Pmax
No. (MW)

FOR

Maintenance
Duration

Unit
No.

PmaX
(MW)

FOR

Maintenance
Duration

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0.08
0.08
0.08
0.12
0.12
0.08
0.10
0.08
0.08
0.12
0.12
0.08
0.08
0.10
0.08
0.10
0.08
0.08
0.10
0.12
0.12
0.10
0.10
0.12
0.12
0.10
0.12

3
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
4

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

420
300
80
30
30
20
100
100
300
100
30
300
200
20
50
300
300
300
20
100
100
20
50
100
100
100
50

0.12
0.12
0.08
0.08
0.08
0.08
0.10
0.10
0.12
0.10
0.08
0.12
0.12
0.08
0.08
0.12
0.12
0.12
0.08
0.10
0.10
0.08
0.08
0.10
0.10
0.10
0.08

4
4
3
3
3
2
3
3
4
3
3
4
4
2
3
4
4
4
2
3
3
2
3
3
3
3
3

30
30
30
300
300
30
100
30
30
300
350
30
30
100
30
100
30
30
100
250
250
100
100
200
200
100
420
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tab. 5.

Weekly peak demand for IEEE-118 Bus Test System
Demand
(MW)
5172
5400
5400
5280
5280
5046
4992
4836
4440
4422
4290
4362
4224
4500
4326
4800
4524
5136

No.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Demand
(MW)
5280
5280
5136
4866
5376
5280
5376
5166
4530
4896
4806
5166
4332
4656
4800
4374
4356
4230

No.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Demand
(MW)
4680
4170
4344
4344
4458
4464
4800
5310
5310
5454
5640
5340
5652
5820
6000
5730

Weekly fuel contract, maintenance costs information for IEEE118 Bus Test System

Fuel
Fuel
Unit
FCg,i
VCg,i Unit
FCg,i
VCg,i
Contract
Contract
No.
($/KW) ($/MWh) No.
($/KW) ($/MWh)
($/MWh)
($/MWh)
1
22.1845
10
0.9
28
8.5325
5
0.3
2
22.1845
10
0.9
29
8.5325 4.5
0.7
3
8.5325
10
0.9
30
8.5325 8.5
0.8
4
8.5325
4.5
0.7
31
8.5325 10
0.9
5
8.5325
4.5
0.7
32
29.0105 10
0.9
6
22.1845
10
0.9
33
29.0105 10
0.9
7
8.5325
8.5
0.8
34
29.0105 8.5
0.8
8
22.1845
10
0.9
35
8.5325 8.5
0.8
9
22.1845
10
0.9
36
8.5325 4.5
0.7
10
8.5325
4.5
0.7
37
8.5325 8.5
0.8
11
8.5325
4.5
0.7
38
8.5325 10
0.9
12
22.1845
10
0.9
39
29.0105 4.5
0.7
13
22.1845
10
0.9
40
8.5325
5
0.7
14
8.5325
8.5
0.8
41
8.5325 10
0.9
15
22.1845
10
0.9
42
25.5975 10
0.9
16
8.5325
8.5
0.8
43
25.5975 4.5
0.7
17
22.1845
10
0.9
44
8.5325 4.5
0.7
18
22.1845
10
0.9
45
8.5325 4.5
0.7
19
8.5325
8.5
0.8
46
8.5325 10
0.9
20
8.5325
5
0.7
47
29.0105 8.5
0.8
21
8.5325
5
0.7
48
8.5325 8.5
0.8
22
8.5325
8.5
0.8
49
8.5325 10
0.9
23
8.5325
8.5
0.8
50
29.0105 10
0.9
24
8.5325
5
0.7
51
29.0105 8.5
0.8
25
8.5325
5
0.7
52
8.5325 8.5
0.8
26
8.5325
8.5
0.8
53
8.5325 8.5
0.8
27
22.1845
5
0.3
54
8.5325 10
0.9

The optimal strategies of GENCOs were determined and
were then offered to the ISO. Table 7 and Table 8 show the
offered strategies of three GENCOs without incentive/penalty calculations. GENCO-1 and GENCO-2 offer the strategy of
Table 7 but GENCO-3 find the strategy of Table 8 more suitable. Considering the weekly value of the system reliability, the
ISO then presented incentives/penalties to the GENCOs using
Eq. (6) to Eq. (10) and a Monte-Carlo simulation technique. By
applying this method, a desirable reliability level of the system
was obtained for each week. (Fig. 4) shows ENS value for week
10 that was calculated by MCS with 70000 iterations as an
example. Additionally, Table 9 gives the incentive/penalty calculations for ISO important weeks in which the reliability risk
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Tab. 6.

Weekly forecasted price ($/MWh) for IEEE-118 Bus Test System

No. Price ($/MWh)
1
56.90
2
59.40
3
57.94
4
55.05
5
58.08
6
55.51
7
54.91
8
53.19
9
48.84
10
48.63
11
47.20
12
47.98
13
46.45
14
49.51
15
47.59
16
52.80
17
49.77
18
55.23
Tab. 7.

No.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Price ($/MWh)
57.43
58.08
56.51
53.52
59.40
58.54
59.15
56.83
49.84
53.87
52.87
58.08
47.66
51.23
52.80
48.12
47.91
46.52

No.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Price ($/MWh)
51.48
45.88
47.77
47.77
49.05
49.09
52.80
58.15
58.40
60.00
62.04
58.75
62.18
64.03
66.00
62.83

Offer proposed by GENCO-1 AND GENCO-2 to the ISO for maintenance scheduling

Unit Maintenance
No.
Start Week
1
40
2
37
3
30
4
10
5
36
6
11
7
34
8
12
9
36
10
38
11
10
12
11
13
35
14
34
15
35
16
34
17
37
18
20
GENCO-1 Payoff=
2.9665×108

Unit Maintenance
No.
Start Week
19
38
20
10
21
38
22
36
23
39
24
38
25
11
26
27
27
11
28
38
29
35
30
10
31
29
32
14
33
8
34
34
35
39
36
10
GENCO-2 Payoff=
17.714×108

Unit Maintenance
No.
Start Week
37
36
38
26
39
10
40
34
41
26
42
38
43
10
44
38
45
38
46
31
47
9
48
37
49
17
50
31
51
12
52
36
53
40
54
10
GENCO-3 Payoff=
2.2527×108

Tab. 8.

Offer proposed by GENCO-3 to the ISO for maintenance scheduling

Unit Maintenance
No.
Start Week
1
37
2
13
3
11
4
10
5
36
6
38
7
40
8
38
9
9
10
11
11
10
12
9
13
39
14
13
15
7
16
36
17
39
18
36
GENCO-1 Payoff=
2.9660×108

Unit Maintenance
No.
Start Week
19
38
20
38
21
38
22
12
23
13
24
33
25
11
26
34
27
10
28
34
29
35
30
15
31
12
32
32
33
12
34
38
35
13
36
36
GENCO-2 Payoff=
17.7078×108

Unit Maintenance
No.
Start Week
37
36
38
39
39
10
40
37
41
30
42
40
43
13
44
39
45
38
46
14
47
8
48
11
49
19
50
12
51
37
52
39
53
12
54
39
GENCO-3 Payoff=
2.2535×108

of the system could increase. After calculating the incentives/
penalties for GENCO strategies, the ISO notifies them. On the
other hand, ISO send its offer for maintenance to the GENCOs.
After reliability assessment, ISO finds that the offered strategy
of GENCO-3 is completely adequate for maintenance scheduling. Thus, ISO send this strategy as its offer for the GENCOs.
The GENCOs re-calculate their payoffs by Eq. (11) considering ISO offered strategy and also incentive/penalties of
their offered solution to find a new strategy. Thus, the GENCOs
agree to follow the ISO suggested strategy because, if GENCO-1 and GENCO-2 insist on their strategy, they should pay
437533$ and 3363158$ as penalties for the ISO important weeks. So, the GENCO-1 and GENCO-2 payoffs were reduced to
296212467$ and 1768006842$, respectively. Thus, they found
another strategy (ISO offered strategy) that would give them
better payoffs through GA calculations. Table 8 presents the
final strategy for the ISO and the GENCOs, and Table 10 indicates the incentives/penalties for this strategy.

Fig. 4. Sample ENS Calculation for Week No.10 of offered Strategy in IEEE-118 Bus Test System, Applying Monte-Carlo Simulation Technique
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According to the proportion of the role of each GENCO
in reducing the reliability of the ISO important weeks, the incentive/penalty values are divided between GENCOs. On the
other hand, the reliability was acceptable for the ISO important
weeks. As a result, this IEEE-118 Bus Test System case study shows that competitiveness of maintenance scheduling for
participants can be achieved in both maintenance and power
electricity markets by using the proposed method.
As a result, accepting the ISO strategy by the GENCOs raises the final payoffs of GENCOs. Considering incentive/penalties for the final accepted strategy, GENCO-1 and GENCO-2
received 296951979$ and 1771528722$ respectively and GEN-

Tab. 9.

CO-3 gained 225129409$ as their final payoffs for participating
in both power auction market and AMM. Thus, a minimization
of costs in the objective functions of the GENCOs led to minimal lost costs of the GENCOs in the power electricity market
in IEEE-118 Bus Test System.
Finally, (fig. 5) presents the payoffs of the GENCOs in the
final selected strategy obtained by the GA. Table 10 and (fig. 5)
show that, in the final strategy, the maintenance weeks are weeks in which the load values and weekly prices are lower than
those of other weeks of the same year beside choosing weeks
for maintenance which keep reliability of system in acceptable
level.

Incentive/Penalty calculations of ISO important weeks for the proposed strategies of GENCO-1 and 2.

Week No.
10
11
34
36
38

ENSoffered,w
(MWh)
0.1080
0.0147
0.0124
0.0152
0.1474

ENSexpected,w
Vj,w
(MWh)
($/MWh)
0.1000
5000000
0.0130
3000000
0.0120
1000000
0.0135
4000000
0.1000
7000000
Total Incentive/Penalty ($):

GENCO-1
($)
-236984
-24471.1
-45229.8
-26637.6
-104210
-437533

GENCO-2
($)
-443807
-530206
-226149
-266376
-1896620
-3363158

GENCO-3
($)
-150808
0
0
-266376
0
-417184

Tab. 10. Incentive/Penalty calculations based on reliability assessment of ISO important weeks for the final strategy
Week No.
10
11
13
36
38

ENSoffered,w
(MWh)
0.1022
0.0114
0.0135
0.0141
0.0813

ENSexpected,w
Vj,w
(MWh)
($/MWh)
0.1000
5000000
0.0130
3000000
0.0136
2000000
0.0135
4000000
0.1000
7000000
Total Incentive/Penalty ($):

GENCO-1
($)
0
0
14388
-116374
453964.7
351978.8

GENCO-2
($)
-481170
527472
71940
-89220
719700.1
748722.5

Fig. 5. Final Payoffs of Selected Maintenance Strategy for IEEE-118 Bus Test System
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GENCO-3
($)
-134907
26373.6
4316.4
-116374
0
-220591
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4. Conclusion
This paper proposes a new solution for scheduling power
generating units’ maintenance based on maximizing payoffs
and minimizing costs in each GENCO’s electricity and annual
maintenance markets by applying an improved genetic algorithm. The best strategy in terms of maintenance issues (including
load), fuel and maintenance time uncertainty, and the system’s
reliability was determined by using a Monte Carlo simulation in
order to study ENS and EIR reliability indices.
First, the GENCOs’ optimal strategy was determined and
offered to the ISO. Based on the system’s weekly reliability, the
ISO presented incentives/penalties to the GENCOs. A desirable
reliability level for the system was obtained for important weeks through 50,000 Monte Carlo simulation iterations.
After providing incentives/penalties, the ISO notifies the
GENCOs of them. Then the GENCOs re-determine their payoffs to find a new strategy. The GENCOs are reluctant to pay
$14,029,795 and $52,079,376, respectively, as penalties for the
ISO’s important weeks because those penalties would have re-

duced GENCO-1’s and GENCO-2’s payoffs considerably. Therefore, they decided to find a better strategy that would improve
their payoffs through GA. In the final strategy, the GENCOs
accept the ISO’s incentive/penalty policy. According to each
GENCO’s role in reducing the reliability during the important
weeks, the incentive/disincentive values are divided proportionally between the two GENCOs. To specify the new solution’s
correctness and applicability for scheduling power generation
units’ maintenance, IEEE-RTS was studied. The IEEE-RTS study shows that competitiveness of maintenance scheduling for
the GENCOs can be gained in both the maintenance and power
electricity markets by using the method this paper proposes.
After considering the penalties in the payoffs, GENCO-1
and GENCO-2 received $3,263,881,739 and $2,763,269,323,
respectively, as their final payoff for participating in the power
auction and maintenance markets.
As a result, the most efficient and adequate strategy for the
GENCOs and the ISO was obtained by using this new comprehensive method, which also kept the system’s reliability at
a desirable level.
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Andrzej KATUNIN

MODEL ANALITYCZNY EFEKTU SAMOROZGRZANIA W PŁYTACH
PROSTOKĄTNYCH Z LAMINATÓW POLIMEROWYCH PODCZAS GNĄCYCH
OBCIĄŻEŃ HARMONICZNYCH
ANALYTICAL MODEL OF THE SELF-HEATING EFFECT IN POLYMERIC
LAMINATED RECTANGULAR PLATES DURING BENDING
HARMONIC LOADING
Efekt samorozgrzania, spowodowany dyssypowaną energią podczas drgań niewspółfazowych pomiędzy amplitudami naprężeń i odkształceń, jest ważnym zjawiskiem w laminatach polimerowych. Wzrost temperatury samorozgrzania
w laminatach polimerowych może być niebezpieczny podczas eksploatacji, gdyż większość polimerów cechuje się niską
temperaturą zeszklenia i jednocześnie niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła. Powoduje to kumulowanie ciepła
w strukturze i obniżenie właściwości materiałowych laminatu. Z tego względu zachowanie laminatów polimerowych podczas procesu samorozgrzania powinno być zbadane. W niniejszym artykule rozpatrzono efekt samorozgrzania laminatowych płyt prostokątnych poddanych prostemu zginaniu podczas harmonicznych obciążeń wymuszonych jako zadanie
dwuwymiarowe. Rozpatrzono cztery przypadki prostego zginania płyt z różnymi warunkami brzegowymi. Rozwiązanie
zagadnienia otrzymano dla termicznego stanu ustalonego i przedstawiono w postaci podwójnych nieskończonych szeregów trygonometrycznych. Pokazano przykłady obliczeń numerycznych dla badanych przypadków oraz zbadano wpływ
parametrów obciążenia na wartości temperatury samorozgrzania.
Słowa kluczowe: eksploatacja laminatów, efekt samorozgrzania, dyssypacja energii.
Self-heating effect, caused by energy dissipation during out-of-phase oscillations between stress and strain amplitudes, is
an important phenomenon in polymer-based laminates. An increase of self-heating temperature in polymer-based laminates can be dangerous, because most polymers feature low glass-transition temperature and simultaneously low heat
transfer coefficient. It causes the accumulation of heat the decreases of the material properties of the laminate. Therefore,
the behaviour of polymer-based laminates during self-heating should be examined. In this paper the self-heating effect in
laminated rectangular plates subjected to pure bending during harmonic forced loading was examined as a two-dimensional problem. In the examination four cases of pure bending of plates with different mechanical boundary conditions
were considered. The examination revealed a solution of the problem for the thermal steady state and presented as double
trigonometric infinite series. Numerical examples of temperature distribution were shown and the influence of loading
parameters on self-heating temperature values was concluded.
Keywords: laminates exploitation, self-heating effect, energy dissipation.

1. Wstęp

1. Introduction

Problem predykcji termomechanicznego zachowania laminatów polimerowych poddanych harmonicznemu zginaniu
powstaje w wielu odpowiedzialnych zastosowaniach inżynierskich, zwłaszcza w przemyśle samochodowym i lotniczym.
Podczas długotrwałych harmonicznych obciążeń polimery
wykazują zachowanie lepkosprężyste, które może być scharakteryzowane pętlą histerezy i procesami dyssypacyjnymi.
Dyssypowana energia powoduje efekt samorozgrzania i wzrost
temperatury, gdyż niskie wartości współczynników rozszerzalności cieplnej większości polimerów powodują kumulację
ciepła w strukturze kompozytowej. Dane zjawisko jest niebezpieczne w przypadkach, gdy zachodzi niestabilność termiczna,
ze względu na niskie wartości temperatury zeszklenia, i może
spowodować katastroficzne skutki [11]. Jednak w wielu przypadkach laminaty pozostają w ustalonym stanie termicznym,
przy czym ich temperatura osiąga różne wartości w zależności
od warunków brzegowych i obciążeń. Z tego względu zachowanie laminatów polimerowych w stanie ustalonym powinno
być zbadane biorąc pod uwagę różne warunki pracy.

The problem of prediction of the thermomechanical behaviour investigation of polymer-based laminates subjected
to harmonic bending arises in many responsible engineering
applications, especially in the automotive, civil and aircraft
building industries. During prolonged harmonic loading polymers reveal viscoelastic behaviour, which can be described by
hysteresis loop and dissipative processes. Dissipated energy
causes self-heating effect and a rise in temperature, because
low values of thermal expansion coefficients of most polymers
cause heat accumulation in the composite structure. This phenomenon is quite dangerous in cases where thermal instability
occurs because of low glass-transition temperature value and
can cause catastrophic consequences [11]. However, in many
cases of laminates remain in a steady state and their temperature achieves different values depending on boundary conditions and loads. Therefore, behaviour of polymer-based laminates in steady state must be investigated considering different
operational states.
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W związku z szybkim rozwojem materiałów kompozytowych znalazły one wiele zastosowań praktycznych. Decydujące znaczenie laminatów polimerowych może być zaobserwowane w inżynierii aerokosmicznej. Do zalet ich stosowania
można zaliczyć dużą sztywność, dobre tłumienie drgań, odporność na korozję oraz obojętność elektromagnetyczną. Jednak
procesy dyssypacyjne podczas cyklicznych obciążeń elementów wykonanych z laminatu w czasie ich eksploatacji mogą
spowodować wzrost temperatury struktury. Gdy zachodzi taki
proces następuje spadek sztywności, co wywołuje wystąpienie
mikropęknięć i powoduje samorozgrzanie w miejscu uszkodzeń [13]. Efekt samorozgrzania powstaje także w elementach
silników turboodrzutowych [21], co powinno być wzięte pod
uwagę na etapie ich projektowania. Problem samorozgrzania
powstaje we wszystkich konstrukcjach mechanicznych, gdzie
obserwowane są powtarzające się naprężenia o dostatecznie
dużych wartościach. Na przykład, pęknięcia zmęczeniowe
w wentylatorach śmigłowych i łopatkach turbin są intensyfikowane przez wzrost temperatury samorozgrzania [1]. Podobny
problem występuje w turbinach wiatrowych. W przypadkach,
gdy łopaty drgają na częstości rezonansowej znacznie wzrastają amplitudy i dochodzi do samorozgrzania. Pewne badania
zmęczeniowe z uwzględnieniem samorozgrzania były przeprowadzone w Montana State University [20]. Wyniki wskazują na
spadek liczby cykli do zniszczenia oraz szybki spadek krzywej
σ-N w porównaniu do struktur o niezmiennej temperaturze.
Warunki cyklicznych obciążeń występują w przekładniach.
W związku z zastosowaniem materiałów polimerowych przy
konstrukcji przekładni (szczególnie w robotyce) występują
w nich procesy dyssypacyjne. Zęby kół zębatych dyssypują
ciepło podczas pracy, co skutkuje utratą sztywności. Często do
uszkodzenia dochodzi przed okresem przeglądów i remontów
[18]. Kontrola temperatury struktury jest bardzo ważna w przypadku zbiorników paliwowych wykonanych z kompozytów
polimerowych. Badania przeprowadzone przez Boyarova [2]
wykazują, że nawet przy nieznacznym wzroście temperatury
(włącznie z samorozgrzaniem) może dojść do samozapłonu
i wybuchu zbiornika.
Badania dotyczące efektu samorozgrzania były zapoczątkowane przez Ratnera i Korobova [19]. W swoich pracach autorzy
wykazali zależności pomiędzy rozgrzaniem polimeru i zmianą
kąta fazowego pomiędzy amplitudami naprężeń i odkształceń.
Badania teoretyczne w tym zakresie były zapoczątkowane przez
Karnaukhova i Senchenkova. Autorzy zaproponowali ogólne
równania termolepkosprężystości dla cyklicznych odkształceń
polimerów [23]. W swoich pracach autorzy przedstawili szczególne przypadki efektu samorozgrzania dla różnych układów
jednowymiarowych. W szczególności autorzy zbadali zachowanie termomechaniczne belek pryzmatycznych [14], nieliniowe rozgrzanie dyssypacyjne belek [22], samorozgrzania płyt
o zmiennej grubości [24]; szereg ich prac jest poświęcony walcom obciążonym osiowo [7]. W swojej pracy [25] Senchenkov
zaproponował równania konstytutywne sprzężonej lepkosprężystości w sformułowaniu zupełnym i aproksymacyjnym dla
różnych modeli geometrycznych. Autorzy także sformułowali
podejście aproksymacyjne opisu zachowania lepkosprężystego
układu na podstawie modułów zespolonych. Problem samorozgrzania był także rozpatrywany przez Dinzarta i Molinariego.
Autorzy badali układy jednowymiarowe obciążone osiowo
i cyklicznie poddane prostemu zginaniu [3,4] w stanie ustalonym i w stanie nieustalonym (na podstawie eksperymentów).
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Due to the intensive development of composite materials
they found many practical applications. Crucial importance of
polymer-based laminates could be observed in the aerospace
engineering. The advantages of their using include high stiffness, good vibration damping, corrosion resistance and electromagnetic transparency. However, dissipative processes connected with cyclic loading during exploitation of laminate elements
could rise up the temperature of the structure. If it happens, the
stiffness decrease occurs that induces the appearance of microcracks, which cause the self-heating at the damage location
[13]. The self-heating effect also arises in parts of solid-propellant engines [21], which must be taken into consideration on the
constructing stage. The problem of the self-heating appears in
all the mechanical constructions, where repeated stresses with
sufficiently high values are observed. For example, fatigueinduced cracks in helicopter propeller fans and turbine blades
were intensified by the self-heating temperature rise [1]. The
same problem appears in wind turbines. In cases when the blades vibrate on the resonant frequency the amplitudes rise extremely and cause the hysteretic heating. Some research of fatigue
process considering self-heating was carried out at the Montana
State University [20]. Results show decrease of the number of
cycles to the breakdown and rapid decrease of the S-N curve in
comparison with the structure, whose temperature is stable. The
cyclic loading conditions occur in gears. Due to the polymeric
materials used for gears construction (especially in robotics)
they are characterized by dissipative processes. The gear tooth
dissipates heat during service, which results in the stiffness losses. Often the breakdown is reached before the maintenance
and repairs [18]. The control of the structure temperature is
extremely important in case of polymer-based composite fuel
containers. Research provided by Boyarov [2] shows, that even
slight increase of the temperature (including self-heating) may
cause spontaneous ignition and explosion of the container.
The research on self-heating effect was introduced by Ratner and Korobov [19]. In their works they revealed dependencies between polymer heating and the change in phase angle
between stress and strain amplitudes. Theoretical research in
this area was established by Karnaukhov and Senchenkov.
They proposed governing equations of thermoviscoelasticity
in [23] for periodic deformation of polymers. In their works
they presented particular cases of self-heating effect for significant one-dimensional systems. In particular, they investigated a prism thermomechanical behaviour [14], beam nonlinear
dissipative heating [22], vibrational heating of plates with variable thickness [24], and a series of their works concentrated
on axially loaded cylinders [7]. Senchenkov in his work [25]
revealed constitutive equations in complete and approximate
formulation of coupled viscoelasticity for significant geometrical models. They also formulated an approximate approach
using complex moduli for describing viscoelastic behaviour of
the system. The problem of self-heating was also discovered
by Dinzart and Molinari. They investigate axially cyclic loaded
one-dimensional systems subjected to simple bending [3,4] for
steady state and (experimentally based) non-steady state.
Author’s works were concentrated on describing the thermoviscoelastic behaviour of polymer-based laminates and its
application to their fatigue and fracture. In [8] the self-heating
of the cross-section of plates is dealt with, which can be simplified to one-dimensional systems in a steady state based on
homogenized model of a laminate. Also, the laminate behavio-
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Prace autora skupiają się na opisie zachowania termolepkosprężystego laminatów polimerowych i jego zastosowaniu do
modeli zmęczeniowych i wytężeniowych. W pracy [8] zbadano
efekt samorozgrzania w przekroju poprzecznym płyt w stanie
ustalonym z zastosowaniem homogenizacyjnego modelu laminatu, które mogą być uproszczone do układów jednowymiarowych. Zbadano także zachowanie laminatu w stanie ustalonym
i nieustalonym z zastosowaniem modeli numerycznych [10].
Opracowane modele numeryczne były zastosowane do opisu
zmęczenia [9] oraz oceny stopnia degradacji laminatów [11].
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań
autora w zakresie samorozgrzania polimerowych laminatowych
lepkosprężystych płyt prostokątnych podczas wymuszonych
obciążeń harmonicznych z różnymi przypadkami mechanicznych warunków brzegowych poddanych prostemu zginaniu
jako dwuwymiarowe sprzężone zagadnienie termolepkosprężystości. Dla wyznaczenia naprężeń i rozkładu temperatury
zastosowano metodę superpozycji. Przedstawiono rozwiązanie
równania Poissona przy pomocy szeregów Fouriera dla otrzymania rozkładu temperatury w stanie ustalonym. Termiczne
zagadnienie brzegowe rozwiązano numerycznie oraz zbadano
zbieżność otrzymanych szeregów uwzględniając zastosowanie do obliczeń inżynierskich. Przykłady numeryczne rozkładu temperatury przedstawiono dla laminatu epoksydowego
wzmocnionego włóknem szklanym. Otrzymany model pozwoli
na wyznaczenie przedziałów bezpiecznej eksploatacji elementów wykonanych z kompozytów polimerowych i prognozowanie ich trwałości zmęczeniowej.

2. Sformułowanie zagadnienia

ur was investigated in steady and non-steady states using numerical models [10]. The developed numerical models were used
for describing fatigue [9] and degradation degree evaluation of
laminates [11].
The aim of this paper is to present the results of the author’s
investigation of self-heating of the polymer- based laminate
viscoelastic rectangular plates during forced harmonic loading with significant cases of boundary conditions subjected
to simple bending within a two-dimensional coupled problem
of thermoviscoelasticity. The superposition method was used
for determining stress and temperature distributions. A solution of Poisson’s equation using a Fourier series for describing
steady state temperature distribution was presented. The thermal boundary-value problem was solved numerically and the
series convergence was investigated while taking into account
engineering computations. Also, numerical examples of temperature distribution were presented for epoxy GRP laminate.
The obtained model allows to determine the ranges of safe exploitation of polymer-based composite elements and to predict
their fatigue life.

2. Statement of the problem

Rozpatrzono prostokątną transwersalnie izotropową wieloOne consider a rectangular transversal isotropic multilayer
warstwową cienką płytę z liczbą warstw k w świetle klasycznej
thin plate with k layers subjected to classical lamination theory
teorii laminacji [6] o długości l, szerokości b, grubości h i gru[6] with length l, width b, whole thickness h and thickness of
bości warstwy hk. Płyta jest obciążona harmonicznie siłą P(t).
lamina hk. The plate is loaded harmonically by force P(t). Four
Rozpatrzono cztery przypadki prostego zgicases of simple bending were taken into
nania: obustronnie podparta (rys.1a), obuconsideration: double simply supported
stronnie utwierdzona (rys.1b), wsporniko(fig.1a), double clamped (fig.1b), cantilewa (rys.1c) oraz jednostronnie utwierdzona
ver (fig.1c) and clamped-simply supported
i jednostronnie podparta (rys.1d) płyta na
(fig.1d) plates on the opposite edges. Therekrawędziach przeciwległych. Z tego wzglęfore, boundary conditions can be presented
du warunki brzegowe mogą być przedstaas one-dimensional. The mechanical bowione jako jednowymiarowe. Mechaniczne
undary and initial conditions for the above
Rys. 1. Rozpatrywane przypadki mechawarunki brzegowe i początkowe dla powyżmentioned cases can be presented by (1)-(4)
nicznych warunków brzegowych
szych przypadków mogą być przedstawione
and (5) respectively:
Fig. 1. Considered types of mechanical
jako (1)-(4) i (5) odpowiednio:
boundary conditions
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(5)

gdzie u i v są współrzędnymi kartezjańskimi, t jest zmienną
czasową (t ≥ 0), D jest zhomogenizowaną sztywnością giętną
laminatu, w jest funkcją ugięcia oraz P(t) wyraża się jako:

(5)

where u and v are Cartesian coordinates, t is time variable
(t ≥ 0), D is homogenized flexural rigidity of laminate, w is the
deflection function and P(t) is:

(6)

(6)

gdzie P0 jest siłą statyczną i ω jest częstotliwością kątową.

where P0 is the static force and ω is the angular frequency.

Homogenizacja laminatu pozwala na jego rozpatrywanie
jako układu dwuwymiarowego. Mechaniczne i termiczne warunki brzegowe na grubości laminatu zostały pominięte. Zhomogenizowaną sztywność giętną materiału transwersalnie izotropowego z uwzględnieniem orientacji warstw przedstawiono
przez autora w [8] następującym równaniem:

The homogenization of the laminate allows one to consider
it as a two-dimensional system. Mechanical and thermal boundary conditions on the laminate thickness were not taken into
consideration. The homogenized flexural rigidity for transversal isotropic material while taking into consideration laminas
orientation was expressed by the author in [8] in the equation:

(7)

gdzie: E1 i E2 są modułami Younga, G12 jest modułem Kirchhoffa, ν12 i ν21 są współczynnikami Poissona, zk jest odległością
od płaszczyzny środkowej laminatu do k-tej warstwy oraz φk
jest orientacją w k-tej warstwie w globalnym układzie współrzędnych.

where: E1 and E2 are Young’s moduli, G12 is the shear modulus,
ν12 and ν21 are Poisson’s ratios, zk is the distance from the midplane to k-th lamina and φk is the k-th lamina orientation according to the global coordinate system.

3. Zachowanie lepkosprężyste laminatu podczas
obciążeń harmonicznych

3. Viscoelastic behaviour of laminate during harmonic loading

Zachowanie lepkosprężystego laminatu polimerowego
może być przestawione równaniem Boltzmanna-Volterry [16]:

Behaviour of viscoelastic polymer-based laminate can be
expressed by Boltzmann-Volterra equation [16]:

(8)
gdzie E jest momentalnym modułem Younga dla pełzania, ε(t)
jest odkształceniem zależnym od czasu, σ(t) jest naprężeniem
zależnym od czasu oraz Π(t-τ) jest jądrem relaksacji. Zmienna całkowania τ oznacza czas relaksacji. Rozpatrujemy tensor
naprężeń σij:

(8)
where E is the instantaneous Young’s modulus for creep, ε(t) is
the time-dependent strain, σ(t) is the time-dependent stress and
Π(t-τ) is the relaxation kernel. Integration variable τ denotes
relaxation time. Considering the stress tensor σij:

(9)
gdzie sij jest dewiatorem naprężeń i δij jest deltą Kroneckera.
W rozpatrywanym przypadku indeksy dolne i=j=1 przy założeniu prostego zginania (patrz (1)-(4)), i (9) może być uproszczony do postaci:

(9)
where sij is the stress deviator and δij is the Kronecker’s delta. In
the investigated case the subscripts i=j=1 under the assumption
of simple bending (see (1)-(4)), and (9) can be simplified to:

(10)
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Dewiator naprężeń s11 przy uwzględnieniu (7), (8) i zależności od temperatury może być przedstawiony jako (por. [4]):

The deviatoric stress s11 while taking into consideration (7),
(8) and temperature dependence can be presented as (cf. [4]):

(11)
gdzie D(t-τ,θ) jest resolwentą jądra w odniesieniu do (8), a θ
jest temperaturą. Moduł równowagi De(θ) jest równy zhomogenizowanej sztywności giętnej laminatu D w przypadku, gdy
t = 0, co potwierdza uogólniony model lepkosprężystości Maxwella biorąc pod uwagę zależność od temperatury:

(11)
where D(t-τ,θ) is the resolvent kernel with reference to (8) and θ is
the temperature. The equilibrium modulus De(θ) is equal to homogenized flexural rigidity of laminate D in the case of t = 0, which
originates from the generalized Maxwell model of viscoelasticity
while taking into account the temperature dependence:

(12)
gdzie I jest liczbą elementów Maxwella.
Podczas obciążeń harmonicznych zmiany temperatury są
równoważne ze zmianami odkształceń i biorąc pod uwagę małe
zmiany temperatury można uprościć dane wyrażenie w przyszłych rozważaniach do wartości temperatury uśrednionej
w cyklu (13).

(12)
where I is the number of Maxwell elements.
During harmonic loading the temperature oscillations are
equivalent to strain oscillations and according to small temperature variation the cycle-averaged temperature (13) can be assumed in further investigations.

(13)

(13)
gdzie T oznacza okres cyklu. Na podstawie powyższych założeń dewiator naprężeń może być przedstawiony jako:

where T denotes cycle period. Following the assumptions mentioned before the deviatoric stress can be expressed as:
(14)

(14)
gdzie w(u,v) jest funkcją ugięcia (rozpatrywanie stanu ustalonego zjawiska pozwala na pominięcie zależności od czasu),
εmax – maksymalne ugięcie oraz
– sztywność zespolona, która może być rozłożona następująco:

W wyrażeniach (16)

i

where w(u,v) is the deflection function (investigation of steadystate of the phenomenon allows one to neglect time dependency), εmax maximal deflection and
is the complex rigidity, which decomposes as follows:

(15)

(15)

(16)

(16)

oznaczają od-

powiednio sztywność zachowawczą i stratną, które przedstawiają składową energii sprężystej i składową energii lepkiej
w nawiązaniu do modelu lepkosprężystości Maxwella.
Biorąc pod uwagę rozpatrywane przypadki warunków
brzegowych (1)-(4) i obciążenie harmoniczne (6) odkształcenia
laminatu mogą być przedstawione jako:

In the expressions (16)

are stor-

(17)

(17)
gdzie ugięcie maksymalne oraz funkcje ugięcia dla rozpatrywanych przypadków mogą być przedstawione zależnościami
(18)-(21) na podstawie odpowiednio [17] i [15]:

and

age and loss rigidities respectively, which denotes the elastic
energy component and viscous energy component with respect
to the Maxwell model of viscoelasticity.
The strain of laminate, while taking into consideration the
investigated cases of boundary conditions (1)-(4) and harmonic
loading (6), can be expressed as:

where maximal deflection and deflection functions for investigated cases can be presented by (18)-(21) following to [17] and
[15] respectively:

SS-F-SS-F:

(18)

SS-F-SS-F:

(18)

C-F-C-F:

(19)

C-F-C-F:

(19)

C-F-F-F:

(20)

C-F-F-F:

(20)
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C-F-SS-F:

(21)

(21)

C-F-SS-F:

Tutaj F, C i SS oznaczają odpowiednio warunki brzegowe
dla swobodnej, utwierdzonej i podpartej krawędzi.

Here F, C and SS denotes boundary conditions: free,
clamped and simply supported edges respectively.

4. Równanie przewodzenia ciepła i rozwiązanie
zagadnienia samorozgrzania

4. Heat transfer equation and solution of selfheating problem

Rozpatrzmy dwuwymiarowe zagadnienie samorozgrzania
laminatu w stanie ustalonym. Zakładając jednorodność materiału w sensie mechanicznym i termicznym i niezależność
temperaturową stałych termomechanicznych można wyrazić
przewodzenie ciepła równaniem Poissona:

Let us consider a two-dimensional problem of self-heating
in the laminate in a steady state. Under the assumptions of material homogeneity in mechanical and thermal means and temperature independence of thermomechanical properties we can
express the heat transfer by Poisson’s equation:

(22)

(22)

gdzie λ – współczynnik przewodzenia ciepła, Qsh – energia dyssypowana w jednostce czasu i w jednostce objętości ośrodka.

where λ is thermal conductivity and Qsh is energy dissipated per
unit time and unit volume of the medium.

Na podstawie powierzchni pętli histerezy dyssypowana
energia może być wyrażona jako:

Based on hysteresis loop area the dissipated energy can be
expressed as:

(23)

(23)

gdzie każdy punkt płyty jest źródłem ciepła o stałej wydajności.

where each point of the plate is the heat source with constant
productivity.

Podstawiając (14) do (22) i biorąc pod uwagę (10) i (17)
można zapisać równanie energii dyssypowanej w postaci:

Substituting (14) to (22) and taking into account (10) and (17)
one can construct the dissipated energy equation in the form:

(24)
Następnie założono termiczne warunki brzegowe w celu
uwzględnienia wymiany ciepła z otoczeniem:

(24)
Now, one applies thermal boundary conditions for describing heat conduction with surroundings:

,

,
(25)

(25)

,

,

gdzie α – konwekcyjny współczynnik przenikania ciepła,
Δθa(u,v) – temperatura rozgrzania.

where α is the convective heat transfer coefficient and Δθa(u,v)
is the heating up temperature.

Zgodnie z twierdzeniem Fouriera poszukiwana funkcja
Δθa(u,v) może być wyrażona przez podwójny nieskończony
szereg trygonometryczny:

The investigated function Δθa(u,v) according to Fourier’s
theorem can be expressed as an infinite double trigonometric
series:

(26)
Uwzględniając symetrię termicznych warunków brzegowych, poszukiwana funkcja jest jednakowa ze względu na u i v;
dlatego szeregi trygonometryczne mogą być rozwinięte tylko
przy pomocy cosinusów.
Z termicznych warunków brzegowych (25) otrzymano
[12]:

(26)
Considering the symmetry of thermal boundary conditions,
the investigated function is even regarding u and v; therefore,
the trigonometric series can be expanded only by cosines.
From thermal boundary conditions (25) one obtain [12]:

(27)
gdzie μm i γn są kolejnymi pierwiastkami równań (28), które stabelaryzowano w [5].
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(27)
where μm and γn are subsequent roots of equations (28), whose
values were tabulated in [5].
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(28)
Biorąc pod uwagę (27) zależność (26) przybiera postać:

(28)
Taking into consideration (27) the dependence (26) takes
the form:

(29)
Współczynniki Amn powinny być dopasowane do (29), aby
spełniać równanie (22). Na tej podstawie drugie pochodne równania (29) mogą być wyznaczone i podstawione do (22). Po
pewnych przekształceniach współczynniki Amn mogą być otrzymane z poniższej zależności:

(29)
The Amn coefficients must be matched to (29) so as to satisfy
the equation (22). Referring to this, second derivatives of (29)
were calculated and substituted to (22). After several transformations the Amn coefficients can be obtained by means of the
following formula:

(30)
Rozwiązanie dla rozkładu temperatury podczas samorozgrzania może być wyprowadzone biorąc pod uwagę równanie (24):

(30)
The solution of temperature distribution during self-heating
can be constructed while taking into account equation (24):
(31)

gdzie θ0 jest temperaturą otoczenia.

where θ0 is the ambient temperature.

Stosując powyższą zależność dwuwymiarowy rozkład temperatury może być wyznaczony dla wszystkich przypadków
warunków brzegowych (1)-(4) przy prostym zginaniu podstawiając do (31) odpowiednie funkcje ugięcia i wartości maksymalnego ugięcia.

Using this dependence the two-dimensional temperature distribution can be calculated for all cases of boundary conditions
(1)-(4) of simple bending by substituting to (31) the appropriate
deflection functions and maximal deflection values.

5. Przykłady numeryczne

5. Numerical exaples

Rozpatrzono 24-warstwowy laminat epoksydowy wzmocniony włóknem szklanym z orientacją włókna przedstawioną
wzorem strukturalnym: [0/60/-60/-60/60/0]4S (rys.2), wykonanym w Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik, TU Dresden z Epo GmbH BD-Prepreg.
Przyjęto następujące geometryczne, mechaniczne i termomechaniczne właściwości (otrzymane w wyniku eksperymentów lub z raportów Epo GmbH):

Considering a 24-layered epoxy FRP laminate with fiber orientation given by the structural formula:
[0/60/-60/-60/60/0]4S (fig.2), produced in Institut für Leichtbau
und Kunststofftechnik of Technical University of Dresden from
Epo GmbH BD-Prepreg.
The following geometrical, mechanical and thermomechanical properties (measured in several experiments or given by
Epo GmbH reports) were used:

(32)

Rys. 2. Orientacja warstw w laminacie (wartości w stopniach)
Fig. 2. Layers orientation in the laminate (values in degrees)
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Porównano dominację oporu przewodzenia Rcond i oporu
konwekcji Rconv. Jest to możliwe stosując bezwymiarową liczbę Biota. Termiczne warunki brzegowe trzeciego rodzaju (25)
mogą być przedstawione w postaci bezwymiarowej jako:

The domination of conduction Rcond and convection Rconv
resistances were compared. It can be possible using dimensionless Biot number approach. The third kind thermal boundary
conditions (25) can be presented in dimensionless form as:

(33)
gdzie Θ – temperatura bezwymiarowa, L – unormowana długość płyty oraz Bi – liczba Biota w następującej postaci:
,

,

lub

(33)
where Θ is the dimensionless temperature, L is the normalized
length of plate and Bi is the Biot number, which were given by:

(34)

Uwzględniając (32) i założenia ustalonego przewodzenia
ciepła i pominięcie zależności od temperatury stałych termomechanicznych w związku z małymi zmianami temperatury,
liczba Biota wynosi 14.2, co oznacza, że opór zewnętrzny ma
mały wpływ na proces samorozgrzania.
Do obliczeń przykładów rozkładu temperatury przyjęto
parametry (32) oraz wartość początkowej sztywności stratnej
D” równej 6·106 [Pa]. Przykładowy rozkład temperatury samorozgrzania dla różnych przypadków mechanicznych warunków
brzegowych (patrz rys. 1) przedstawiono na rys. 3. W danym
przypadku siła statyczna P0 wynosi 10 [N] oraz częstotliwość
ω wynosi 0.1592 [Hz]. Zależność pomiędzy siłą obciążenia
i częstotliwością a temperaturą samorozgrzania także została
zbadana. Otrzymane wyniki dla każdego przypadku warunków brzegowych przedstawiono na rys. 4 i rys. 5. W przypadku zmiany amplitudy obciążenia wartość ω jest równa 0.1592
[Hz], w przypadku zmiany częstotliwości wartość P0 jest równa
10 [N]. Na rys. 4 i rys. 5 θa, max oznacza maksymalną temperaturę samorozgrzania. Zakres wartości siły obciążającej wybrano na podstawie możliwości urządzeń pomiarowych, a zakres
częstotliwości wybrano ze względu na zakresy występujące
w praktyce [21].

,

,

or

(34)

Considering (32) and assumptions of steady-state heat
transfer and the negligence of thermal properties temperaturevariability due to small changes of temperature the Biot number
is equaled to 14.2, which denotes that external resistance has
little influence on the self-heating process.
For calculations of examples of temperature distribution
properties (32) and the initial loss rigidity D” with value 6·106
[Pa] were assumed. The exemplary self-heating temperature
distribution for different types of mechanical boundary conditions (according to fig. 1.) was presented in fig. 3. In these cases
the force amplitude P0 is equal to 10 [N] and the frequency ω –
to 0.1592 [Hz]. The dependence of loading force and frequency
on self-heating was also investigated. Obtained results for each
case of boundary conditions were presented in fig. 4 and fig. 5.
In case of variable amplitude of loading the value of ω is 0.1592
[Hz] and in case of variable frequency the value P0 is 10 [N].
In fig. 4 and fig. 5 θa, max denotes maximal temperature of selfheating. The range of force amplitudes was chosen according
to measurement hardware capabilities and the range of loading
frequencies chosen according to common industrial loads [21].

Rys. 3. Przykładowy rozkład temperatury samorozgrzania płyty przy rozpatrywanych warunkach brzegowych
Fig. 3. Exemplary self-heating temperature distribution of plates for the investigated boundary conditions

6. Conclusions

6. Wnioski
W niniejszej pracy zbadano efekt samorozgrzania w stanie
ustalonym prostokątnych płyt wykonanych z laminatu polimerowego poddanych prostemu zginaniu. W celu otrzymania
wartości energii dyssypacji posłużono się metodą superpozycji.
Równanie przewodzenia ciepła dla zjawiska samorozgrzania
kompozytów polimerowych zostało rozwiązane przy użyciu
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The self-heating effect for rectangular polymer-based laminate plates subjected to simple bending in two dimensions in
steady state was investigated in this paper. The superposition
method was used for obtaining the dissipation energy value.
The heat equation of the self-heating phenomenon of polymeric
laminates was solved using a Fourier series, where boundary
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Rys. 4. Wpływ siły obciążającej na wartość maksymalną temperatury samorozgrzania przy rozpatrywanych warunkach brzegowych
Fig. 4. Influence of the loading amplitude on the self-heating maximal temperature for the investigated boundary conditions

Rys. 5. Wpływ częstotliwości obciążenia na wartość maksymalną temperatury samorozgrzania przy rozpatrywanych warunkach brzegowych
Fig. 5. Influence of the loading frequency on the self-heating maximal temperature for the investigated boundary conditions

szeregów Fouriera, gdzie zagadnienie brzegowe zostało zredukowane do dwóch równań trygonometrycznych uwzględniając
symetrię warunków brzegowych. Dla przedstawionego zagadnienia wyznaczono również liczbę Biota. Obliczenia wykazały,
że wartość oporu wewnętrznego w rozważanym zagadnieniu
jest znacznie większa od wartości oporu zewnętrznego, co potwierdza charakterystyczne zachowanie termiczne laminatów
polimerowych. Wyznaczono rozkład uśrednionej temperatury
samorozgrzania dla czterech rozpatrywanych przypadków prostego zginania z zadanymi parametrami. Analizując otrzymane
zależności wykazano, że siła obciążająca i częstotliwość drgań
wywierają wpływ różnego charakteru na termiczne zachowanie
laminatu. Siła obciążająca wywiera nieliniowy (funkcja kwadratowa) wpływ na temperaturę samorozgrzania, a częstotliwość wywiera liniowy wpływ na tą temperaturę zgodnie z (31).
Temperatura samorozgrzania podczas obciążeń cyklicznych cechuje się wyższymi wartościami dla płyt wspornikowych (patrz
rys. 4b i rys. 5b) niż w innych rozpatrywanych przypadkach
warunków brzegowych z identycznymi obciążeniami, co wynika z odpowiednich zależności maksymalnych ugięć.
Otrzymane równanie rozkładu temperatury może być użyteczne przy konstruowaniu kompozytowych elementów maszyn poddawanych intensywnym obciążeniom. Na podstawie
otrzymanych przedziałów wzrostu temperatury jest możliwy
monitoring struktur kompozytowych. Temperatura samorozgrzania może być dodatkowym kryterium przy aktywnym tłu-

value problem was reduced to two trigonometric equations considering symmetry of boundary conditions. The Biot number
value was calculated for the presented issue. The calculations
show that the internal resistance in the investigated phenomenon is much greater than the external resistance, which confirms the characteristic thermal behaviour of polymeric laminates and must be taken into consideration during non-steady state
self-heating modelling. The averaged self-heating temperature
distributions were calculated for four investigated cases of simple bending with given parameters. Analysing obtained dependencies, changes in loading amplitude and vibration frequency
values each have different influences on the thermal behaviour
of the laminate. The loading amplitude influences self-heating
temperature nonlinearly (by quadratic dependence) and the loading frequency influences the self-heating temperature by linear dependence according to (31). The self-heating temperature during cyclic loading has higher values for single cantilever
plates (see fig. 4b and fig. 5b) than in other cases of investigated
boundary conditions with same loading parameters, which is
explained by adequate maximal deflection dependencies.
The obtained temperature distribution equation could be
helpful during design of composite machine elements subjected
to the intensive loading. Basing on the obtained ranges of temperature increase there is a possibility of composite structures
monitoring. The self-heating temperature could be an additional criterion in active damping in integrated structures, which

MAINTENANCE AND RELIABILITY NR 4/2010

99

NAUKA I TECHNIKA
mieniu w strukturach zintegrowanych, które są używane w inżynierii aerokosmicznej. Ponadto, zjawisko może występować
podczas niskocyklowych procesów zmęczeniowych, co może
wzmagać propagację uszkodzeń i redukować trwałość zmęczeniową struktury. Znając parametry graniczne obciążeń roboczych można zapobiegać nagłym uszkodzeniom.
Prezentowane badania są jednym z początkowych etapów
aktualnie realizowanego grantu badawczego. W przyszłych
badaniach model teoretyczny będzie rozszerzony o badania
zjawiska samorozgrzania w stanie nieustalonym. Zagadnienie
nie może być rozwiązane w pełni analityczne ze względu na
zmiany właściwości mechanicznych i termomechanicznych,
a zatem sztywności stratnej, która wykazuje gwałtowne zmiany podczas procesu samorozgrzania. Zmiany te, zależne od
zmiennej temperatury i częstotliwości obciążenia, mogą być
zmierzone przy pomocy Dynamicznej Analizy Termomechanicznej. Następnie otrzymane modele będą zweryfikowane
eksperymentalnie. W ostatniej fazie model będzie zastosowany
do oceny procesów zmęczeniowych laminatów i ich trwałości
zmęczeniowej, a także wpływu samorozgrzania na propagację
uszkodzeń (np. pęknięcia i delaminacje).

were used in aerospace engineering. Moreover, the phenomenon may appear during the low-cycle fatigue processes, which
may improve damage propagation and reduce the residual life
of the structure. Knowing limits of safety workload one can
prevent the spontaneous damage.
Presented research is one of the initial phases of actually
realized research grant. In further steps the theoretical model
will be improved for the self-heating phenomenon in non-steady state. The problem cannot be solved fully analytically because values of mechanical and thermomechanical properties
change during loading and the loss rigidity rapidly changes
too. These changes, which depend on variable temperature and
loading frequency, could be measured using DMA (Dynamic
Mechanical Analysis). Then, obtained models will validated in
several experiments. In the final phase the model will be used
to evaluate fatigue processes in laminates and their residual life
and the influence of the self-heating on the damage (e.g. cracks
and delaminations) propagation.
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WPŁYW DRGAŃ FOTELIKA SAMOCHODOWEGO NA KOMFORT
PODRÓŻOWANIA DZIECKA W SAMOCHODZIE
INFLUENCE OF VIBRATIONS OF THE CHILD SEAT ON THE COMFORT
OF CHILD’S RIDE IN A CAR
Wartykuleprzedstawianozjawiskazwiązanezprzenoszeniemdrgańpionowychdziałającychnaosobędorosłąidzieckopodczas
jazdy samochodem. Analizę wykonano ze względu na szkodliwość drgań i wygodę jazdy. W przypadku dzieci tematyka ta wciąż
jest w początkowej fazie rozpoznania. Wykorzystano pomiary drgań samochodu z manekinami reprezentującymi osobę dorosłą
i dziecko siedzące w foteliku z systemem mocowania „standardowym” oraz ISOFIX. Pomiary przyspieszeń wykonano
w wybranych punktach samochodu i manekinach. Do analizy wykorzystano wskaźniki opisujące oddziaływanie drgań na
człowieka.
Słowa kluczowe: drgania, dzieci, foteliki samochodowe, komfort.
The phenomena related to the transmission of vertical vibrations to an adult and a child when riding a car have been
presented in this paper. The analysis was focused on the adverse effects of the vibrations and on the ride comfort. For
children, the studies on these issues are still at an early stage. The work was done with the making use of vehicle vibration
measurements with test dummies representing an adult and a child riding in a STANDARD seat and a seat provided with
the ISOFIX fixing system. The accelerations were measured at selected points of the car and the dummies. For the analysis, indices describing the human exposure to vibrations were used.
Keywords: vibrations, children, child safety seats, comfort.

1. Wprowadzenie

Introduction

Największe zagrożenia dla człowieka, wywołane oddziaływaniem drań związanych z ruchem pojazdów występują
w transporcie samochodowym [13]. Kierowca i pasażer samochodu oceniają dyskomfort jazdy na podstawie oddziaływujących na nich przyspieszeń. Szkodliwe dla człowieka oddziaływanie drgań generowanych przez wszystkie środki transportu
zależą głównie od amplitud i częstości drgań. Miarą zagrożeń
jest najczęściej fakt przekroczenia pewnego wyznaczonego
doświadczalnie dopuszczalnego poziomu. Istotny jest też czas
trwania tego zjawiska, szczególnie w sytuacji, gdy zwiększa
się ilość czasu, jaki ludzie spędzają podróżując samochodami.
Dlatego bardzo ważna dla użytkowników pojazdów jest jakość
foteli samochodowych.
Drgania podczas jazdy mogą być przyczyną powstawania
u ludzi licznych objawów patologicznych ze strony układu pokarmowego, bólów okolicy lędźwiowo-krzyżowej i odcinka
szyjnego kręgosłupa, występowania kifozy i lordozy1 kręgosłupa, bólów stawowych i mięśniowych, objawów błędnikowych
(choroba lokomocyjna), bólów głowy. Mogą również przyczyniać się do ograniczenia sprawności ruchowej, zdolności widzenia, swobodnego porozumiewania się, osłabienia procesów
pamięciowych, postrzegania [14]. Stosunkowo szeroko opisane
jest zagadnienie wpływu drgań na organizm ludzi dorosłych,
o czym świadczą liczne akty normatywne [S1–S12]. Natomiast
w przypadku dzieci tematyka ta wciąż jest w początkowej fazie
rozpoznania.
1

Kifoza – wygięcie kręgosłupa skierowane wypukłością łuku w stronę grzbietową (do tyłu), Występuje fizjologicznie w odcinku piersiowym i krzyżowym.
Lordoza – łukowate wygięcie kręgosłupa w stronę brzuszną (do przodu) w linii
strzałkowej. Występuje fizjologicznie w odcinku szyjnym i lędźwiowym.
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The biggest dangers arising from human exposure to vibrations caused by vehicle movement occur in automotive
transport [13]. The driver and passenger of a car assess the ride
discomfort on the grounds of the accelerations to which they
are exposed. The harmful effects of vibrations generated by any
transport facilities on the human body chiefly depend on the
vibration amplitude and frequency. In most cases, a measure
of the danger is based on the fact whether the vibration volume
exceeds a specific limit that is determined experimentally. Important is also the duration of exposure, especially in the situation of increasing amount of time spent by people when riding
cars. For these reasons, the quality of car seats is very important
for car users.
The vibrations experienced during vehicle ride may cause
a variety of pathological symptoms arising in people such as
alimentary system disorders, pains in the lumbosacral region
and in the cervical spine section, or the occurrence of kyphosis and lordosis,1 joint and muscular pains, labyrinth disorders
(travel sickness), or headaches. The adverse health effects may
also include reduced motion control, blurred vision, or impairment of the ability of free communication, memory processes,
or perception [14]. The issue of the influence of vibrations on
adult people’s bodies has been relatively well described, which
is reflected in numerous normative acts [S1÷S12]. For children,
however, the studies on these issues are still at an early stage.
1 Kyphosis: Abnormal curvature of the vertebral column with the convexity being directed towards the dorsum (backwards). Normally, such a curvature is
present in the thoracic and sacral sections of the spine. Lordosis: Abnormal
arched curvature of the vertebral column towards the ventral part of the body
(forwards). Normally, such a curvature is present in the cervical and lumbar
sections of the spine.
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Najbezpieczniejszym sposobem podróżowania dzieci w samochodach jest ich przewożenie w fotelikach samochodowych,
które powinny być dopasowane zarówno do ciężaru jak i wymiarów dziecka. Wymiary fotelika są bardzo ważne, ponieważ
szybkie antropometryczne zmiany wymiarów ciała małych
dzieci wymagają dobrego dopasowania. Niestety system klasyfikacji fotelików odnosi się jedynie do wieku i ciężaru dziecka,
a nie do wymiarów.
Badania homologacyjne dotyczące fotelików dziecięcych
skoncentrowane są głównie na ocenie zabezpieczenia przed
szkodliwymi skutkami zderzeń [S12]. Niestety nie obejmują
one badań dotyczących wpływu drgań, szczególnie występujących podczas „normalnej” jazdy, na organizm dziecka. Jest
to szczególnie ważne z uwagi na fakt, że organizm dziecka jest
znacznie mniej odporny na szkodliwe oddziaływania w porównaniu z organizmem człowieka dorosłego. Występuje to
głównie podczas długiej podróży, w której biorą udział również
dzieci siedzące wiele godzin w foteliku samochodowym.
W ostatnim okresie, co raz bardziej zwraca się uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach samochodowych. Dotyczy to szczególnie przejazdów na długich dystansach. Jednocześnie, coraz
częściej nawiązuje się do aspektów medycznych związanych
z przewożeniem dzieci w samochodach [12, 16, 18]. W pracy
[16] wykazano alarmujący trend dotyczący posadowienia dzieci
w samochodzie. Okazało się, że 80% dzieci podczas wykonywania badań, było nieprawidłowo zapięta. Zwrócono uwagę na
złożony aspekt problemu: szybkość „mocowania” dziecka w samochodzie, a prawidłowe użycie zapięcia. Z kolei w pracy [18]
stwierdzono, że tylko około 6% dzieci (w odpowiednim wieku)
jest właściwie zapoznana w zakresie prawidłowego korzystania
z nakładki na siedzenie. Podobne spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego posadowienia dzieci w samochodzie zawarte są
w pracy [12]. Zwrócono tu szczególną uwagę na te kwestie
nieprawidłowego posadowienia dziecka w samochodzie jako
ewentualnej przyczyny przypadków śmiertelnych.
Wiele uwagi poświęca się zagadnieniu „ulepszania” charakterystyk foteli samochodowych skutecznie podnoszących
komfort jazdy [7, 9]. Również dotyczy to fotelików dziecięcych
[1, 15, 19]. I tak w pracy [1] autor w oparciu o wykonane badania eksperymentalne zasugerował, że dziecko ma inne częstości rezonansowe ciała w porównaniu z człowiekiem dorosłym.
W pracach [15] i [19] zaprezentowano pewne szczególne spojrzenie na foteliki. Autor pracy [15] opisuje porównanie dwóch
typów fotelików (ISOFIX i Standard) pod kątem zmniejszenia
potencjalnych uszkodzeń bezpośrednich dzieci przewożonych
w fotelikach Z kolei w pracy [19] autor opisuje kwestie ulepszania konstrukcji fotelików z punktu widzenia ochrony dziecka przed skutkami wypadku drogowego.
W projektowaniu fotelików dziecięcych najwięcej uwagi
poświęcono zapewnieniu bezpieczeństwa podczas zderzenia,
ponieważ jest to ich główna funkcja [2, 3]. Na tym zagadnieniu
skoncentrowane są również badania homologacyjne fotelików
dziecięcych. Brak jest procedur związanych z badaniem drgań
Wpływ szkodliwego oddziaływania drgań i ocena komfortu jazdy małych dzieci, których cechy antropologiczne są inne
niż osób dorosłych są podejmowane przez nieliczne ośrodki
badawcze. Jednym z nich jest zespół prowadzący badania na
Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu w Sheffield w Anglii
kierowany przez J. Giacomina, np.: [5-8]. W ramach wykonywanych prac opisano zagadnienia dotyczące „ulepszania”
charakterystyk foteli samochodowych podnoszących komfort

For a child to travel in the safest way, the child should be
transported in a safety seat that should be properly fitted to both
the child’s weight and dimensions. The seat dimensions are particularly important because quick anthropometric changes of
small children’s body dimensions require that the seat should
always be carefully fitted to the specific child to be transported.
Alas, the seat classification system merely refers to child’s
age and weight rather than dimensions.
The type approval tests of child safety seats are chiefly focused on the evaluation of protection from harmful collision
effects [S12]. Regrettably, they do not include tests to determine the influence of vibrations, especially those occurring
during “normal” ride, on the child’s body. This is particularly
important because the child’s body is much more susceptible to
harmful impacts in comparison with the body of an adult. The
problem chiefly occurs during long travels with participation of
children spending many hours in safety seats.
Recently, increasing attention has been paid to the transportation of children in safety seats. This particularly applies
to long-distance travels. Simultaneously, more and more often
reference is made to the medical aspects related to the transportation of children in cars [12, 16, 18]. An alarming trend
in the seating of children in cars was shown in [16]. It was found during the tests that 80% of the children were improperly
restrained. Attention was drawn to the complex nature of the
issue of quick “fixing” of a child in a car vs. correct use of the
fastener system. In turn, it was revealed in [18] that as little
as about 6% of children (appropriately aged) were adequately
acquainted with the correct method of using the booster seat.
Similar findings regarding the incorrect seating of children in
cars were presented in [12]. Particular attention was directed
there to the fact that incorrect seating of a child in a car may
become a reason for fatal injuries during accidents.
Much attention was devoted to the issue of the “improving” of characteristics of car seats for the ride comfort level
to be effectively raised ([7, 9]). This also applies to child safety
seats ([1, 15, 19]). So, the author of [1] suggested, based on
experiments carried out, that the body resonance frequencies of
children differ from those of adults. In [15] and [19], some special look at child safety seats was presented. The author of [15]
compared two types of the seats (ISOFIX and STANDARD) in
terms of reduction of the possibility of direct bodily injuries to
children transported in safety seats. In [19], on the other hand,
the author covered the issues related to improvements to the
design of safety seats from the point of view of child protection
from the effects of a road accident.
In the field of design of child safety seats, most effort was
made to ensure safety during a collision because this is the main
function of such seats ([2, 3]). This is also the main focus of the
type approval tests of child safety seats. Meanwhile, there are
no procedures dedicated to vibration testing.
Studies on the adverse effects of vibrations and on the
evaluation of ride comfort with respect to small children whose
anthropological characteristics differ from those of adults
are undertaken by very few research centres. One of them is
a team carrying out research work at the Department of Mechanical Engineering of the University of Sheffield and headed
by J. Giacomin ([5÷8]). Within the work done by that team,
some issues related to the “improving” of characteristics of car
seats in order to raise the level of ride comfort were described
[7]. Paper [6] provides description of the first research work
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jazdy [7]. Natomiast w pracy [6] omówiono pierwsze badania
dziecka siedzącego, oparte na pomiarze drgań powierzchni
siedziska, na którym posadowione jest to dziecko. W pracy
[8] autorzy opisali wykorzystanie niektórych globalnych miar
(opartych na przebiegu przyspieszenia w funkcji czasu) do
oceny komfortu jazdy. Na podstawie przeprowadzonych badań
wskazują, że dla częstotliwości drgań ograniczonych krzywą
Wd [S1, S2] występuje dobra korelacja między VDV (Vibration Dose Value) (2) i odczuciami subiektywnymi ludzi, a dla
wartości skutecznej rms (root mean square) (1) występuje słaba
korelacja z subiektywnymi odczuciami. Jednocześnie autorzy
sugerują, że dla niskich częstości drgań wskaźniki rms i VDV
będą przeszacowywać subiektywne odczucia dyskomfortu ludzi. Z kolei w pracy [5] autor zwraca uwagę, że nie było jeszcze
prezentowane zagadnienie mocy pochłaniania drgań (absorber
power) dla grup innych niż ludzie dorośli. Stwierdzono też, że
średnia częstość drgań mocy pochłanianej dla dzieci wynosi
około 7,4 Hz, w odróżnieniu dla dorosłych (4-5) Hz.
Uzyskane przez J. Giacomina i jego zespół wyniki badań
potwierdzają, że ocena oddziaływania drgań i komfortu jazdy
małych dzieci przewożonych w fotelikach samochodowych jest
nadal sprawą otwartą.
Podjęcie problematyki oddziaływania drgań na organizm
dziecka podczas jazdy samochodem jest głęboko uzasadnione
zarówno z punktu widzenia naukowego rozpoznania tej tematyki, jak i praktycznych skutków oddziaływania. Zapewnienie
możliwie małego obciążenia wywołanego drganiami jest ważnym zadaniem dla konstruktorów pojazdów i fotelików dziecięcych. Przy czym należy mieć na uwadze, że zbudowanie
pojazdu „dobrego” pod kątem komfortu jazdy w zakresie drgań
nie zapewnia równocześnie „optymalnych” własności jezdnych
w zakresie bezpieczeństwa [17].
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oddziaływania drgań pionowych (jako głównego kierunek działania drgań) na dziecko przenoszonych przez fotelik podczas
jazdy samochodem. Badania przeprowadzone były w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji (PIMOT).

on a child in the sitting position, based on vibration measurements at the seat surface on which the child is seated. In [8], the
authors described the use of some global measures (based on
acceleration time histories) for the evaluation of ride comfort.
Based on tests carried out, they indicated that for the vibration
frequencies limited by curve Wd ([S1], [S2]), good correlation
could be observed between VDV (Vibration Dose Value) [2]
and subjective people’s feelings while the correlation between
rms (root mean square) [1] and the subjective feelings was
weak. Simultaneously, the authors suggested that for low vibration frequencies, both the rms and VDV indices would cause
overestimation of the subjective people’s feeling of discomfort.
On the other hand, the author of [5] pointed out that the issue of
absorbed power of vibrations had not been presented until then
for groups other than the adults. In addition to this, the mean vibration frequency of the absorbed power was found to be about
7.4 Hz for children as against 4÷5 Hz for adults.
The investigation results obtained by J. Giacomin and his
co-workers confirm that the evaluation of the effects of vibrations on small children transported by car in safety seats and on
the ride comfort of such children still remains an open issue.
The undertaking of the issue of the influence of vibrations
on the child’s body during a car ride is very reasonable from the
point of view of both scientific research into this topic and the
obtaining of knowledge about the practical effects of this influence. It is an important task for designers of cars and child safety seats to minimize the loads caused by vibrations to the child’s
body. However, we should remember at the same time that the
construction of a vehicle that would be “good” in terms of ride
comfort related to vibrations would not simultaneously ensure
“optimum” characteristics in terms of driving safety [17].
This paper presents the results of investigation of the influence of vertical vibrations (taken as the main constituent of the
actual vibrations) that are transmitted to a child’s body through
a child safety seat during a car ride. The investigation was carried out at Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT, Automotive Industry Institute).

2. Cel badań

2. Objective of the Investigation

Głównym Celem badań było wykonanie pomiarów i analiza drgań działających na dziecko siedzące w foteliku samochodowym i na osobę dorosłą.
Miary dopuszczalnych wartości drgań działających na dorosłego człowieka były intensywnie badane i opublikowane
w normach International Standards Organization ISO 2631-1
[S2] and British Standards BS 6841 [S1]. Niestety nie ma odpowiednich norm dla dzieci. Dlatego oceny były przeprowadzone
poprzez porównanie wskaźników drgań działających na dziecko i dorosłego człowieka.
W eksperymentach był użyty manekin HYBRID 3 reprezentujący osobę dorosłą i manekin 3-letniego dziecka (15 kg)
zwany dalej DZIECKO (rys. 1a).
Dla manekina DZIECKO były użyte dwa rodzaje fotelików: standardowy oraz fotelik z systemem mocowania ISOFIX2 (rys. 1b).

2

ISOFIX oznacza „International Standards Organisation FIX”. Jest to nowy standard dla fotelików dziecięcych do samochodów.
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The main objective of the investigation was to measure and
analyse the vibrations transmitted to the body of a child sitting
in a safety seat and an adult.
Intensive research work was carried out on the measures of
the limiting values for exposure of adults to vibration, which
resulted in the measures thus determined having been published
by the International Standard Organization and the British Standards Institution in their standard specifications ISO 2631-1
[S2] and BS 6841 [S1], respectively. Regrettably, there are no
corresponding standards applicable to children. Therefore, the
evaluations were carried out through comparison of the values
of the vibrations to which a child and an adult were exposed.
The experiments were carried out with the use of a test
dummy HYBRID 3 representing an adult and a test dummy
representing a 3-year-old child (15 kg), hereinafter referred to
as a CHILD (fig. 1a).
For the experiments with the CHILD dummy, two child
seat types were used, i.e. a STANDARD seat and one with the
ISOFIX2 fixing system (fig. 1b).
2

ISOFIX means “International Standards Organisation FIX”. This is a new
standard for child safety seats for automotive vehicles.
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b)

Rys. 1. Manekiny użyte w eksperymencie (a) i fotelik dziecięcy z systemem ISOFIX (b)
Fig. 1. Test dummies used at the experiment (a) and child seat with the ISOFIX system (b)

3. Wskaźniki opisujące oddziaływanie drgań na
człowieka

3. Indices Describing the Human Exposure to Vibrations

Do wyznaczenia wartości wskaźników komfortu jazdy, opisanych w normach International Standards Organisation ISO
2631-1 [S2] i British Standards BS 6841 [S1], wykorzystano
pomiary przyspieszeń drgań.
Podstawową ocenę wpływu drgań na komfort jazdy jest
wartość skuteczna (rms) przyspieszeń działających w kierunku
pionowym

The ride comfort indices defined in standards of the International Standard Organization (ISO 2631-1 [S2]) and the British Standards Institution (BS 6841 [S1]) were determined by
measuring vibration accelerations.
The influence of vibrations on the vehicle ride comfort is
primarily evaluated on the grounds of the rms value of vertical
accelerations of the vibrations.

1

⎡1 T
⎤2
rms = ⎢ ∫ a 2 (t )dt ⎥
⎣⎢ T 0
⎦⎥

1

⎡1 T
⎤2
rms = ⎢ ∫ a 2 (t )dt ⎥
⎣⎢ T 0
⎦⎥

(1)

gdzie: a(t) jest zarejestrowanym (jako funkcja czasu t) przebiegiem wartości przyspieszenia w m/s2 działającego w kierunku
pionowym. T – oznacza odcinek czasu trwania pomiaru w s.
Dla przyspieszenia a(t), rejestrowanego jako stacjonarna
realizacja procesu stochastycznego, wartość rms jest najczęściej wskaźnikiem oceny komfortu jazdy.
Ponadto wykorzystuje się wskaźnik VDV (Vibration Dose
Value) specjalnie opracowany do analizy drganiowej całego
ciała [6, 7]:

(1)

where: a(t) is the time history of the vertical acceleration recorded as a function of time (t) and expressed in m/s2; and T is the
duration of the measurement in seconds.
For the acceleration a(t) recorded as a stationary realization
of a stochastic process, the rms value is in most cases taken as
a ride comfort index.
As another option, VDV (Vibration Dose Value) is also
used, which has been specially developed as an index for the
analysis of whole-body vibrations [6, 7].

1

1

⎡T
⎤4
VDV = ⎢ ∫ a 4 (t )dt ⎥
⎢⎣ 0
⎥⎦

⎡T
⎤4
VDV = ⎢ ∫ a 4 (t )dt ⎥
⎢⎣ 0
⎥⎦

(2)

Wielkości rms i VDV nie są skorelowane wzajemnie,
ponieważ różnie akcentują amplitudy zmierzonego przyspieszenia. Jednocześnie oba wskaźniki nie doszacowują
oddziaływania chwilowych wstrząsów (chwilowych gwałtownych wzrostów amplitudy), przez co ich interpretacja
nie uwzględnia wpływu chwilowych wstrząsów działających na człowieka. Dlatego wprowadzono nowy wskaźnik
rmq (root mean quad) opisany w British Standards BS 6841
[S1], zaproponowany przez M. J. Griffina [10], zdefiniowany
w następujący sposób:

The rms and VDV values do not correlate with each other,
because they differently emphasize the amplitudes of the accelerations measured. Simultaneously, both of them underestimate the effects of transient shocks (instantaneous sudden
amplitude growths), due to which neither of these methods makes it possible to take into account the impact of such shocks
on the human body. Therefore, a new index referred to as rmq
(rot mean quad) has been introduced, which was proposed by
M. J. Griffin [10], described in British Standard BS 6841 [S1],
and defined as follows:

1

⎡1 T
⎤4
rmq = ⎢ ∫ a 4 (t )dt ⎥
⎣⎢ T 0
⎦⎥

(2)

1

⎡1 T
⎤4
rmq = ⎢ ∫ a 4 (t )dt ⎥
⎣⎢ T 0
⎦⎥

(3)

Uzyskane wartości rms jak i rmq przebiegu przyspieszeń
są wartościami uśrednionymi dla odcinka czasu [0-T]. W przypadku przebiegów będących realizacją stacjonarnego procesu
stochastycznego wartości te powinny być niezmienne. Badania pokazuję jednak, że ze wzrostem czasu ekspozycji wartości
tych wskaźników nie są stałe; wykazują tendencję do zmniej-

(3)

Both the rms and rmq acceleration values have been averaged for the [0-T] time interval. For the time histories that
are realizations of a stationary stochastic process, these values
should be constant. The experiments show, however, that the
values of these indices vary along with changes in the exposure
time. More precisely, they show a tendency to decline with the
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szania się gdy czas ekspozycji wydłuża się, co oznacza, że proces losowy nie jest stacjonarny. Dlatego pojawiają się trudności
w zdefiniowaniu początku i końca czasu ekspozycji dla obliczenia rms czy rmq. W tym przypadku przydatny jest wskaźnik
VDV. Jak wynika z definicji (2) nie występuje tu człon dzielenia
przez czas ekspozycji T. Dlatego VDV jest uznawany jako „lepszy” wskaźnik do oceny komfortu niż rms [10]. Jednocześnie
normy ISO 2631-1 [S2] i BS 6841 [S1] przewidują, możliwość
wykorzystania estymatora eVDV (Estimated Vibration Dose
Value) zdefiniowanego w następujący sposób:

exposure time growing longer. This means that the stochastic
process cannot be considered stationary. Therefore, difficulties
arise in the defining of the beginning and end of the exposure
period for the calculation of rms or rmq. In this case, the VDV
index becomes useful. According to definition (2), this value is
determined without the operation of division by the exposure
time T. For this reason, VDV is considered as an index “better”
than rms for the evaluation of comfort [10]. At the same time,
the standard specifications ISO 2631-1 [S2] and BS 6841 [S1]
offer a possibility to use an estimator referred to as eVDV (Estimated Vibration Dose Value) and defined as follows:

(4)

eVDV = 1,4⋅r.m.s.⋅t0,25

eVDV = 1,4⋅r.m.s.⋅t0,25

(4)

Jest to alternatywna miar oceny komfortu jazdy, która może
być wykorzystana do porównania oceny dyskomfortu w różnych środowiskach.
Jako dodatkową wielkość charakteryzującą drgania M. J.
Griffin wprowadził przyspieszenie drugiego stopnia – udar
(jerk), definiowany, jako trzecia pochodna względem czasu
[11]
dx d 2 x d 3 x
(5)
j=
=
= 3
dt dt 2
dt

This is an alternative measure of ride comfort, usable when
comparing the results of evaluation of comfort in various environments.
M. J. Griffin introduced an additional quantity that would
help to describe vibrations, i.e. acceleration of the second degree, referred to as “jerk” and defined as the third time derivative of position [11]:
dx d 2 x d 3 x
(5)
j=
=
= 3
dt dt 2
dt

Inną, często używaną miarą do oceny wibroizolacji
siedzisk jest bezwymiarowy wskaźnik SEAT (Seat Effective Amplitude Transmissibility), który jest zdefiniowany
w następujący sposób:

Another vibration measure, commonly used to evaluate the
seat vibration isolation performance, is the Seat Effective Amplitude Transmissibility (SEAT) index defined as follows:

SEAT [%] = 100

∫
∫

GssF ( f ) ⋅ W 2 ( f )df
GssP ( f ) ⋅ W 2 ( f )df

(6)

SEAT [%] = 100

∫
∫

GssF ( f ) ⋅ W 2 ( f )df
GssP ( f ) ⋅ W 2 ( f )df

(6)

gdzie: GssF – gęstość widmowa mocy przyspieszenia zmierzonego na fotelu, GssP – gęstość widmowa mocy przyspieszenia
zmierzonego na podłodze, W – krzywa wagowa dostrzegalnych
zaburzeń przez człowieka [S2]

where: GssSP is the acceleration power spectral density measured at the seat pad; GssF is the acceleration power spectral
density measured on the floor; and W is the human perceived
disturbance weighting curve [S2].

Jeżeli sygnał jest opisany przez krzywą wagową W, to
wskaźnik SEAT może być określony przez:

If the signal is weighted by the weighting curve W, then the
SEAT index may be defined by the following formula:

SEAT =

VDVF
VDVP

gdzie: VDV - wskaźnik zdefiniowany wzorem (3), VDVF - wartość Vibration Dose Value wyznaczona dla fotela VDVP - wartość Vibration Dose Value wyznaczona dla powierzchni, do
której przymocowany jest fotel (np. podłoga samochodu).
Można również używać procentowych ocen przyspieszeń drgań. W przypadku wartości skutecznej przyspieszeń (rms) wykorzystuje się porównanie drgań działających
w różnych miejscach (siedzisko fotela, oparcie fotela, podłoga
pojazdu itp.). Przykładowo może to być wartość rms siedziska
fotela odniesiona do wartości rms podłogi pojazdu:

rms [%] =

r.m.s.F
⋅ 100
r.m.s.P

rmqF
⋅ 100
rmqP
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rms [%] =

(7)

r.m.s.F
⋅ 100
r.m.s.P

(8)

A similar comparison may be made for the rmq index:

rmq[%] =

(9)

W tym przypadku takie porównanie pozwala ocenić skuteczność pochłaniania drgań przenoszonych na człowieka.

VDVF
VDVP

where: VDV is the index defined by formula (2); VDVSP is the
Vibration Dose Value determined for the seat pad; and VDVF
is the Vibration Dose Value determined for the seat mounting
surface (e.g. car floor)
The use of percentage measures of vibration accelerations is
also possible. If reference is made to the root-mean-square (rms)
acceleration values, comparisons may be made between vibrations occurring at different places (seat pad, backrest, vehicle floor, etc.). As an example, the ratio of the rms value for the seat pad
to the rms value for the vehicle floor may be analysed:

(8)

Podobnie można wykonać porównanie dla wartości wskaźnika rmq:

rmq[%] =

SEAT =

(7)

rmqF
⋅ 100
rmqP

(9)

In this case, the comparison provides a possibility to evaluate the effectiveness of absorption of vibrations transmitted to
the human body.
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Jeszcze inną metodą służącą do określania komfortu związanego z drganiami jest wykorzystanie miary będącej sumą
wektorowych wartości kwadratowych (lub średniokwadratowych) ważonych przyspieszeń dla poszczególnych kierunków
(składowych) drgań, pod pierwiastkiem. Takie metody opisane są min. w [S10], [S11], [S13]. Jako przykładową zależność
można podać [S10]:

One more method of determining the vibration discomfort is
the use of a measure defined as the vector sum of weighted squared (or rms) acceleration values for particular vibration axes
(components), with extracting the root thereof. The methods of
this type are described inter alia in [S10], [S11], or [S13]. An
example of this may be the following equation [S10]:

(10)
gdzie: (aw,śr)wek - suma wektorowa średniokwadratowych wartości ważonych przyspieszenia, (aw,śr)x, y, z - średniokwadratowa
wartość ważona przyspieszenia dla poszczególnych kierunków
(składowych wzdłuż osi x,y,z).

4. Program przeprowadzonych eksperymentów
Foteliki dziecięce zajmowały prawe tylne siedzenie pasażerskie i były mocowane do pojazdu za pomocą pasów samochodowych zgodnie z załączoną do fotelika dokumentacją.
Położenie czujników pomiarowych jest pokazane na rys. 2.
Przyspieszeniomierze były tak zainstalowane, aby jak najdokładniej mierzyć sygnały w kierunku pionowym samochodu.
Jest to kierunek, w którym występuję największe amplitudy
drgań nadwozia samochodu.
W samochodzie były dwie osoby (kierowca i operator
systemu pomiarowego), na tylnym siedzeniu manekin HYBRID 3 oraz manekin reprezentujący DZIECKO o wadze
15 kg. W pierwszej serii pomiarów manekin DZIECKO posadowiony był w foteliku STANDARD z klasycznym systemem
mocowania, w drugiej – w foteliku z systemem mocowania
ISOFIX.
Badania wykonano na drodze z nierówną nawierzchnią
i garbem (rys. 3) oraz na drodze z nawierzchnią asfaltową.
Wszystkie przejazdy po nierównej nawierzchni z garbem były
wykonane ze stała prędkością 20 km/h i 40 km/h. Przejazdy po
drodze nawierzchnią asfaltową były wykonane z prędkością 60
km/h i 70 km/h.

Rys. 2. Rozmieszczenie czujników pomiarowych
Fig. 2. Location of measuring sensors

(10)
where: (awm)v is the vector sum of weighted rms acceleration
values; and (awm)x, y, z represent the weighted rms acceleration
values for specific vibration components (along axes x, w, and
z)

4. Program of the Experiments
The child safety seats under tests were placed on the right backseat and they were fastened to the vehicle by means of
car safety belts in accordance with the specifications submitted
with the child seats.
The location of measuring sensors is shown in fig. 2. The
accelerometers were positioned to obtain the best accuracy of
measurements of the accelerations along the vertical axis of the
car, i.e. the axis where the biggest vehicle body vibration amplitudes occur.
During the experiments, there were two test personnel
members (driver and measuring system operator) on the front
seats and the test dummies HYBRID 3 (representing an adult)
and CHILD (representing a 3-year-old child of 15 kg weight)
on the backseat of the test car. The first series of tests was carried out with the CHILD dummy placed in a STANDARD safety seat with a conventional fixing system; for the second series,
the STANDARD seat was replaced with one with the ISOFIX
fixing system.
The tests were carried out on a road with rough surface and
a hump (fig. 3) and on a road with even asphalt pavement. All
the test drives on the road with rough surface and a hump were
carried out at constant speeds of 20 km/h and 40 km/h; on the
road with asphalt pavement, the car was driven with speeds of
60 km/h and 70 km/h.

Rys. 3. Droga z nierówną nawierzchnią. Przejazd samochodu przez
garb
Fig. 3. Road with uneven surface; the crossing of a hump

5. Discussion and findings

5. Dyskusja i konkluzje
Stwierdzono, że wszystkie wartości skuteczne przyspieszeń działających na fotelik dziecka zawarte są w przedziale
(0,6–3,24)m/s2.
Zgodnie z wykresami przedstawionymi na rys. 4 [4] dolna
wartość osiąga granicę dyskomfortu po 0,5 h jazdy, górna –

All the rms values of the child safety seat accelerations
were found to be within the range of 0.6÷3.24 m/s2.
According to the curves shown in fig. 4 [4], the lower limit
of this range reaches the discomfort threshold after 0.5 h ride;
the upper limit generally exceeds the nuisance threshold. This
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granicę uciążliwości Oznacza to, że
means that the child’s ride in such
jazda dziecka w takich warunkach
conditions would be harmful.
jest szkodliwa.
Furthermore, the rms acceleraStwierdzono również, że wartotion values measured for the HYści skuteczne przyspieszeń zmierzoBRID 3 dummy were found to vary
ne dla manekina HYBRID 3 zmiewithin the range from 0.5 to 2.25 m/
niają się w przedziale (0,5–2,25) m/
s2; this means that the ride comfort
s2, zatem warunki komfortu jazdy
conditions were better for the adult
są lepsze dla osoby dorosłej niż dla
as against those for the child.
dziecka.
The average of the rms acceleŚrednia zmierzonych wartości
ration values measured on the child
skutecznych przyspieszeń działasafety seat during the test drives on
jących na fotelik dziecka podczas
the uneven surface was 2.85 m/s2
przejazdu po nawierzchni z dużymi
for the child seat with the ISOFIX
nierównościami wynosiła 2,85 m/
system. According to ISO 2631-1
s2 dla fotelika z systemem ISOFIX.
[S2] and BS 6841 [S1] (Table 1),
Wg ISO 2631-1 [S2] oraz BS 6841
this meant the ride to be extremely
Rys. 4. Dopuszczalne rms przyspieszenia w zależności od
[S1] (tab. 1) oznaczało ekstremalny
uncomfortable.
czasu ekspozycji [4]
dyskomfort jazdy.
The rms acceleration values meFig. 4. Maximum acceptable rms acceleration values vs. time
Wartości skuteczne przyspieszeń
asured by a sensor placed at the hip
of exposure [4]
zmierzonych za pomocą czujnika
(B) of the CHILD dummy (D) show
umieszczonego w klatce piersiowej
(fig. 5a) that for the ISOFIX (I) seat
(B) manekina DZIECKO (D) pokazują (rys. 5a), że są one większe
they were higher than those determined for the one referred to
w przypadku fotelika ISOFIX (I) w porównaniu z fotelikiem
as STANDARD (S).
STANDARD (S).
The ISOFIX seat fixing system has been designed to proMocowanie za pomocą systemu typu ISOFIX zostało tak
vide maximum safety for the child during a collision. For this
zaprojektowane, aby maksymalnie chronić dziecko podczas
reason, the safety seat with such a fixing system is very rigid in
zderzenia. Dlatego fotelik z takim mocowaniem jest bardzo
the horizontal plane, thanks to which the child is well protected.
sztywny w kierunku poziomym, co dobrze zabezpiecza dziecHowever, the test results show that, in the cases under investiTab. 1.
Tab. 1.

Granice dyskomfortu
Levels of discomfort for different vibration magnitudes

Przyspieszenie m/s2
Acceleration [m/s2]
Mniej niż 0,315 / Less than 0.315
0,315 – 0,63
0,5 – 1,0
0,8 – 1,6
1,25 – 2,5
Powyżej 2 / Greater than 2

Odczucie / Discomfort scale
Nie występuje odczucie dyskomfortu / Not uncomfortable
Lekki dyskomfort / A little uncomfortable
Umiarkowany dyskomfort / Fairly uncomfortable
Dyskomfort / Uncomfortable
Silny dyskomfort / Very uncomfortable
Ekstremalny dyskomfort / Extremely uncomfortable

Rys. 5.Wartości r.m.s. (a) i SEAT (b) otrzymane w badaniach. Oznakowanie: B – czujnik biodro, D – manekin DZIECKO, I – fotelik z mocowaniem typu
ISOFIX, S – fotelik standardowy. Pomiary przeprowadzono dla nawierzchni nierównej z garbem przy prędkościach 20 km/h i 40 km/h oraz na
nawierzchni asfaltowej przy prędkościach 60 km/h i 70 km/h
Fig. 5. The rms (a) and SEAT (b) values as obtained from the experiments. Legend: B = sensor location at the hip; D = the CHILD dummy; I = child
seat with the ISOFIX system; S = STANDARD child seat. The measurements were carried out on an uneven road with a hump at speeds of
20 km/h and 40 km/h and on a road with asphalt pavement at speeds of 60 km/h and 70 km/h
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ko. Wyniki pomiarów pokazują jednak, że w analizowanych
przypadkach przyspieszenia drgań w kierunku pionowym były
większe dla fotelika z mocowaniem ISOFIX w porównaniu
do wartości przyspieszeń zarejestrowanych w takich samych
warunkach dla fotelika STATNARD, co świadczy o mniej korzystnych własnościach systemu ISOFIX
Wartości współczynnika SEAT przedstawione na rys.5b są
nieco większe dla fotelika ISOFIX (I) w porównaniu z fotelikiem STANDARD (S), co oznacza również gorsze właściwości
systemu ISOFIX dla przypadku drgań pionowych.

6. Podsumowanie

gation, the vertical vibration accelerations were higher for the
ISOFIX seat as against those recorded in identical conditions
for the STANDARD seat. Thus, the characteristics of the ISOFIX system proved to be inferior in this respect.
The SEAT values presented in fig. 5b are somewhat higher
for the ISOFIX seat (I) in comparison with those of the STANDARD seat model (S), which again indicates inferior performance of the ISOFIX system in respect of vertical vibrations.

6. Recapitulation and Conclusions

W wyniku realizacji pracy wykorzystano pomiary drgań
samochodu z manekinami reprezentującymi osobę dorosłą
(HYBRID 3) i dziecko, z wykorzystaniem dwóch fotelików:
ISOFIX i „STANDARD”. Wykonano pomiary przyspieszeń
w wybranych punktach samochodu i manekinach, i wyznaczono wartości miar globalnych według określonych standardów.
Przedstawione wyniki badań eksperymentalnych pozwalają na sformułowanie następujących spostrzeżeń:

The work carried out was based on measurements of vibrations of a car with test dummies representing an adult (HYBRID 3) and a child and with the use of two child safety seats,
i.e. ISOFIX and STANDARD. Accelerations were measured at
selected points of the car and the dummies and values of global
measures were determined according to predefined standards.
The presented experiment results provide grounds for the
following findings to be formulated.

1. Dla prób wykonywanych na złej nawierzchni:
- sposób mocowania fotelika ma wpływ na drgania
w kierunku pionowym,
- do oceny wpływu drgań na organizm dziecka celowy
jest pomiar zarówno na połączeniu fotela z fotelikiem
dziecięcym ISOFIX jak też bezpośrednio w okolicy
bioder manekina,
- analiza wyników przeprowadzonych pomiarów wskazuje na to, że w badanych przypadkach komfort jazdy
dziecka siedzącego w foteliku z mocowaniem ISOFIX
jest gorszy w stosunku do komfortu jazdy dziecka siedzącego w foteliku STANDARD

1. For tests carried out on a road with poor pavement:
- The child seat fixing method has an influence of vertical vibrations;
- To evaluate the influence of vibrations on the child’s
body, it would be reasonable to measure vibrations at
both the connection of the ISOFIX child seat with car
seat and directly at the hip of the test dummy;
- An analysis of results of the measurements carried out
has shown that, in the cases under investigation, the
ride comfort of a child in a seat with the ISOFIX system is inferior to that of a child in a STANDARD seat.

2. Dla prób wykonywanych na dobrej nawierzchni:
- podczas przejazdu z prędkością 70km/h po asfalcie
komfort jazdy dziecka siedzącego w foteliku ISOFIX
i STANDARD jest zbliżony, ale w obu przypadkach
jest gorszy ( o ponad 10%) w stosunku do komfortu
jazdy osoby dorosłej.
Badania empiryczne potwierdzają potrzebę kontynuacji
tego typu badań z jednoczesnym rozszerzeniem ich zakresu.
Oprócz badań drogowych powinny być prowadzone badania
symulacyjne na specjalnym, przygotowanym do tego celu, stanowisku.

2. For tests carried out on a road with good pavement:
- During a ride at a speed of 70 km/h on an asphalt road,
the child’s ride comfort provided by the ISOFIX safety
seat is close to that offered by the STANDARD one; in
both cases, however, this comfort is inferior (by more
than 10%) to the comfort of an adult.
Empirical investigations confirm the need to continue the
research work in this field with simultaneous widening of its
scope. Apart from road tests, simulation tests should be carried
out on a special test stand specifically adapted for this purpose.
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Uwaga:
Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku
ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną
dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability.

Note:
In accordance with the requirements of citation databases, proper citation
of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the
journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e.,
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability.

Kwartalnik Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance
and Reliability - ukazuje się od roku 1999. Idea czasopisma
powstała w środowisku Polskiego Naukowo-Technicznego
Towarzystwa Eksploatacyjnego, a patronat naukowy nad nim
w 2000 roku objęła Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie.
Publikowane w Kwartalniku artykuły, zarówno przez naukowców polskich, jak i zagranicznych, prezentują między innymi
najnowsze wyniki prac naukowych realizowanych w ramach
projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW, jak
i Unię Europejską. Od początku istnienia czasopisma przyjęto
dwujęzyczny charakter prezentacji artykułów (język polski / język angielski), co pozwala na zaprezentowanie wyników badań
czytelnikom w kraju, jak i za granicą. Zamieszczane w Kwartalniku prace są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów – ekspertów w danej dziedzinie naukowej. Długoletnie
i regularne ukazywanie się czasopisma, dobra ocena poziomu
naukowego oraz spełnienie wymagań formalnych, umożliwiło Wydawcy umieszczenie Kwartalnika na liście czasopism
punktowanych przez MNiSzW oraz jego indeksowanie przez
czołowe światowe bazy bibliograficzno-abstraktowe. W tym
zwłaszcza przez Thomson Reuters Journal Citation Reports
(JCR Science Edition) oraz Science Citation Index Expanded
(SciSearch®), tworzących tzw. listę filadelfijską. Zakres zagadnień publikowanych w Kwartalniku artykułów obejmuje aspekty naukowe związane z eksploatacją i niezawodnością maszyn,
urządzeń i obiektów technicznych, dlatego też zapraszamy do
publikacji wyników swoich badań naukowych na łamach naszego czasopisma.

The Quarterly Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability - has been pu- blished since 1999. The
idea of this journal was conceived within the milieu of the Polish Maintenance Society, and, in 2000 the journal was granted
scientific patronage by the Polish Academy of Sciences Branch
in Lublin. The articles appearing in the Quarterly, authored by
both Polish and foreign scientists, report the most recent results of scientific research carried out within the framework of
research projects financed by the Polish Ministry of Science
and Higher Education and the European Union. Since its early
days, the articles in the journal have been printed in Polish and
in English, which has made the presented results accessible to
national and international readers. The studies published in the
Quarterly are reviewed by two independent reviewers, experts
in a given scientific field. Due to its long-term and regular appearance, good evaluation of its scientific standard, and fulfillment of formal requirements, the Quarterly has been entered
into the list of journals credited with a high impact factor by the
Polish Ministry of Science and Higher Education and indexed
in leading international citation and abstract databases, including Thomson Reuters Journal Citation Reports (JCR Science
Edition) and Science Citation Index Expanded (SciSearch®),
which make up the ISI Master Journal List. The range of topics covered by the articles published in the Quarterly includes
scientific aspects of maintenance and reliability of machines,
devices, and technical objects. We invite authors to publish the
results of their research in our journal.
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