
 

ISSN 1895-8281  
 

                                                                               
 

 

 

 

 

JOURNAL OF KONBiN 
No 1(17)2011 

 

 

 

 
 

SAFETY AND RELIABILITY 
SYSTEMS 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
WARSAW 2011 

 
 



 

Journal of KONBIN, 1(17)2011 
 

Editor-in-Chief: Ryszard Szczepanik 
 

Editorial Board: Grzegorz Kowalczyk, Jerzy Lewitowicz, Jerzy Manerowski, 

Zbigniew Smalko, Ryszard Szczepanik, Janusz Szpytko (AGH), Józef Żurek, 

Andrzej Żyluk. 
 

All submitted papers have been gone under the review process and have been 

accepted by Journal Editorial Board. 
 

International Editorial Board:  Berg H.P. (DE), Błachnio J. (PL), Brandowski A. 

(PL), Bukowski L. (PL), Burciu Z. (PL), Charchalis A. (PL), Chudzikiewicz A. 

(PL),  Girtler J. (PL), Gőrtz R. (DE), Grabski F. (PL), Gucma S.  (PL), Hryniewicz 

O. (PL), Iung B. (F), Jankowski A. (PL), Jendo S. (PL), Jędrzejowicz P. (PL), 

Kobyliński L. (PL), Kollek W. (PL), Kosmowski K. (PL),  Kowal J. (PL), Kowalczyk 

G. (PL), Kowaleczko G. (PL), Kowalski M. (PL), Krystek R. (PL), Lewitowicz J. 

(PL), Lindstedt P. (PL),  Łozowicka-Stupnicka T. (PL), Manerowski J. (PL), 

Markowa J. (CZ), Młyńczak M. (PL), Niczyporuk Z. (PL), Niewczas A. (PL), 

Nowakowski T. (PL), Oprzędkiewicz J. (PL), Orkisz M. (PL), Rakowsky U.K. (DE), 

Salamonowicz T. (PL), Seleznev V. (RU), Sienkiewicz P.  (PL), Sitarz M. (PL), 

Ślęzak M. (PL), Szopa T. (PL), Szpytko J (PL), Szczepanik R. (PL), Świtoński E. 

(PL), Woropay M. (PL), Zamojski W. (PL), Żurek J. (PL), Żyluk A. (PL). 
 

Copyright Journal of KONBIN 
 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval 

system, or transmitted, in any form or by any means, without prior written 

permission from the Publisher. 
 

ISSN 1895-8281 
 

Editor-in-Chief Address:  Air Force Institute of Technology, Księcia Bolesława 6, 

Warszawa, Poland, e-mail: poczta@itwl.pl   
 

Published by:    Publishing and Printing House of the Air Force Institute 

of Technology, Księcia Bolesława 6, Warszawa, 

Poland,  e-mail: grzegorz.kowalczyk@itwl.pl  
 

e-Publisher:  VERSITA Central European Science Publishers.    

                                     www:versita.com 

WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH 

01-494 Warszawa 46 (Koło), skr. poczt. 96, ul. Księcia Bolesława 6 
 

Papier offset. kl. III/80. Oddano do druku w grudniu 2011 r. 

Druk ukończono w styczniu 2012 r.  

 Drukowano w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych 

 

mailto:poczta@itwl.pl
mailto:grzegorz.kowalczyk@itwl.pl


 

CONTENTS – SPIS TREŚCI 
Page 

Strona 

Augustyn Sławomir: Decision – making process for aviation engineer in 
the diagnosis of helicopter. Model decyzyjny dla inżyniera lotniczego                                 
w diagnozowaniu śmigłowca. 05 

Bagiński Adam, Kułaszka Artur, Szczepankowski Andrzej, 
Szymczak Janusz:Tthe diagnosing of turbines of turbomachinery with a 
visual non-destructive method. Diagnozowanie turbin wirnikowych 
maszyn przepływowych nieniszczącą metodą wizualną. 15 

Bagiński Adam, Spychała Jarosław, Zboiński Marek: The evaluation 
of a technical condition of bearing systems of aircraft engines by oil 
analysis methods. Ocena stanu technicznego układów łożyskowania 
silników lotniczych metodami diagnostyki tribologicznej. 27 

Błachnio Józef, Bogdan Mariusz, Kułaszka Artur, Chalimoniuk 
Marek The assessment of health of gas turbine blades with non-
destructive methods. Ocena stanu łopatek turbiny gazowej metodami 
nieniszczącymi. 37 

Bzura Piotr: Tribological model of porous bearings with particular 
attention given to the lubricant lubricity. Model tribologiczny łożysk 
porowatych ze szczególnym uwzględnieniem smarowności substancji 
smarującej. 49 

Culverson Kenneth: ISO Standards for qualification and assessment of 
personnel involved with condition monitoring. Normy ISO kwalifikacji  
i oceny personelu realizujacego monitorowanie stanu technicznego. 59 

Deliś Maciej: Diagnosis of aircraft engines tribological systems with the 
ferrography method. Diagnozowanie układów tribologicznych lotniczych 
zespołów napędowych metodą ferrograficzną.  61 

Dołęga Bogusław: Data fusion and diagnosis in aircraft measurement 
systems. Fuzja danych, a diagnostyka w lotniczych systemach 
pomiarowych. 75 

Dragan Krzysztof,  Klimaszewski Sławomir, Dziendzikowski Michał: 
Structural health monitoring and damage detection of the helicopter main 
rotor blades with the structure integrated sensors. Monitorowanie stanu 
technicznego łopat wirników nośnych i wykrywanie uszkodzeń  
z wykorzystaniem czujników zintegrowanych z konstrukcją. 85 

Dzięgielewski Wojciech: Effect of temperature on electrical 
conductivity of fuels for aviation turbine engines. Wpływ temperatury na 
przewodność elektryczną paliw do turbinowych silników lotniczych. 97 

Dzięgielewski Wojciech: Single fuel policy for application for land and 
see. Jednolite paliwo pola walki do zastosowań lądowych i morskich 109 

Karp Grażyna, Dzięgielewski Wojciech: Course of chosen properties 
of aviations fuels in the time of the storage and on trade channels. 
Przebieg zmian wybranych właściwości paliw lotniczych w czasie 
przechowywania i na drodze dystrybucji 121 



 

CONTENTS – SPIS TREŚCI 
Page 

Strona 

Kaźmierczak Urszula, Kulczycki Andrzej: The marking system of 
aviation fuels. System znakowania paliw lotniczych. 135 

Kulczycki Andrzej, Sarnecki Jarosław: Problems of lubricity of 
aviation fuels containing biokomponents. Problemy smarności paliw 
lotniczych zawierających biokomponenty. 145 

Kulczycki Andrzej, Dzięgielewski Wojciech: Biofuels for turbine 
aviation engines based on biohydrocarbons and other biocomponents. 
Biopaliwa lotnicze oparte na biowęglowodorach i innych 
biokomponentach. 165 

Lindstedt Paweł, Grądzki Rafał: Premises and the example of 
parametric method of evaluation of  technical condition of the 
turmomachine blade with elimination of its immeasurable environment. 
Przesłanki i przykład parametrycznej metody oceny stanu technicznego 
łopatki maszyny wirnikowej z eliminacją jej niemierzalnego otoczenia.  179 

Lindstedt Paweł, Golak Karol: Basis of method for the evaluation of 
engine regulation condition invariable environment. Podstawy metody 
oceny stanu regulacji silnika w zmiennym otoczeniu. 195 

Malanowicz Alicja, Prusik Tomasz: Aviation  laboratory of  speech 
and  audio  analysis. Laboratorium  fonoskopii  lotniczej 205 

Merkisz Jerzy, Markowski Jarosław, Pielecha Jacek, Smuktonowicz 
Sławomir: The measurement of the exhaust emissions from the F100-
PW-229 turbine jet engine during a preflight engine test of the F-16 
fighter plane. Badania emisji związków szkodliwych spalin turbinowego 
silnika odrzutowego F100-PW-229 podczas przedstartowej próby silnika 
samolotu F-16. 213 

Zboiński Marek, Lindstedt Paweł, Kotlarz Izabella: The constant and 
updated statistical tribological diagnostic levels and their importance 
ongoing evaluation of a technical condition of bearing systems of aircraft 
engines. Stałe i aktualizowane statystyczne tribologiczne progi 
diagnostyczne i ich znaczenie w procesie bieżącej oceny stanu 
technicznego układu łożyskowania silnika lotniczego. 221 

Pawlak Wojciech I.: The structure of a real-time simulation model of a 

single-shaft turbojet engine in the matlab–simulink environment. 

Struktura symulacyjnego modelu jednowirnikowego turbinowego silnika 

odrzutowego zrealizowanego w środowisku matlab – simulink, 

działającego w skali czasu rzeczywistego.  233 

Rodzewicz Mirosław: Application of transfer arrays for diagnostics of 
unmaned aerial vehicle control system. Zastosowanie tablic przejść  
w diagnostyce systemu sterowania samolotem bezzałogowym. 241 

Skalski Paweł, Parafiniak Maciej: Thermographic testing of composite 
blade. Termowizyjne badania łopaty kompozytowej. 251 



 

 

CONTENTS – SPIS TREŚCI 
Page 

Strona 

Szczepankowski Andrzej, Szymczak Janusz: The effect of a dusty 
environment upon performance and operating parameters of aircraft gas 
turbine engines. Wpływ zapylonego otoczenia na charakterystyki  
i parametry pracy lotniczych silników turbinowych. 257 

Szymczak Janusz, Majewski Paweł, Żokowski Mariusz, Zboiński 
Marek: Increasing turbojet engine’s overhaul life during in-service 
operation. Zwiększanie resursu lotniczych silników turbinowych w 
procesie eksploatacji. 269 

Ułanowicz Leszek: Properties of homogeneous flow of hydraulic fluid 
retaining gap. Właściwości przepływu jednorodnej cieczy roboczej przez 
hydrauliczną szczelinę oporową. 283 

Wieczorek Olgierd: Role of diagnostics in assesment of aircraft battle 
damage repair. Rola diagnostyki w remoncie polowym statku 
powietrznego. 297 

Witoś Mirosław, Zieja Mariusz: High sensitive methods for fatigue 
detection. Wysokoczułe metody detekcji zmęczenia. 307 

Witoś Mirosław, Zieja Mariusz: The reference signal for MMM expert 
systems. Sygnał referencyjny dla systemów eksperckich MPM. 327 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


