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Wykaz zastosowanych oznaczeń i symboli 

A1, A2, A3 – tensory kinematyczne Rivlina-Ericksena [s-1], [s-2], [s-3], 

Br  – bezwymiarowa liczba Brinkmana,  

C – całkowita wymiarowa wartość siły nośnej [N],  

C1 – całkowita bezwymiarowa wartość siły nośnej, 

Fr – wymiarowa siła tarcia, 

1Fr  – bezwymiarowa siła tarcia, 

Fro  charakterystyczna wymiarowa wartość siły tarcia [N], 

Gz  – liczba Graetza opisująca konwekcje wymuszoną, 

I – tensor jednostkowy [1], 

L   tensor gradientu z wektora prędkości [s1], 

L1  – bezwymiarowa długość łożyska, 

R  – promień czopa [m], 

R’  – promień panewki [m], 

Re  – liczba Reynoldsa określająca rodzaj przepływu, 

S – tensor naprężeń oleju o współrzędnych τij dla i,j=φ,r,z [Pa], 

Str  – liczba Strouhala opisująca przepływ niestacjonarny, 

T  – temperatura oleju [K], 

T1 – bezwymiarowa temperatura, 

T0  charakterystyczna wymiarowa temperatura w warunkach odniesienia [K], 

Tp  temperatura powierzchni panewki [K], 

Tc   temperatura powierzchni czopa [K], 

U=·R – wymiarowa wartość prędkości obwodowej [m·s],  

b  – połowa długości łożyska [m], 

cv  – ciepło właściwe oleju przy stałej objętości [J·kg-1·K-1], 

f1c  – bezwymiarowa całkowita temperatura na czopie,   

f1p  – bezwymiarowa całkowita temperatura na panewce,   

hp   podstawowa wymiarowa wysokość szczeliny smarnej [m], 

hp1 – podstawowa bezwymiarowa wysokość szczeliny smarnej zależna od mimośrodowości 

względnej i przekoszenia, 

p – ciśnienie hydrodynamiczne [Pa], 

p0  wartość wymiarowa ciśnienia hydrodynamicznego w warunkach odniesienia [Pa], 
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p1  bezwymiarowe ciśnienie hydrodynamiczne, 

pot  ciśnienie otoczenia [Pa], 

1q    bezwymiarowa gęstość strumienia ciepła,  

r  – wymiarowa współrzędna promieniowa [m], 

r1  – bezwymiarowa współrzędna promieniowa, 

t  – czas [s], 

t1  – bezwymiarowy czas, 

to  – charakterystyczna wartość czasu [s], 

v  – wektor prędkości oleju [m·s-1], 

1 2 3v ,v ,v  bezwymiarowe składowe wektora prędkości czynnika smarującego, 

r zv ,v ,v  wymiarowe składowe wektora prędkości czynnika smarującego [m·s-1], 

z   współrzędna wzdłużna [m], 

z1 – bezwymiarowa współrzędna wzdłużna, 

θrr,θ,θzz – współrzędne tensora prędkości deformacji A1 wywołujące zmiany objętościowe 

w warstewce oleju [s-1], 

θrz, θz, θz – współrzędne tensora prędkości deformacji A1 wywołujące zmiany postaciowe 

w warstewce oleju [s-1], 

Ω – ciepło na jednostkę objętości doprowadzone do oleju z innych źródeł [W·m-3], 

α1, α2, α3 – współrzędne dowolnego ortogonalnego układu odniesienia, 

α,  – współczynniki Rivlina-Ericksena czynnika smarującego [Pa∙s2], 

β1, β2, β3 – współczynniki materiałowe czynnika smarującego [Pa∙s4], [Pa∙s4], [Pa∙s3], 

ij  delta Kroneckera, 

δp  współczynnik materiałowy, uwzględniający wpływ ciśnienia hydrodynamicznego na 

zmiany lepkości dynamicznej oleju [Pa-1], 

T  – współczynnik uwzględniający wpływ temperatury T na zmiany lepkości dynamicznej 

oleju [K1],  

δτ  – współczynnik uwzględniający wpływ czasu eksploatacji τ na zmiany lepkości 

dynamicznej [1/km] lub [1/h] lub [1/mth], 

δτ1  – bezwymiarowy współczynnik uwzględniający wpływ czasu eksploatacji τ na zmiany 

lepkości dynamicznej, 

  – luz promieniowy [m], 
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η – lepkość dynamiczna [Pa∙s], 

η0  – charakterystyczna wymiarowa lepkość dynamiczna oleju w warunkach odniesienia 

[Pa∙s], 

η1 – bezwymiarowa lepkość dynamiczna, 

η1p – bezwymiarowa lepkość dynamiczna, uwzględniająca wpływ ciśnienia, 

η1T – bezwymiarowa lepkość dynamiczna, uwzględniająca wpływ temperatury, 

η1θ – bezwymiarowa lepkość dynamiczna, uwzględniająca wpływ szybkości ścinania, 

η1τ – bezwymiarowa lepkość dynamiczna, uwzględniająca wpływ starzenia, 

ηHP  lepkość dynamiczna w wysokich ciśnieniach [Pa·s]; 

ηinf – lepkość dynamiczna oleju przy wysokich szybkościach ścinania [Pa∙s], 

ηp – lepkość pozorna [Pa·s], 

θ  szybkość ścinania [s-1], 

κ  – współczynnik przewodności cieplnej oleju [W·m-1·K-1], 

1  – bezwymiarowy współczynnik przewodności cieplnej oleju, 

o – charakterystyczna wymiarowa wartość współczynnika przewodności cieplnej oleju 

[W·m1·K1], 

  – gęstość oleju [kg·m-3], 

1  – bezwymiarowa gęstość czynnika smarującego, 

o  – charakterystyczna wymiarowa wartość gęstości czynnika smarującego [kg·m3], 

χ – kąt pomiędzy osiami czopa i panewki [rad]. 

Ω  – ciepło na jednostkę objętości wyprowadzone lub doprowadzone do oleju z innych 

źródeł [W·m-3], 

τ – okres eksploatacji oleju [km] lub [h] lub [mth], 

τ0 – charakterystyczny wymiarowy okres eksploatacji oleju [km] lub [h] lub [mth], 

τ1 – bezwymiarowy okres eksploatacji oleju, 

rr, , zz – naprężenia normalne czynnika smarującego [Pa], 

rz, z, z – naprężenia styczne czynnika smarującego [Pa], 

 – współczynnik wnikania ciepła czynnika smarującego [W·m·K1], 

1 – bezwymiarowa wartość współczynnika wnikania ciepła czynnika smarującego, 

o – charakterystyczna wymiarowa wartość współczynnika wnikania ciepła czynnika 

smarującego [W·m·K1], 

 mimośrodowość względna, 
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 współrzędna obwodowa [rad],  

k  – współrzędna końca filmu olejowego [rad], 

p  współrzędna początku filmu olejowego [rad], 

  – bezwymiarowa wartość promieniowego luzu względnego, 

  – prędkość kątowa czopa łożyska [rad∙s1]. 
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1. Wstęp 

Problematyka smarowania hydrodynamicznego łożysk ślizgowych jest zagadnieniem 

badanym przez naukowców od wielu lat. Obecny stan wiedzy pozwala na dość dobre określenie 

parametrów pracy węzłów tarcia ślizgowego, a tym samym poprawne ich projektowanie. 

Zastosowanie nowoczesnych metod produkcji olejów, ciągłe polepszanie ich składu oraz 

możliwość modelowania ich właściwości pozwalają na osiąganie coraz większych żywotności 

łożysk ślizgowych. Temat wydaje się być rozpoznany w każdym detalu, jednak nadal mamy 

do czynienia z awariami spowodowanymi uszkodzeniami łożysk układu tłokowo-korbowego 

czy z uszkodzeniami łożysk ślizgowych turbosprężarek. Po części awarie te wynikają 

z błędnego zaprojektowania węzła tarcia ślizgowego lub złym doborem oleju, jednak 

w głównej mierze awarie te są spowodowane nieprawidłową eksploatacją. Dlatego właśnie 

analiza wpływu nienewtonowskich właściwości i starzenia się oleju na parametry przepływowe 

i eksploatacyjne jest w stanie poprawić stan wiedzy na ten temat oraz pomóc w monitorowaniu 

stanu oleju i węzłów tarcia ślizgowego.  

1.1.  Analiza literatury 

W dostępnych zasobach bibliotecznych, materiałach konferencyjnych, artykułach 

naukowych i innych opracowaniach, występuje bardzo dużo literatury na temat szeroko 

pojętego zagadnienia smarowania łożysk ślizgowych. Niektórzy z autorów opisują łożyska 

ślizgowe w silnikach spalinowych [110], [158], [207], [247], inni natomiast zajmują się 

łożyskami lub czynnikiem smarującym w innych urządzeniach [4], [82]-[84], [100], [117], 

[215]-[216], [251]. Jest też bardzo dużo publikacji opisujących właściwości olejów smarowych. 

Najnowsze badania w zakresie systemu smarowania w ujęciu całościowym skupiają się na 

poprawie jego efektywności – zarówno w ujęciu tribologicznym jak i energetycznym [41], [63], 

[112], [160], [169], [202]. Badania poszczególnych elementów systemu smarowania to przede 

wszystkim symulacje wpływu różnych rozwiązań technicznych na poprawę parametrów pracy 

poszczególnych węzłów tarcia. Badania eksperymentalne właściwości olejów silnikowych 

[27], [41], [91]-[98], [112], [115], [169], [174]-[177], [208], [248] można traktować jako 

zupełnie odrębny temat, gdyż ilość badanych parametrów, różnorodność warunków 

eksploatacji oraz mnogość stosowanych dodatków do olejów silnikowych przyczynia się do 

stałego rozwoju tej części nauki. Środki uszlachetniające w olejach jak również produkty 

zużycia czy samo starzenie mogą powodować zmiany właściwości tych olejów podczas 
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eksploatacji. Oleje takie mogą mieć charakter nienewtonowski. Właściwości nienewtonowskie 

objawiają się tym, że lepkość dynamiczna zmienia się ze zmianą szybkości ścinania. 

Teoretyczne i praktyczne problemy łożysk ślizgowych zawarte są w obszernej literaturze. 

Do niej należą między innymi pozycje książkowe: W. J. Bartza [12], F. T. Barwella [13], 

J. Kicińskiego [82-84], H. Kozłowieckiego [88-90], O. R. Langa i W. Steinhilpera [102], 

Z. Lawrowskiego [104], A. Neymana [151], G. Vogelpohla [205], K. Wierzcholskiego [220], 

[222]. W pracach J.  Burcana [22], G. Noacka [153], A. Walickiej [210], D. Wissusska [243], 

K. Wierzcholskiego [222], A. Miszczaka [140] można znaleźć dokładne omówienie 

problematyki związanej ze smarowaniem olejami łożysk ślizgowych o różnych 

powierzchniach. 

Cieczami smarującymi o właściwościach nienewtonowskich naukowcy zajmują się od 

około 60 lat. Duży wkład w tę naukę włożyli między innymi: A. A. Milne, Y. C. Hsu, 

A. Harnoy, Z. Nowak, P. Burgin, B. Gay, G. Böhme, D. Wissussek, K. Wierzcholski, T. A. 

Osman, I. Teipel, E. Walicki, C. Zhang. 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych czynniki smarujące o właściwościach 

nienewtonowskich w zakresie smarowania łożysk ślizgowych opisywano najczęściej modelem 

potęgowym Reinera-Rivlina. 

Badania w zakresie smarowania łożysk czynnikami o właściwościach nienewtonowskich 

zapoczątkował A. A. Milne [118] w 1957 roku.  

Jakkolwiek potęgowy model czynnika smarującego wykazującego właściwości 

nienewtonowskie, pseudoplastyczne stosował Y. C. Hsu w 1967 roku, to pełne numeryczne 

rozwiązanie równania Reynoldsa dla skończonej długości i dla pseudoplastycznego modelu 

Reinera-Rivlina przedstawił D. Wissussek w 1975 roku. Na uwagę zasługuje fakt, że wyniki 

analityczno-numeryczne D. Wissussek sprawdził doświadczalnie.  

W Polsce pełne równanie Reynoldsa dla modelu potęgowego Reinera-Rivlina i dla 

łożyska o skończonej długości rozwiązał K. Wierzcholski w 1978 roku. Równanie to zostało 

wyprowadzone z równań podstawowych mechaniki płynów dla cieczy o właściwościach 

nienewtonowskich. Jest ono rezultatem nałożenia odpowiednich warunków brzegowych na 

składową promieniową prędkości czynnika smarującego. O oryginalności tego równania 

stanowi fakt, że nie powstało ono na zasadzie kolejnych modyfikacji i udoskonaleń już 

istniejących równań Reynoldsa. Takie udoskonalenia i modyfikacje można spotkać dość często 

w literaturze dotyczącej tribologii. Równanie Reynoldsa powstało jako wynik całkowania 

równań zachowania pędu i ciągłości strugi, przy czym ukazały się równoległe wersje tego 
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równania w układach współrzędnych ortogonalnych krzywoliniowych, takich jak współrzędne 

sferyczne, stożkowe, paraboliczne. 

Uwzględnianie właściwości lepkosprężystych zanieczyszczonego czynnika smarującego 

przy rozwiązywaniu problemu smarowania miało miejsce już w pracy A. A. Milne’a w 1957 

roku [118], a także w pracy A. Harnoya w 1978 roku [56].  

Problem smarowania lepkosprężystymi czynnikami smarującymi o niepełnym modelu 

Rivlina-Ericksena dla łożysk o skończonej długości wyprowadzili oraz rozwiązali analitycznie 

i numerycznie K. Wierzcholski i D. Wissussek w 1995 roku. Pełny model Rivlina-Ericksena 

rozwiązał A. Miszczak w 2006 roku [142]. 

W Polsce teorie niekonwencjonalnego smarowania w krzywoliniowych ortogonalnych 

układach współrzędnych rozwiązali K. Wierzcholski [221], [222], oraz E. Walicki i A. Walicka  

[210], [212]. 

Zagadnienia smarowania pseudoplastycznym czynnikiem smarującym omawiane są 

w pracach [16], [19], [37], [49], [57], [70], [73], [92], [154], [160], [174], [188], [196], [217], 

[222-222], [236], [242-243], [252].  

W pracach [1], [15], [20], [56], [69], [74], [118], [120-132], [140]-[142], [158], [171], 

[193], [196-195], [199], [209-210], [229], [238-240], [253], [254] omówione zostało 

smarowanie czynnikiem lepkosprężystym, natomiast w pozycjach [1], [33-33], [43], [110], 

[209], [217] rozpatrywano hydrodynamiczne smarowanie łożysk ślizgowych olejami o modelu 

mikropolarnym.  

Badania wielu autorów opisują również problem smarowania łożysk ślizgowych przy 

turbulentnym przepływie czynnika smarującego  [17], [45], [56], [99], [102], [131], [133], 

[156], [222], [228], [231-231], [234-235], [241]. 

W ostatnim trzydziestoleciu naukowcy w swoich pracach podejmowali próbę 

rozwiązania problemu hydrodynamicznej teorii smarowania, z uwzględnieniem kawitacji [20], 

[64], [120],  [188], [205] oraz chropowatości i porowatości powierzchni łożyskowych [2], [41], 

[52-52], [56], [75-76], [127], [164-165].  

Znaczna część prac badawczych traktuje o smarowaniu elastohydrodynamicznym [28], 

[41], [88],  [99], [106], [151], [249]. W pracach tych przedstawia się teoretyczno-matematyczny 

opis elastohydrodynamicznego smarowania, a w szczególności opis warunków brzegowych 

w rozwiązaniach równań ruchu, jak również podaje się metody rozwiązywania równania 

różniczkowego typu Reynoldsa dla tarcia płynnego lub mieszanego występującego w szczelinie 

łożyska ślizgowego. W omawianych publikacjach lepkość dynamiczną oleju przyjmowano na 
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ogół jako wielkość zależną od szybkości ścinania (czynnik charakteryzujący się 

nienewtonowskimi właściwościami).  

Niewielu autorów zajmowało się zagadnieniami odwracalnej i nieodwracalnej zmiany 

lepkości oleju podczas ruchu [1], [18], [56], [68-68], [140], [222].  

Obszar badawczy realizowany przez naukowców jest bardzo szeroki, dlatego też poniżej 

omówiono niektóre prace związane przede wszystkim ze smarowaniem łożysk ślizgowych 

olejami o właściwościach nienewtonowskich. 

A. F. Elkouh [37] wyprowadzał równania prędkości i ciśnienia dla cieczy newtonowskiej 

oraz równania korekt dla pseudoplastycznej cieczy nienewtonowskiej uwzględniające efekt 

bezwładności cieczy w filmie olejowym. A. F. Elkouh wykazał, że wpływ efektu bezwładności 

na wartość nośności jest większy dla procesu smarowania cieczami pseudoplastycznymi.  

Z. Zhang i X. Jiang [254] analizowali smarowanie łożysk stacjonarnie obciążonych 

cieczą lepkosprężystą, uwzględniając deformację panewki.  

R. H. Buckholz i J. F. Lin [20] badali wpływ nierównoległości osi czopa względem osi 

panewki łożyska ślizgowego smarowanego nienewtonowskim czynnikiem na obciążenie 

i kawitację. Analizie poddano łożysko ślizgowe o niepełnej panewce. Wyniki porównano 

z  wynikami numerycznymi. 

O. Pinkus [158] przedstawił w swej pracy rys historyczny oraz kierunki rozwoju nauki 

o smarowaniu.  

A. Z. Szeri [189] podejmował próbę rozszerzenia kilku ważnych aspektów teorii 

smarowania wyprowadzonej przez O. Reynoldsa. W rozwiązaniach teoretycznych uwzględniał 

wpływ różnych czynników hydrodynamicznej teorii smarowania, między innymi efekt EHD, 

efekt sił bezwładności oleju, efekt turbulencji, efekt termiczny oraz efekt nienewtonowskich 

właściwości oleju. Równania wyprowadzano w układzie prostokątnym. 

P. Bourgin i J.M. Francois [19] rozpatrywali smarowanie pomiędzy dwiema płytkami 

skośnymi. Współczynnik lepkości dynamicznej cieczy nienewtonowskiej był modyfikowany 

parametrem, który uwzględniał wpływ nienewtonowskich właściwości oleju. Przeprowadzili 

analizę numeryczną, wykonali szereg wykresów.  

A. Kacou, K. R. Rajagopal oraz A. Z. Szeri w pracy [74] uwzględniali wpływ temperatury 

na lepkość i hydrodynamikę poprzecznych łożysk ślizgowych smarowanych cieczą 

nienewtonowską o modelu Rivlina-Ericksena. Rozwiązania analityczne przedstawiono we 

współrzędnych prostokątnych. Autorzy wnioskowali, że łożyska smarowane cieczami 
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newtonowskimi i odbiegającymi od klasycznych newtonowskich właściwości są relatywnie 

nieczułe na zmiany temperatury środków smarnych.  

I. Teipel [193-196] opisywał współczynnik lepkości dynamicznej oleju 

nienewtonowskiego o modelu Rivlina-Ericksena. Wyniki porównał z wynikami innych 

autorów. Natomiast w pracy [195] I. Teipel wyprowadził teoretycznie rozkłady ciśnienia dla 

poprzecznego łożyska smarowanego pseudoplastyczną cieczą nienewtonowską. Autor 

wykazuje, że dla cieczy pseudoplastycznej maksymalne wartości ciśnienia mogą być mniejsze 

w porównaniu do odpowiednich maksymalnych wartości ciśnienia występujących podczas 

smarowania płynami newtonowskimi.  

G. Böhme [15] analizował nieliniowe wpływy lepkosprężystych właściwości oleju 

w ruchu oscylacyjnym na parametry pracy łożyska.  

B. S. Prabhu [160] modyfikował równanie Reynoldsa dla hydrodynamicznej teorii 

smarowania celem uwzględnienia wpływu nienewtonowskich właściwości olejów. 

Wyznaczenia nośności dokonał na drodze analitycznej dla łożyska o bezwymiarowej długości 

L1=1 i 1/2 oraz dla kąta opasania 180° i 120°.  

K. Wierzcholski, D. Wissussek, A. Miszczak w pracach [120-139], [224-235], [238-240] 

przedstawili początki kompleksowego rozwiązania problemu smarowania poprzecznych 

łożysk ślizgowych cieczą nienewtonowską o modelu Rivlina-Ericksena dla łożysk o różnej 

bezwymiarowej długości. W wymienionych publikacjach podano rozwiązania analityczne, 

numeryczne oraz wyniki badań doświadczalnych. 

A. Kacou, K. Rajagopal, A. Szeri w pracy [73] zajmowali się przepływem nieściśliwego, 

nienewtonowskiego płynu pomiędzy wirującymi cylindrami. Autorzy zauważyli, że nośność 

łożyska może znacząco zmieniać się przy zastosowaniu nienewtonowskich lepkosprężystych 

płynów smarujących. 

J. Kiciński [82-87] badał numerycznie rozkłady ciśnienia i sił nośnych w turbinowych 

łożyskach ślizgowych. W pracach tych autor przedstawia między innymi wpływ ciśnienia 

zasilania w kieszeniach smarnych na wartość rozkładów ciśnienia hydrodynamicznego, jak 

również wpływ skawitowanego filmu olejowego na wartość siły nośnej. J. Kiciński rozważał 

olej o właściwościach newtonowskich z uwzględnieniem modeli termodynamicznych.  

W dalszej części niniejszego podrozdziału zamieszczono podsumowanie przeglądu 

literatury dotyczący smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych, dostępnych modeli 

konstytutywnych oraz wszelkich zagadnień dotyczących wyników badań nad lepkością 
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dynamiczną olejów. Postanowiono również zwrócić szczególną uwagę na zagadnienie 

starzenia oleju silnikowego oraz specyfikę pracy silników morskich.  

1.1.1. Zagadnienie smarowania łożysk ślizgowych 

Hydrodynamiczna teoria smarowania ma swój początek w odkryciu Beauchamp’a 

Towera, dokonanego w 1883 roku i dzięki kolejnym pokoleniom badaczy ewoluuje do dzisiaj 

i jest uzupełniana o nowe elementy, uwzględniające zmieniające się parametry pracy łożysk 

ślizgowych. Znaczący wpływ na rozwój hydrodynamicznej teorii smarowania mają 

wyprowadzenia równań przez Osborna Reynoldsa [166] oraz rozwiązania równań Arnolda 

Sommerfelda. Rezultaty prac Reynoldsa oraz Sommerfelda od wielu lat inspirują badaczy i są 

wykorzystywane do opisywania kolejnych zjawisk towarzyszących hydrodynamicznemu 

smarowaniu łożysk ślizgowych. Zagraniczne publikacje, szeroko cytowane w minionych 

dekadach oraz obecnie, jako zbiory podstawowych zasad hydrodynamicznej teorii smarowania 

to przede wszystkim publikacje K. Milowiza [119], O. R. Langa [102] oraz  J. Hollanda [64]. 

Prace te powstały w drugiej połowie XX wieku i w sposób uporządkowany przedstawiły 

podstawowe prawa i zjawiska dotyczące hydrodynamicznej teorii smarowania. Prace 

Milowitza, Langa i Hollanda od wielu lat stanowią solidną podstawę do rozwoju tej teorii i są 

cytowane przez większość badaczy zajmujących się tym tematem. Od tych czasów, dzięki 

rozwojowi nowoczesnych metod modelowania komputerowego, rozwojowi nowoczesnych 

olejów silnikowych, a także wysokim wymaganiom stawianym węzłom tarcia ślizgowego,  

hydrodynamiczna teoria smarowania dosyć mocno ewoluowała. W ślad za tym co jakiś czas 

pojawiają się nowe pozycje literaturowe, uzupełniające tą teorię o nowe aspekty i badania. 

Porządkując chronologicznie wybrane dzieła z literatury światowej i krajowej które w sposób 

kompleksowy opisywały aktualny stan wiedzy na temat hydrodynamicznego smarowania 

łożysk ślizgowych, otrzymujemy: 

 1959r., J. Holland: „Beitrag zur Erfassung der Schmierverhältnisse in Verbrennungs-

Kraftmaschinen“ [64], 

 1962r., K. Milowitz: „Lager und Schmierung” [119], 

 1978r., O.R. Lang: „Gleitlager” [102], 

 1980r., M. Hebda, A. Wachal: „Trybologia“ [62], 

 1981r., H. Cameron: „Basic lubrication theory“ [23], 
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 1990r., K. Wierzcholski: „Analiza teoretyczna tarcia płynnego w łożyskach ślizgowych 

smarowanych czynnikami o własnościach pseudoplastycznych” [217], 

 1991r., B. Hamrock: „Fundamentals of Fluid Film Lubrication” [106], 

 1993r., K. Wierzcholski: „Mathematical Theory of Lubrication” [220], 

 1993r., G. Stachowiak, A. W. Batchelor: „Engineering Tribology” [187], 

 1994r., J. Kiciński: „Teoria i badania hydrodynamicznych poprzecznych łożysk 

ślizgowych” [84], 

 1996r., J. Kiciński: „Hydrodynamiczne poprzeczne łożyska ślizgowe” [82], 

 2002r., Y. Hori: „Hydrodynamic Lubrication” [66], 

 2006r., A. Miszczak: „Analiza hydrodynamicznego smarowania ferrocieczą 

poprzecznych łożysk ślizgowych” [142], 

 2017r., A. Walicka: „Rheology of fluids in mechanical engineering” [208], 

 2019r., A. Miszczak: “Analiza hydrodynamicznego smarowania łożysk ślizgowych 

cieczami o właściwościach nienewtonowskich” [140]. 

Wyżej wymienione prace przez lata stanowiły i nadal stanowią dla kolejnych pokoleń 

inżynierów solidne kompendia wiedzy na temat smarowania łożysk ślizgowych. Każda z tych 

pozycji odzwierciedla aktualny w danym okresie stan wiedzy. Badania tych autorów znacząco 

poszerzyły stan wiedzy na temat smarowania łożysk ślizgowych olejami o właściwościach 

nienewtonowskich oraz ferroolejami. Ponadto K. Wierzcholski od wielu lat znajduje nowe 

zastosowania hydrodynamicznej teorii smarowania w biomechanice.     

1.1.2. Badania właściwości reologicznych olejów smarowych 

Badania reologiczne w odniesieniu do olejów silnikowych to przede wszystkim badania 

zależności lepkości od wpływu temperatury, ciśnienia oraz szybkości ścinania. Badania te 

zazwyczaj mają na celu ocenę przydatności konkretnych olejów do stosowania w konkretnych 

silnikach. Dla producentów silników coraz większe znaczenie ma efektywność energetyczna, 

na którą w dużej mierze wpływają straty spowodowane tarciem [169], [199], [202]. Wobec 

takiego stanu rzeczy, naturalnym kierunkiem rozwoju silników spalinowych jest ograniczenie 

tych strat poprzez zastosowanie nowoczesnych olejów o niskiej lepkości oraz dodatków 

przeciwzatarciowych. Wielu naukowców, zarówno z Polski jak i z zagranicy, zajmuje się 

badaniem wpływu dodatków do oleju silnikowego na proces eksploatacji silników. 

Zastosowanie odpowiednich dodatków wpływa niejednokrotnie bardzo pozytywnie na 
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polepszenie właściwości przeciwzatarciowych i przeciwutleniających, a także zwiększenie 

odporności na degradację temperaturową i lepszą neutralizację produktów procesu spalania. 

Oleje takie niejednokrotnie charakteryzują się nienewtonowskimi właściwościami. Badania 

nowoczesnych olejów silnikowych oraz opracowywanie nowych receptur ma również 

znaczenie ekonomiczne i ekologiczne. Poprzez wydłużanie okresów  pomiędzy wymianami 

oleju [186] ogranicza się koszty związane z eksploatacją silników oraz negatywny wpływ na 

środowisko naturalne. W światowej literaturze dostępne jest wiele badań dotyczących olejów 

nowych [27], [49], [58], [77], [98], [170], [252], natomiast mało jest opracowań dotyczących 

zmian właściwości reologicznych w czasie eksploatacji [4], [92]-[97], [177]-[184], [201], 

[215]-[216], [248], [251]. Jest to w głównej mierze spowodowane czasochłonnością takich 

badań oraz dużą ilością czynników zewnętrznych wpływających na ich wyniki. 

Podczas przeglądu literatury natrafiono również na liczne publikacje [4], [21], [91], 

[100], [115], [201], [213]-[216], [251] badań właściwości oleju zużytego, których celem był 

rozwój metod i czujników do oceny stanu oleju. Wyniki tych badań nie mogły zostać użyte na 

potrzeby niniejszej pracy, jednak dają pewien pogląd na temat starzenia olejów silnikowych 

oraz kierunek rozwoju aktywnych metod monitorowania jakości oleju. Strategia proaktywnego 

zarządzania przeglądami okresowymi zakłada użycie zaawansowanych czujników, sieci 

neuronowych oraz zaawansowanych algorytmów obliczeniowych opartych o sztuczną 

inteligencję, do określania częstotliwości wymian oleju. W tym podejściu materiały 

eksploatacyjne i części zamienne są wymieniane na chwilę przed osiągnięciem parametrów 

świadczących o ich granicznym zużyciu.  Przegląd literatury w tym zakresie przyczynił się do 

sformułowania celów podjętych przez autora badań.  

1.1.3. Równania konstytutywne 

Związek pomiędzy naprężeniami w płynie a prędkością deformacji tego płynu jest 

opisywany poprzez tzw. równanie konstytutywne. W literaturze [1], [5]-[6], [8], [24], [28], [32], 

[102], [140], [142], [154]-[168], [185], [187], [208], [217]-[229] występuje wiele modeli 

konstytutywnych. Dobierane są one w zależności od zastosowań oraz cech reologicznych 

płynów. Podstawowym modelem konstytutywnym hydrodynamicznej teorii smarowania jest 

klasyczny model newtonowski w postaci [102], [142], [166]: 

 

 𝑺 = −𝑝𝑰 + 𝜂𝑨1;  (1.1) 

gdzie: 
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S   – tensor naprężeń [Pa], 

p   – ciśnienie hydrodynamiczne [Pa], 

I   – tensor jednostkowy [1], 

η   – lepkość dynamiczna [Pa∙s], 

A1  – tensor prędkości deformacji [s-1]. 

Model newtonowski może być jednak stosowany tylko dla płynów jednorodnych [119], 

nie posiadających cech płynów nienewtonowskich. Obecność zanieczyszczeń, dodatków 

uszlachetniających czy też sam proces starzenia w oleju silnikowym może powodować zmianę 

jego właściwości na nienewtonowskie. Dodatkowo już podczas badań wstępnych autora 

niniejszej pracy [180], [184] wykazano, iż nawet nowe, obecnie stosowane oleje silnikowe 

wykazują właściwości nienewtonowskie, gdyż ich lepkość zmienia się wraz ze zmianą 

szybkości ścinania.  

Ciecze nienewtonowskie mogą mieć właściwości pseudoplastyczne, lepkoplastyczne lub 

lepkosprężyste. Dla cieczy o właściwościach nienewtonowskich stosuje się różne modele 

konstytutywne. Najpowszechniejszym jest model pierwszego rzędu z lepkością pozorną [45], 

[47], [140]:  

 

 𝑺 = −𝑝𝑰 + 𝜂𝑝(𝑇, 𝑝, 𝜃)𝑨1; (1.2) 

gdzie: 

ηp(T,p,θ) – lepkość pozorna, zależna od temperatury, ciśnienia i szybkości ścinania [Pa∙s], 

θ – szybkość ścinania [s-1]. 

Następnym równaniem konstytutywnym, często występującym w literaturze [26], [79]-

[80], [140]-[142], [144], [168] jest model drugiego rzędu (lepkosprężysty) Rivlina-Ericksena. 

W modelu tym właściwości nienewtonowskie oleju są określone poprzez wartości 

współczynników materiałowych α, β. Równanie to przyjmuje następującą postać: 

 

 𝑺 = −𝑝𝑰 + 𝜂𝑨1 +  𝛼(𝑨1)𝟐 + 𝛽𝑨2;  (1.3) 

gdzie: 

η – lepkość dynamiczna [Pa∙s], 

α,β – współczynniki materiałowe czynnika smarującego [Pa∙s2], [Pa∙s2], 

A1 – pierwszy tensor (Rivlina-Ericksena) prędkości deformacji [s-1], 

A2 – drugi tensor (Rivlina-Ericksena) prędkości deformacji [s-2]. 

 



S t r o n a  | 17 

  

Analiza wpływu starzenia oleju silnikowego na parametry eksploatacyjne i przepływowe poprzecznego 

łożyska ślizgowego 

 G. Sikora  

Badania z zastosowaniem tego modelu konstytutywnego przeprowadzili A. Miszczak 

[140], [142], [144] oraz K. Wierzcholski [219]. Z badań tych wynika, że współczynniki α, β 

mogą być wyznaczone na drodze analityczno-doświadczalnej (przy wykorzystaniu wyników 

doświadczalnych zmian lepkości od szybkości ścinania i modelu lepkości pozornej). Wadą tej 

metody jest możliwość uzyskania większej liczby rozwiązań. W takiej sytuacji każdorazowo 

należy dobrać wartości współczynników materiałowych, tak aby uzyskać jak najlepsze 

dopasowanie do krzywej lepkości. 

Kolejnym z możliwych do zastosowania równań konstytutywnych jest równanie 

trzeciego rzędu [1], [5], [6], [8]-[9], [39], [58]-[61], [71], [114], [145], [163], [208] w postaci: 

 

 𝑺 = −𝑝𝑰 + 𝜂𝑨1 +  𝛼𝑨1
2 + 𝛽𝑨2 + 𝛽1𝑨3 + 𝛽2(𝑨1𝑨2 + 𝑨2𝑨1) + 𝛽3𝑡𝑟(𝑨1

2)𝑨1,  (1.4) 

gdzie: 

,  – współczynniki materiałowe czynnika smarującego [Pa∙s2], [Pa∙s2], 

β1, β2, β3 – współczynniki materiałowe czynnika smarującego [Pa∙s3], [Pa∙s3], [Pa∙s3], 

A1, A2, A3 – tensory kinematyczne [s-1], [s-2], [s-3]. 

W przypadku równania konstytutywnego trzeciego rzędu (1.4) bardzo skomplikowane 

jest wyznaczenie współczynników materiałowych, a także późniejsze obliczanie tensora 

naprężeń. 

W niektórych opracowaniach [144], [145], [219] autorzy sprowadzają równania 

konstytutywne drugiego i niepełne trzeciego rzędu do wspomnianej już postaci pierwszego 

rzędu z lepkością pozorną (1.2). Ma to swoje uzasadnienie, gdyż lepkość pozorna w tych 

przypadkach nie jest wartością stałą, lecz zmienną, zależną np. od szybkości ścinania. Lepkość 

pozorna może być opisana wówczas następującymi równaniami: 

 

𝜂𝑝 ≡ 𝜂0 + 𝛼(𝜃) ∙ 𝜃 + 𝛽(𝜃) ∙ 𝜃 + 𝛽3(𝜃) ∙ 𝜃3,    (1.5) 

𝜂𝑝 = 𝜂0 + 𝛽3𝑡𝑟(𝑨1
2),     (1.6) 

gdzie:  

𝜃  – szybkości ścinania w [s-1] określana jest zależnością podaną w literaturze [32], [45], 

[47], [142]. 
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1.1.4. Badania wpływu szybkości ścinania na lepkość dynamiczną 

W odniesieniu do wpływu szybkości ścinania na lepkość oleju silnikowego, zależność ta 

poza zastosowaniem odpowiedniego modelu konstytutywnego, może być uwzględniona 

w równaniu zmian lepkości pozornej od szybkości ścinania poprzez następujące modele 

pseudoplastyczne (1.7 – 1.11) oraz lepkoplastyczne (1.12 – 1.14) [32], [45], [47], [67], [140], 

[142], [208]: 

1. Crossa  𝜂(𝜃) = 𝜂𝑖𝑛𝑓 + (
𝜂0−𝜂𝑖𝑛𝑓

1+(𝑚∙𝜃)𝑛),  (1.7) 

2. Carreau 𝜂(𝜃) = 𝜂𝑖𝑛𝑓 + (
𝜂0−𝜂𝑖𝑛𝑓

[1+(𝑚∙𝜃)2]
𝑛
2

),  (1.8) 

3. Carreau-Yasuda 𝜂(𝜃) = 𝜂𝑖𝑛𝑓 + (
𝜂0−𝜂𝑖𝑛𝑓

[1+(𝑚∙𝜃)σ]
𝑛
σ

),  (1.9) 

4. Prandtla 𝜂(𝜃) = 𝜂0
arcsin (m∙θ)

m∙θ
,  (1.10) 

5. Ostwalda-de Waele’a 𝜂(𝜃) = 𝑚1 ∙ 𝜃𝑛−1,  (1.11) 

6. Binghama 𝜂(𝜃) =
𝜏0+𝜇∙𝜃

𝜃
,  (1.12) 

7. Brianta 𝜂(𝜃) = 𝜂𝑖𝑛𝑓 (1 +
𝜏inf

𝜎∙𝜂𝑖𝑛𝑓∙𝜃
)

𝑚

,  (1.13) 

8. Cassona 𝜂(𝜃) =
[𝜏0

1
𝑛+(𝜇∙𝜃)

1
𝑛]

𝑛

𝜃
,  (1.14) 

gdzie: 

ηinf – lepkość dynamiczna w wysokich szybkościach ścinania [Pa∙s], 

η0 – lepkość dynamiczna w warunkach odniesienia [Pa∙s], 

m – współczynnik [s], 

m1 – współczynnik [Pa∙sn] 

n – bezwymiarowy współczynnik [1], 

τ0 – naprężenie płynięcia [Pa], 

τinf – naprężenie przy bardzo dużych szybkościach ścinania [Pa], 

 – współczynnik lepkoplastyczności [Pa∙s], 

 – szybkość ścinania [s-1], 

 – bezwymiarowy współczynnik [1]. 
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Przedstawione modele stanowią jedynie fragment wszystkich modeli reologicznych 

odnalezionych w literaturze i dotyczą olejów bądź płynów o podobnych właściwościach. 

Pozostałe modele reologiczne znalezione w literaturze dotyczyły różnych zagadnień procesów 

produkcyjnych np. przepływów wielofazowych, procesów wtrysku, wydruku 3D, poligrafii czy 

nanoszenia powłok. Ze względu na ciągłe udoskonalanie surowców i receptur, konieczny jest 

rozwój również modeli reologicznych.  

Równanie Crossa  (1.7) obecnie jest wykorzystywane do procesów wtrysku polimerów 

i dla tych procesów jest rozwijane bądź modyfikowane [45], [47]. Równanie to pojawia się 

również w odniesieniu do procesów smarowania łożysk ślizgowych [67], [140], [142], [208]. 

W związku z powyższym, równanie Crossa (1.7) sprawdzono pod kątem zgodności 

z otrzymanymi charakterystykami η(θ) badanych olei (patrz rozdz. 4.5). Na tym modelu oparto 

również aproksymacje wyników doświadczalnych, opisanych w rozdziale 5.3. 

Przedstawiona analiza literatury ukazała dodatkową zaletę stosowania równania 

z lepkością pozorną. Poprzez lepkość pozorną można przy pomocy odpowiednich równań 

wprowadzić do równania konstytutywnego zależność lepkości od innych parametrów tj. 

temperatury czynnika smarującego, ciśnienia czy starzenia.  

Na tym etapie przeglądu literatury zdecydowano o przyjęciu do dalszych rozważań 

analitycznych i numerycznych równania konstytutywnego z lepkością pozorną (1.2), w którym 

lepkość pozorna zostanie opisana następującym równaniem: 

 

𝜂𝑝 = 𝜂0 ∙ 𝜂1,      (1.15) 

𝜂1 = 𝜂1𝑝 ∙ 𝜂1𝑇 ∙ 𝜂1𝜏 ∙ 𝜂1𝜃 ,      (1.16) 

gdzie: 

η0  – wymiarowa lepkość dynamiczna oleju w warunkach odniesienia [Pa∙s], 

η1 – bezwymiarowa lepkość dynamiczna, 

η1p – bezwymiarowa lepkość dynamiczna, uwzględniająca wpływ ciśnienia, 

η1T – bezwymiarowa lepkość dynamiczna, uwzględniająca wpływ temperatury, 

η1τ – bezwymiarowa lepkość dynamiczna, uwzględniająca wpływ starzenia, 

η1θ – bezwymiarowa lepkość dynamiczna, uwzględniająca wpływ szybkości ścinania. 

 

Badania wstępne z użyciem tego modelu przeprowadzono dla jednego oleju w celu 

weryfikacji metodyki badań oraz doboru metody numerycznej. Wyniki badań wstępnych 

zostały opublikowane przez autora w publikacji konferencyjnej [147]. Przeprowadzenie tych 
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badań oraz analiza uzyskanych wyników zwróciły uwagę autora na znaczenie poszczególnych 

wpływów na ostateczną wartość lepkości dynamicznej olejów. 

1.1.5. Badania wpływu temperatury na lepkość dynamiczną 

Temperatura oleju w węźle tarcia ślizgowego jest podstawowym kryterium doboru oleju 

dla danego węzła. Dla różnych silników oraz sposobów ich eksploatacji dobierane są inne oleje. 

W przypadku dużych silników morskich, przed ich uruchomieniem olej w instalacji jest 

podgrzewany, dlatego zakres ich pracy może być mocno ograniczony. Dla silników 

spalinowych stosowanych w samochodach zakres pracy oleju musi być dosyć szeroki, a lepkość 

dynamiczna oleju zmienia się od wartości rzędu kilku Pa∙s w temperaturze -30°C do wartości 

nawet poniżej 3,5 mPa∙s w temperaturze 150°C i wysokich szybkościach ścinania. Wartość 

lepkości dynamicznej w niskich i wysokich temperaturach określają odpowiednie normy 

klasyfikacyjne np. SAE J300. Zapewnienie poprawnego smarowania węzłów tarcia ślizgowego 

olejem o niskiej lepkości jest obecnie jednym z większych wyzwań stawianym producentom 

silników i olejów przez najnowsze normy emisji spalin [37], [112], [117], [169], [202].  

Wpływ temperatury na lepkość dynamiczną jest w literaturze [102], [140] opisywany 

zależnościami: 

 Poiseuilla 𝜂(𝑇) =
1

𝑎+𝑐(𝑇−𝐵)2,  (1.17) 

 

 Slotta 𝜂(𝑇) =
𝐴

(𝑇−𝐵)𝑚,  (1.18) 

 

 Falza 𝜂(𝑇) =
𝜄

(0,1𝑇)2,6,  (1.19) 

 

 Reynoldsa 𝜂(𝑇) = 𝜂0 ∙ 𝑒−𝛿𝑇(𝑇−𝑇0),  (1.20) 

 

 Vogela 𝜂(𝑇) = Υ ∙ 𝑒(
𝑏

𝑇+𝐵
)
,  (1.21) 

gdzie: 

A  współczynnik aproksymacji [Km∙Pa∙s], 

B  współczynnik temperatury [K], 

T  temperatura [K], 

T0  temperatura odniesienia [K], 

a  współczynnik aproksymacji [Pa-1∙s-1], 

c  współczynnik aproksymacji [K-2∙Pa-1∙s-1],  

m  współczynnik aproksymacji [1], 
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δT  współczynnik temperatury [K-1], 

ι  współczynnik aproksymacji [K2,6∙Pa∙s], 

η0  lepkość dynamiczna w warunkach odniesienia [Pa∙s], 

Υ  aproksymowana lepkość dynamiczna [Pa∙s]. 

 

Należy jednak zauważyć, że większość autorów używa modelu Reynoldsa (1.20) lub 

Vogela (1.21) do opisania wpływu temperatury na lepkość dynamiczną oleju silnikowego. 

W badaniach własnych [147] uzyskano wysoką jakość aproksymacji modelem Reynoldsa. 

W związku z powyższym, zasadne jest użycie modelu Reynoldsa do opisania wpływu 

temperatury czynnika na lepkość dynamiczną. 

1.1.6. Badania wpływu ciśnienia na lepkość dynamiczną 

Pompy olejowe w silnikach napędzane są zazwyczaj bezpośrednio za pomocą wału 

korbowego silnika lub pośrednio poprzez układ rozrządu. Sprawia to, że ciśnienie oleju 

w systemie smarowania od momentu uruchomienia jest większe niż ciśnienia otoczenia i zależy 

od prędkości obrotowej silnika. Zazwyczaj ciśnienie oleju w układzie smarowania mieści się 

w granicach 0,2 ÷ 0,4 MPa i należy założyć, że pod takim ciśnieniem jest podawany olej do 

węzła tarcia ślizgowego. Maksymalne ciśnienia w filmie olejowym łożysk głównych, 

korbowych i korbowodowych są jednak znacznie wyższe. Zależą one od bardzo wielu 

czynników. Ciśnienie zaś bardzo silnie wpływa na lepkość dynamiczną oleju i ze względu na 

to, należy w rozważaniach analitycznych i numerycznych uwzględniać jego wpływ.  

Wpływ ciśnienia na lepkość dynamiczną olejów silnikowych jest opisywany w literaturze 

[66, 102, 170] następującymi zależnościami: 

 

 Kiesskalta 𝜂(𝑝) = 𝜂0 ∙ 𝑘
𝑝−𝑝0

𝑝0 ,  (1.22) 

 

Barusa 𝜂(𝑝) = 𝜂0 ∙ 𝑒𝛼∙𝑝,  (1.23) 

gdzie: 

η0  lepkość dynamiczna w warunkach odniesienia [Pa∙s], 

p0  ciśnienie w warunkach odniesienia [Pa], 

k  bezwymiarowy współczynnik aproksymacji [1], 

α  współczynnik aproksymacji [Pa-1]. 
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Większość badaczy, do opisania zależności lepkości dynamicznej od ciśnienia 

wykorzystuje model Barusa (1.23). Należy jednak zaznaczyć, że według O. R. Langa [102], 

model ten ma zastosowanie tylko do olejów mineralnych. Własne badania eksperymentalne 

autora niniejszego opracowania [174] nie potwierdziły dobrej aproksymacji wynikającej 

z modelu Barusa, dlatego zaproponowano własny model do jej opisywania oraz sprawdzono 

go na większej ilości nowoczesnych olejów silnikowych (patrz rozdz. 5.2). 

1.1.7. Badania wpływu starzenia na lepkość dynamiczną oleju 

Starzenie bądź degradacja oleju są pojęciami ogólnie stosowanymi w literaturze krajowej 

i zagranicznej. Nie znaleziono jednak w literaturze konkretnej definicji tych pojęć. Na 

podstawie analizy wielu artykułów naukowych, dotyczących tego zagadnienia, pojęcia te 

można zdefiniować jako stopniową utratę właściwości użytkowych oleju w tracie jego 

eksploatacji. Olej silnikowy, jako płyn eksploatacyjny, którego właściwości ulegają 

stopniowemu pogorszeniu, podlega okresowej wymianie. Częstotliwość wymian jest 

definiowana przez producentów silników na podstawie liczników przebiegu w [km], liczników 

przepracowanych godzin w [h] lub [mth], ewentualnie, w nowoczesnych silnikach, poprzez 

automatyczny pomiar lepkości. Stosowany przez producentów silników wymóg okresowej 

wymiany oleju np. co 2 lata, w przypadku nieosiągnięcia określonej liczby kilometrów lub 

przepracowanych godzin, dotyczy pogorszenia właściwości oleju w wyniku procesu utleniania 

oraz zanieczyszczania skroploną parą wodną. Wymóg wymiany oleju w obydwu przypadkach 

sprowadza się do kryterium utrzymywania jego odpowiedniej lepkości. Dla silników morskich, 

w literaturze [92, 158] odnaleziono limity dopuszczalnych spadków (-20%, -15%) i wzrostów 

(+30%, +40%) lepkości dynamicznej oleju w trakcie jego eksploatacji. Należy je jednak 

traktować jako parametr dobierany indywidualnie dla każdego silnika i określany przez 

producenta. Dla silników stosowanych w samochodach określenia takich limitów nie 

odnaleziono. 

Optymalizacja okresów pomiędzy wymianami oleju ma bardzo duże znaczenie dla 

producentów silników ze względu na: 

 zapobieganie tarciu mieszanemu i granicznemu w węzłach tarcia, 

 poprawę niezawodności silników, 

 zmniejszenie strat energii spowodowanych tarciem, 

 ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, 
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 obniżenie kosztów eksploatacji silników, 

 zwiększenie atrakcyjności oferty. 

Każdy z przedstawionych powodów przyczynia się do stosowania nowych rozwiązań 

technicznych i rozwoju nowych receptur olejów, a także do podejmowania badań naukowych 

w tym zakresie.  

Cenne badania nad starzeniem oleju silnikowego, mające na celu optymalizację 

ekonomiczną  częstotliwości wymian oleju, przeprowadzane były przez  A. Wolaka i G. Zająca 

[248] na reprezentatywnej próbie 25 tych samych samochodów i pięciu olejów o różnej klasie 

jakościowej. Badania te dotyczyły zmian lepkości kinematycznej dla 40°C oraz 100°C w czasie 

12 miesięcy. Autorzy wyznaczyli krzywe regresji i dla trzech z pięciu olejów zaobserwowali 

wzrost lepkości kinematycznej na poziomie 5÷12%, natomiast dla dwóch olejów 

zaobserwowali spadek lepkości kinematycznej o 4÷8%. Z pracy tej wynika cenny wniosek, że 

pomimo faktu, iż oleje spełniały wymagania tej samej klasy lepkościowej, to ich lepkość rosła 

lub malała, w zależności od zastosowanego oleju, a nie pojazdu. Niestety w przedstawionych 

badaniach uwzględniono jedynie wpływ temperatury i starzenia na lepkość kinematyczną, 

a smarowanie hydrodynamiczne należy rozpatrywać również w aspekcie wpływu szybkości 

ścinania i ciśnienia na lepkość. Przedstawionych wyników badań nie można użyć do dalszej 

analizy wpływu starzenia na parametry przepływowe i eksploatacyjne łożysk ślizgowych, 

jednak uzasadniają one sens modelowania charakterystyk lepkościowych dla konkretnego typu 

silnika i oleju.  

Wiele badań eksperymentalnych dotyczących starzenia olejów silnikowych 

przeprowadził J. Krupowies [92-97]. Badania te dotyczyły olejów stosowanych w silnikach 

morskich i obejmowały zmienność w okresie eksploatacji parametrów takich jak: lepkość 

dynamiczna, liczba kwasowa, liczba zasadowa, temperatura zapłonu, zawartość pierwiastków 

śladowych. Autor w swoich publikacjach analizował wyniki badań eksperymentalnych pod 

kątem stanu technicznego silników i warunków eksploatacji. Zapoznanie się z tymi badaniami 

pozwala na lepsze zrozumienie procesu starzenia olejów silnikowych stosowanych 

w przemyśle morskim i niejednokrotnie daje odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn 

zaobserwowanych zmian we własnych badaniach eksperymentalnych. 

 Szczegółowej analizy właściwości oleju nowego i zużytego, a także odniesienia ich do 

wartości granicznych podjęli się autorzy publikacji [91]. W artykule przedstawione są wyniki 

badań oleju silnikowego typu Long Life, z trzynastu różnych samochodów. Porównywane 

zostały próbki oleju nowego oraz zużytego. Autorzy artykułu, w siedmiu przypadkach odnieśli 
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się do przebiegu pojazdu, sposobu jego eksploatacji oraz budowy silnika. W jednym przypadku 

autorzy odnotowali spadek lepkości kinematycznej poniżej założonego limitu ±15%, której 

towarzyszył spadek zawartości dodatków przeciwutleniających, jeszcze przed końcem 

zalecanego okresu wymiany oleju. We wnioskach z tych badań zamieszczono rekomendację, 

aby skracać okresy eksploatacji olejów typu Long Life w przypadku częstego użytkowania 

pojazdów w trybie miejskim.  

1.1.8. Kompleksowe badania reologiczne 

Interesującą pozycją, jest praca [170] zespołu niemiecko-austriackiego. Publikacja ta 

obejmuje badania eksperymentalne, wykonane na specjalnym stanowisku pomiarowym 

i wykorzystaniem oleju o niskiej lepkości 0W20, a także analizę teoretyczną i symulację 

numeryczną. Badanie miało na celu określenie wpływu szybkości ścinania na parametr 

eksploatacyjny, jakim jest współczynnik tarcia. Autorzy w swoich badaniach wykorzystali 

model Vogela (1.21) do opisania zależności lepkości dynamicznej od temperatury, równanie 

Barusa (1.23) do opisania zależności lepkości dynamicznej od ciśnienia oraz modelu Crossa 

(1.7) do opisania zależności lepkości dynamicznej od szybkości ścinania. W tych badaniach, 

lepkość dynamiczna występuje w postaci lepkości pozornej, wyliczonej jako iloczyn 

bezwymiarowych lepkości, zależnych od poszczególnych wpływów: temperatury, ciśnienia 

i szybkości ścinania. Przedstawione wyniki badań eksperymentalnych różnią się od wyników 

badań numerycznych. Rozbieżność ta została wytłumaczona przez autorów koniecznością 

dokładniejszego opisywania modeli reologicznych. We wnioskach końcowych autorzy 

podkreślają duże znaczenie wpływu szybkości ścinania na moment tarcia, zwłaszcza dla 

dużych prędkości obrotowych i dużych obciążeń.  

1.1.9. Wnioski dotyczące przeglądu literatury 

Dokonana analiza literatury na temat smarowania łożysk ślizgowych, wykazała brak 

opracowań o zakresie podobnym do planowanego. Nie znaleziono równań opisujących zmiany 

lepkości dynamicznej, które jednocześnie uwzględniałyby wpływ temperatury, ciśnienia, 

szybkości ścinania oraz starzenia na lepkość dynamiczną, a tym samym na parametry 

eksploatacyjne i przepływowe poprzecznych łożysk ślizgowych. Ponadto potwierdzono 

zasadność użycia równania konstytutywnego z lepkością pozorną oraz podano przykłady, gdzie 
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jest ona iloczynem lepkości dynamicznej w warunkach odniesienia i bezwymiarowych lepkości 

zależnych od poszczególnych wpływów.  

W literaturze nie odnaleziono badań eksperymentalnych lepkości dynamicznej olejów 

silnikowych w okresie ich eksploatacji, wykonanych w warunkach odniesienia oraz 

uwzględniających osobno rozpatrywane wpływy: temperatury, ciśnienia, szybkości ścinania 

oraz starzenia.  

Nie odnaleziono ponadto obliczeń numerycznych opartych na równaniu konstytutywnym 

z lepkością pozorną, zależną od temperatury, ciśnienia, szybkości ścinania oraz starzenia 

z jednoczesnym wykorzystaniem, wyznaczonych eksperymentalnie dla konkretnych olejów, 

współczynników materiałowych. 

Na podstawie przedstawionych pozycji literaturowych wykazano potrzebę podjęcia 

kompleksowych badań, począwszy od doboru odpowiedniego równania konstytutywnego 

i wyprowadzenia równań podstawowych hydrodynamicznej teorii smarowania, poprzez 

wyznaczenie rzeczywistych modeli reologicznych dla obecnie stosowanych olejów 

silnikowych, aż do obliczenia numerycznego parametrów przepływowych i eksploatacyjnych 

poprzecznych łożysk ślizgowych. Wykonanie takich badań przyczyni się do rozwoju 

hydrodynamicznej teorii smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych, smarowanych olejami 

o właściwościach nienewtonowskich oraz ulegających starzeniu. 

1.2.  Cele i teza pracy 

Silniki spalinowe stosowane obecnie w transporcie morskim, lądowym, lotniczym a także  

w przemyśle są projektowane zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, jednakże do różnych 

zastosowań stosuje się inne założenia, co do sposobu eksploatacji. Do rozwiązań morskich 

i lotniczych konstruktorzy mogą zakładać poprawność obsługi silnika w całym okresie 

pomiędzy remontami oraz uwzględniać dostępność narzędzi do monitorowania stanu oleju  

w trakcie ich eksploatacji. Wobec silników stosowanych w przemyśle można zastosować 

podobne założenia, gdyż również te silniki są obsługiwane głównie przez osoby o wyższej 

świadomości technicznej. Dodatkowo, w przypadku silników morskich, lotniczych oraz 

przemysłowych, konstruktorzy zakładają wyższe współczynniki bezpieczeństwa, w celu 

zapewnienia wyższego poziomu niezawodności. W przypadku silników samochodowych, 

zarówno projektowanie jak i późniejsza eksploatacja wyglądają zupełnie inaczej. 

Konstruktorzy silników samochodowych zakładają współczynniki bezpieczeństwa na 

poziomie zapewniającym bezawaryjną pracę pod warunkiem przeprowadzania regularnych 
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przeglądów serwisowych. Z drugiej strony użytkownicy pojazdów o niskiej świadomości 

technicznej, poprzez niewłaściwą eksploatację oraz wydłużanie okresów między przeglądami 

przyczyniają się do znacznie szybszego zużywania się elementów konstrukcyjnych silnika. 

Dla poprawnej eksploatacji silników spalinowych bardzo duże znaczenie ma lepkość 

oleju silnikowego. Wpływa ona bezpośrednio na poszczególne parametry eksploatacyjne 

i przepływowe łożyska ślizgowego. Lepkość dynamiczna oleju zależy nie tylko od temperatury, 

ciśnienia i szybkości ścinania, ale również od czasu eksploatacji oleju. Zależności lepkości od 

temperatury, ciśnienia, szybkości ścinania są znane i dobrze zbadane. Zmiany właściwości 

oleju silnikowego w okresie jego eksploatacji są również zagadnieniem dosyć dobrze opisanym 

i wyjaśnionym. Są to jednak badania głównie eksperymentalne i dotyczące jedynie parametrów, 

które można zmierzyć. W literaturze przedmiotu nie znaleziono opracowań analityczno-

numerycznych traktujących starzenie oleju silnikowego w sposób kompleksowy tzn. 

uwzględniających takie zmiany na poziomie modelu reologicznego, popartych wynikami badań 

eksperymentalnych i weryfikujących ich wpływ na parametry eksploatacyjne i przepływowe 

poprzecznych łożysk ślizgowych. W powyżej opisanym kontekście zasadne wydaje się być 

postawienie tezy: 

Zmiany lepkości dynamicznej oleju, związane z jego starzeniem oraz wpływem 

szybkości ścinania, ciśnienia i temperatury mają znaczący wpływ na parametry 

eksploatacyjne i przepływowe poprzecznych łożysk ślizgowych. 

Analiza hydrodynamicznego smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych 

z uwzględnieniem zmian lepkości od ciśnienia, temperatury, szybkości ścinania i starzenia 

oleju obejmuje rozwiązanie równań podstawowych, czyli równań zachowania pędu, ciągłości 

strugi i zachowania energii z wykorzystaniem odpowiedniego równania konstytutywnego. Do 

przeprowadzenia pełnej analizy hydrodynamicznego smarowania niezbędne jest również 

dokonanie obliczeń numerycznych i przeprowadzenie badań eksperymentalnych. W związku 

z tym podstawowymi celami pracy są: 

 Przeprowadzenie badań eksperymentalnych, mających na celu wyznaczenie 

charakterystyk zmian lepkości dynamicznej oleju od poszczególnych wpływów. 

 Analityczne wyznaczenie parametrów eksploatacyjnych i przepływowych dla 

poprzecznych łożysk ślizgowych z zastosowaniem dobranych modeli zmian lepkości od 

ciśnienia,  temperatury, szybkości ścinania i starzenia. 

 Analiza numeryczna wpływu starzenia i szybkości ścinania oleju na parametry 

przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych. 
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 Przeprowadzania analizy teoretycznej, badań eksperymentalnych oraz numerycznego 

obliczania parametrów przepływowych i eksploatacyjnych poprzecznych łożysk 

ślizgowych. 

1.3.  Plan badawczy 

Udowodnienie tezy sformułowanej w podrozdziale 1.2 jest możliwe poprzez realizację 

celów pracy. W związku z tym przyjęto następujący plan badawczy: 

1) Utworzenie planu badań eksperymentalnych. 

W celu zamodelowania matematycznego charakterystyk lepkościowych starzenia 

oleju, ilość pobranych próbek z każdego silnika poddanego analizie, musi być możliwie 

duża. Próbki muszą być pobierane w całym okresie eksploatacji oleju, co w niektórych 

przypadkach może trwać kilkanaście miesięcy. Z tego względu wskazane jest, aby 

badania eksperymentalne rozpocząć jako pierwsze. Przed rozpoczęciem badań należy 

je dokładnie zaplanować. Plan wykonania badań eksperymentalnych został 

szczegółowo opisany w rozdziale 4.1. 

2) Weryfikacja wyników pierwszych badań eksperymentalnych. 

Pierwsze serie próbek, pobrane z silników muszą zostać zbadane w laboratorium. Na 

tym etapie należy sprawdzić kształt charakterystyk dla badanych zależności 

i zweryfikować ich poprawność. W przypadku otrzymania niespodziewanych 

rezultatów, błędnych wyników, zanieczyszczenia próbek lub wystąpienia innych 

czynników mających wpływ na dokładność wyników, należy odrzucić pobrane próbki, 

zweryfikować plan badawczy i ponownie rozpocząć pobór próbek od nowego okresu 

eksploatacji. 

3) Modelowanie charakterystyk. 

Przy pomocy oprogramowania komputerowego Origin Pro lub Matlab, oraz modeli 

reologicznych z literatury, należy dokonać aproksymacji zmierzonych wartości 

lepkości dynamicznej od poszczególnych wpływów. Należy zweryfikować zgodność 

modeli reologicznych dostępnych w literaturze z wynikami otrzymanymi 

doświadczalnie. W przypadku niezadowalającego stopnia dopasowania charakterystyk 

do wyników badań doświadczalnych należy powtórzyć badania doświadczalne. Gdy 

wyniki badań doświadczalnych zostaną uznane za prawidłowe, a stopień dopasowania 

charakterystyk w dalszym ciągu jest niezadowalający, należy zweryfikować dobrany 

model reologiczny. 
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4) Uwzględnienie zamodelowanych charakterystyk w analizie teoretycznej. 

Dobrane ostatecznie modele zależności lepkości dynamicznej od poszczególnych 

wpływów należy uwzględnić w analizie teoretycznej. 

5) Przeprowadzenie analizy teoretycznej. 

Analiza teoretyczna może zostać rozpoczęta równolegle z badaniami 

eksperymentalnymi. W analizie teoretycznej z równań podstawowych zostaną 

wyprowadzone równania opisujące składowe wektora prędkości, równanie typu 

Reynoldsa i równanie opisujące rozkład temperatury w szczelinie smarnej. Równania 

te zostaną ubezwymiarowione i oszacowane. 

6) Analityczne opracowanie równań opisujących parametry przepływowe 

i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych. 

Jako podsumowanie analizy teoretycznej oraz przeprowadzonych badań 

eksperymentalnych należy zestawić wzory do wyliczenia parametrów przepływowych 

i eksploatacyjnych poprzecznych łożysk ślizgowych. Ponadto należy zestawić 

wszystkie parametry zamodelowanych charakterystyk. Wyniki w tej formie należy 

wykorzystać w obliczeniach numerycznych. 

7) Numeryczne obliczanie wielkości parametrów przepływowych i eksploatacyjnych 

poprzecznych łożysk ślizgowych. 

Wykorzystując metodę różnic skończonych i kolejnych przybliżeń oraz 

oprogramowanie komputerowe Mathcad, należy obliczyć parametry przepływowe 

i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych. Symulacje należy przeprowadzić 

dla przyjętych parametrów łożyska ślizgowego i wyznaczonych eksperymentalnie 

współczynników materiałowych oleju nowego i zużytego oraz ustalonych przedziałów 

okresu eksploatacji.  

8) Analiza wpływu starzenia, ciśnienia i temperatury oraz szybkości ścinania oleju 

silnikowego na parametry przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych łożysk 

ślizgowych. 

Na podstawie otrzymanych wyników należy porównać różnice wielkości parametrów 

przepływowych i eksploatacyjnych wynikające z uwzględnienia odpowiednich 

wpływów: szybkości ścinania, ciśnienia i temperatury oraz starzenia się oleju na 

zmianę lepkości pozornej. 

9) Udowodnienie tezy i wnioski końcowe. 
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Przedstawiony plan badawczy został opracowany na podstawie wiedzy i doświadczenia 

autora oraz zgodnie z metodyką prowadzenia prac badawczych [8].  
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2. Charakterystyka obiektu badań 

Obiektem badań jest poprzeczne łożysko ślizgowe, stosowane w silnikach spalinowych. 

Łożyska ślizgowe występujące w silnikach spalinowych to przede wszystkim [158, 207, 244]: 

 łożyska główne wału korbowego, 

 łożyska korbowe wału korbowego, 

 łożyska korbowodowe, 

 łożyska wirników turbosprężarek. 

Wszystkie z tych łożysk charakteryzują się innymi warunkami pracy: różne są ciśnienia 

hydrodynamiczne w filmie olejowym, temperatury pracy, a także szybkości ścinania. Łożyska 

te są poddawane również innym obciążeniom. Obciążenia te są z kolei zależne od konstrukcji 

silnika oraz jego parametrów: rodzaju paliwa zasilającego, obecności doładowania, prędkości 

obrotowej i momentu obrotowego.  

Konstrukcji poprzecznych łożysk ślizgowych jest również bardzo dużo [55, 82, 85, 102, 

158, 207, 247]. Są to między innymi: 

 łożyska walcowe, 

 łożyska stożkowe, 

 łożyska z zaoblonymi brzegami, 

 łożyska z mikrorowkami, 

 łożyska sferyczne. 

Obliczenia projektowe każdego z tych łożysk wymagają zastosowania innych modeli, a ich 

smarowanie musi być rozpatrywane od podstaw.  

Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto model łożyska cylindrycznego, stacjonarnie 

obciążonego, nieizotermicznego, smarowanego olejem o nienewtonowskich właściwościach. 

Przyjęto panewkę gładką nieporowatą o pełnym kącie opasania. Cylindryczne łożyska są 

najczęściej stosowanymi łożyskami ślizgowymi w technice.  

Przed przystąpieniem do analizy teoretycznej hydrodynamicznego smarowania należy 

najpierw określić model czynnika smarującego, model cieplny łożyska oraz zdefiniować jego 

wymiary geometryczne.  

2.1. Model czynnika smarującego 

Czynnikiem smarującym stosowanym w silnikach spalinowych są przede wszystkim 

oleje mineralne, pół-syntetyczne i syntetyczne. Ze względów ekonomicznych 
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i eksploatacyjnych, w silnikach morskich stosuje się oleje mineralne i pół-syntetyczne, 

natomiast w nowoczesnych silnikach spalinowych samochodowych stosuje się oleje 

syntetyczne. Dla wszystkich olejów smarowych, jednym z głównych parametrów jest ich 

lepkość. Lepkość dynamiczna zależy od temperatury, ciśnienia i szybkości ścinania (oleje 

o właściwościach nienewtonowskich); zmienia się w całym okresie eksploatacji. Innymi 

ważnymi parametrami olejów silnikowych są: liczba kwasowa, liczba zasadowa, temperatura 

zapłonu, wskaźnik lepkości (ang. viscosity index). Te parametry były już analizowane przez 

autora w innych opracowaniach [148, 176, 177, 184] i nie będą one uwzględniane w tej pracy. 

Nie uwzględniono również obecności zanieczyszczeń w eksploatowanym oleju oraz związaną 

z tym zmianą współczynnika przewodzenia ciepła i gęstości w okresie eksploatacji.  

Ostateczne założenia do modelu czynnika smarującego są następujące: 

 czynnik smarujący jest płynem nienewtonowskim  czyli lepkość dynamiczna oleju zależy 

od szybkości ścinania (,r,z), 

 lepkość dynamiczna oleju zależy od temperatury(,r,z), 

 lepkość dynamiczna oleju zależy od ciśnienia(,z), 

 lepkość dynamiczna oleju zależy od okresu eksploatacji(), 

 gęstość czynnika smarującego jest stała, 

 współczynnik przewodzenia ciepła czynnika smarującego jest stały, 

 czynnik smarujący nie zmienia swojego stanu skupienia, 

 czynnik smarujący jest cieczą jednorodną, 

 przepływ w szczelinie czynnika smarującego jest ustalony, laminarny i nieizotermiczny. 

Przyjęcie powyższych założeń pozwala na wykonanie badań analitycznych zgodnie 

z aktualnym stanem wiedzy.  

2.2. Model geometryczny węzła tarcia 

Wymiary modelowego węzła tarcia są zdefiniowane budową i rozmiarami rzeczywistych 

węzłów, pracujących w silnikach spalinowych. Dla łożysk walcowych, największe różnice 

w budowie geometrycznej dotyczą stosunku długości łożyska do jego średnicy oraz luzu 

promieniowego ε=R’-R (R’ – promień panewki, R – promień czopa). W rzeczywistości we 

wszystkich łożyskach występuje, w zależności od warunków eksploatacyjnych, 

nierównoległość osi panewki względem osi czopa zwana potocznie przekoszeniem. 

Przekoszenie to zostało oznaczone na Rys. 2.1 symbolem χ. 
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Model geometryczny został zbudowany w oparciu o następujące założenia: 

1) rozpatrywane jest łożysko ślizgowe o skończonej długości; 

2) rozpatrywana panewka jest panewką gładką, nieporowatą; 

3) zakłada się pełny kąt opasania panewki. 

Model geometryczny przedstawiający podstawowe zależności geometryczne 

przedstawiono na Rys. 2.1.  

 

 
Rys. 2.1. Model geometryczny cylindrycznego łożyska ślizgowego; O –środek czopa, O’ – środek panewki,  

R – promień czopa, R’ – promień panewki, 2b – długość łożyska, r – współrzędna promieniowa,  

z – współrzędna wzdłużna, – współrzędna obwodowa walcowego układu współrzędnych 

 

2.3.  Model cieplny 

Rozpatrując węzeł tarcia ślizgowego, bazujący na fizycznym łożysku ślizgowym, 

występującym np. w silnikach spalinowych, należy uwzględnić wszystkie możliwości 

przekazywania ciepła pomiędzy elementami łożyska a olejem smarowym. Jako możliwe 

sposoby przenoszenia ciepła w węźle tarcia ślizgowego należy wymienić [1]: 

1) Transfer ciepła z panewki do warstwy filmu olejowego, dla Tp>T; 

2) Transfer ciepła z filmu olejowego do panewki, dla T>Tp; 

3) Transfer ciepła z czopa do filmu olejowego, dla Tc>T; 

4) Transfer ciepła z filmu olejowego do czopa, dla T>Tc; 

5) Transfer ciepła w cienkiej warstwie filmu olejowego dla Tp>Tc lub Tp<Tc. 

 

r 

z 

φ 
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Kierunek transferu ciepła zależy głównie od sposobu rozprowadzenia oleju w silniku, sił 

tarcia w węźle tarcia ślizgowego oraz prędkości obrotowej silnika. Zgodnie z literaturą [62, 

102, 142], transfer ciepła odbywa się zazwyczaj od czopa w kierunku panewki. Jest to 

spowodowane głównie faktem, iż po rozgrzaniu silnika temperatura czopa stabilizuje się, 

natomiast temperatura wierzchniej części panewki zmienia się nieustannie w kierunku kąta 

opasania. Olej smarujący w silniku jest rozprowadzany do łożysk korbowych w kanalikach 

wewnątrz wału korbowego. W związku z tym można założyć, że w chwili przedostania się do 

poszczególnych łożysk korbowych posiada on temperaturę wału korbowego, po czym oddaje 

ciepło do panewki.  

Model cieplny rozpatrywanego węzła tarcia zakłada wymianę ciepła pomiędzy 

elementami węzła tarcia oraz olejem smarnym (patrz Rys. 2.2). W związku z tym do dalszej 

analizy przyjęto model termodynamiczny nieizotermiczny oraz nieizobaryczny.  

 

Rys. 2.2. Transfer ciepła w węźle tarcia ślizgowego  

 

Do badań zarówno analitycznych jak i numerycznych przyjęto niezmienność współczynnika 

przewodzenia ciepła dla filmu olejowego oraz jego niezależność od parametrów pracy węzła 

tarcia ślizgowego oraz starzenia oleju. 

Przyjęto również funkcję lepkości dynamicznej od trzech zmiennych przyjętego układu 

współrzędnych (,r,z). Zmienność po grubości filmu olejowego r realizowana jest głównie 

przez uwzględnienie wpływu temperatury i szybkości ścinania na zmianę lepkości. Z tego też 

względu niezbędne jest wyznaczenie funkcji rozkładu temperatur i składowych wektora 

prędkości w filmie olejowym.    
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3. Równania podstawowe hydrodynamicznej teorii smarowania 

Opis matematyczny hydrodynamicznego smarowania łożysk ślizgowych został już 

przedstawiony w literaturze [23, 62, 64, 66, 82, 84, 102, 119, 142, 187, 208, 217, 220]. Żadna 

z wymienionych pozycji nie uwzględnia jednak zmian właściwości oleju smarowego w okresie 

eksploatacji. Sama zmiana właściwości oleju w okresie jego eksploatacji jest zróżnicowana 

i dla każdego zastosowania należy osobno opracować charakterystykę starzenia oleju. 

Przykłady charakterystyk zmian lepkości oleju w czasie jego eksploatacji stanowiły odrębny 

obszar badań eksperymentalnych przeprowadzonych przez autora, a ich obszerne wyniki 

przedstawiono w publikacjach [174-184]. 

Do opisania przepływu oleju smarującego w szczelinie smarnej łożyska ślizgowego 

stosuje się równania podstawowe: zachowania pędu (3.1), ciągłości strugi (3.2) oraz 

zachowania energii (3.3) [62, 140, 142, 208, 217, 229]: 

 

 𝜌
𝑑𝒗

𝑑𝑡
= 𝐷𝑖𝑣 𝑺 , (3.1) 

 

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝒗) = 0, (3.2) 

 

 𝑑𝑖𝑣(𝜅 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑇) + 𝑑𝑖𝑣 (𝒗𝑺) − 𝒗𝐷𝑖𝑣𝑺 + Ω = 𝜌
𝑑(𝑐𝑣𝑇)

𝑑𝑡
 , (3.3) 

gdzie: 

S  – tensor naprężeń oleju o współrzędnych τij dla i,j=φ,r,z [Pa], 

T  – temperatura oleju [K], 

cv  – ciepło właściwe oleju przy stałej objętości [J·kg-1·K-1], 

v  – wektor prędkości oleju [m·s-1], 

t  – czas [s], 

  – gęstość oleju [kg·m-3], 

κ  – współczynnik przewodności cieplnej oleju [W·m-1·K-1], 

Ω  – ciepło na jednostkę objętości doprowadzone do oleju z innych źródeł [W·m-3]. 

Jako model konstytutywny przyjęto model z lepkością pozorną (3.4), gdyż za jego 

pomocą w optymalny sposób można uwzględnić zmiany lepkości oleju w okresie eksploatacji 

oraz wpływy pozostałych czynników takich jak zmiany temperatury, ciśnienia oraz szybkości 

ścinania w cienkiej warstwie filmu olejowego. 
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 𝑺 = −𝑝𝑰 + 𝜂𝑝𝑨1     (3.4) 

Przy czym: 

𝜂𝑝 = 𝜂0 ∙ 𝜂1,   𝜂1 = 𝜂1𝑝 ∙ 𝜂1𝑇 ∙ 𝜂1𝜏 ∙ 𝜂1𝜃      (3.5) 

 

gdzie: 

I – tensor jednostkowy [1], 

p – ciśnienie hydrodynamiczne [Pa], 

A1 – pierwszy tensor szybkości ścinania [s-1], 

ηp – lepkość pozorna [Pa·s], 

η0  – lepkość dynamiczna oleju w warunkach odniesienia [Pa·s], 

η1 – bezwymiarowa funkcja lepkości, 

η1p – bezwymiarowa funkcja lepkości zależna od ciśnienia, 

η1T  – bezwymiarowa funkcja lepkości zależna od temperatury, 

η1τ – bezwymiarowy funkcja lepkości zależna od czasu eksploatacji, 

η1 – bezwymiarowy funkcja lepkości zależna od szybkości ścinania. 

3.1.  Plan wykonania badań analitycznych 

Przeprowadzenie badań analitycznych jest ściśle związane z rozwiązaniem równań 

podstawowych hydrodynamicznej teorii smarowania. W związku z tym, każdy człon równania 

zachowania pędu, zachowania energii oraz ciągłości strugi należy zapisać we współrzędnych 

walcowych, przyjąć założenia modelu fizycznego. W dalszej kolejności należy dokonać 

ubezwymiarowienia i oszacowania rzędu wielkości poszczególnych członów. Kolejnym 

etapem rozwiązywania jest odpowiednie scałkowanie równań i podstawienie warunków 

brzegowych.  Ostatnim elementem jest wyprowadzenie równań do wyznaczania parametrów 

przepływowych i eksploatacyjnych. Tak przygotowane równania posłużą do przeprowadzenia 

badań numerycznych.  

W związku z powyższym, zdecydowano, iż badania analityczne będą wykonane 

w następującej kolejności: 

1) Opracowanie członów pomocniczych. Na tym etapie swój zapis we współrzędnych 

walcowych otrzymają poszczególne człony równań hydrodynamicznej teorii 

smarowania tj. współrzędne tensora gradientu z wektora prędkości, tensor prędkości 

deformacji oraz dywergencja z tensora naprężeń.  

2) Wyznaczenie współrzędnych tensora naprężeń.  
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3) Podstawienie otrzymanych członów do równań podstawowych hydrodynamicznej teorii 

smarowania. Na tym etapie zostanie uwzględniony dobrany model konstytutywny oraz 

modele cząstkowe składające się na lepkość pozorną. 

4) Ubezwymiarowienie otrzymanych równań wraz z oszacowaniem wielkości 

poszczególnych członów.  

5) Wyprowadzenie wzorów do obliczenia parametrów przepływowych: rozkładu ciśnienia 

hydrodynamicznego, rozkładu temperatury, składowych wektora prędkości oraz 

eksploatacyjnych: siły nośnej, siły tarcia oraz umownego współczynnika tarcia. 

3.2.  Opracowanie członów pomocniczych 

W celu rozpoczęcia modelowania przepływu oleju w poprzecznym łożysku ślizgowym 

należy wyprowadzić współrzędne tensora gradientu z wektora prędkości dla układu 

walcowego. Współrzędne tensora gradientu z wektora prędkości przyjmują ogólną postać 

[142]: 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝑖𝑗 =
1

ℎ𝑗

𝜕𝑉𝑖

𝜕𝛼𝑗
−

𝑉𝑗

ℎ𝑖ℎ𝑗

𝜕ℎ𝑗

𝜕𝛼𝑖
+ 𝛿𝑖𝑗

1

ℎ𝑗
∑

𝑉𝑘

ℎ𝑘

𝜕ℎ𝑖

𝜕𝛼𝑘

3
𝑘=1   dla i,j=1,2,3 (3.6) 

 

Dla poprzecznego łożyska ślizgowego przyjęto układ walcowy, a współczynniki Lamego 

dla poszczególnych kierunków tego układu można zapisać jako:  

h1=hφ, w kierunku α1=φ, 

h2=hr, w kierunku α2=r, 

h3=hz, w kierunku α3=z. 

Stosując powyższe założenia, wyprowadzono poszczególne współrzędne tensora 

gradientu z wektora prędkości: 

 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝜑𝜑 =
1

ℎ𝜑

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝜑
−

𝑣𝜑

ℎ𝜑ℎ𝜑

𝜕ℎ𝜑

𝜕𝜑
+

1

ℎ𝜑
(

𝑣𝜑

ℎ𝜑

𝜕ℎ𝜑

𝜕𝜑
+

𝑣𝑟

ℎ𝑟

𝜕ℎ𝜑

𝜕𝑟
+

𝑣𝑧

ℎ𝑧

𝜕ℎ𝜑

𝜕𝑧
) ;  (3.7) 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝜑𝑟 =
1

ℎ𝑟

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑟
−

𝑣𝑟

ℎ𝜑ℎ𝑟

𝜕ℎ𝑟

𝜕𝜑
;    (3.8) 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝜑𝑧 =
1

ℎ𝑧

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑧
−

𝑣𝑧

ℎ𝜑ℎ𝑧

𝜕ℎ𝑧

𝜕𝜑
;    (3.9) 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝑟𝑟 =
1

ℎ𝑟

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑟
−

𝑣𝑟

ℎ𝑟ℎ𝑟

𝜕ℎ𝑟

𝜕𝑟
+

1

ℎ𝑟
(

𝑣𝜑

ℎ𝜑

𝜕ℎ𝜑

𝜕𝜑
+

𝑣𝑟

ℎ𝑟

𝜕ℎ𝑟

𝜕𝑟
+

𝑣𝑧

ℎ𝑧

𝜕ℎ𝑟

𝜕𝑧
) ;  (3.10) 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝑟𝜑 =
1

ℎ𝜑

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝜑
−

𝑣𝜑

ℎ𝑟ℎ𝜑

𝜕ℎ𝜑

𝜕𝑟
;    (3.11) 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝑟𝑧 =
1

ℎ𝑧

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑧
−

𝑣𝑧

ℎ𝑟ℎ𝑧

𝜕ℎ𝑧

𝜕𝑟
;    (3.12) 
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(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝑧𝑧 =
1

ℎ𝑧

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑧
−

𝑣𝑧

ℎ𝑧ℎ𝑧

𝜕ℎ𝑧

𝜕𝑧
+

1

ℎ𝑧
(

𝑣𝜑

ℎ𝜑

𝜕ℎ𝜑

𝜕𝜑
+

𝑣𝑟

ℎ𝑟

𝜕ℎ𝑟

𝜕𝑟
+

𝑣𝑧

ℎ𝑧

𝜕ℎ𝑟

𝜕𝑧
) ;  (3.13) 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝑧𝜑 =
1

ℎ𝜑

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝜑
−

𝑣𝜑

ℎ𝑟ℎ𝜑

𝜕ℎ𝜑

𝜕𝑧
;    (3.14) 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝑧𝑟 =
1

ℎ𝑟

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑟
−

𝑣𝑟

ℎ𝑧ℎ𝑟

𝜕ℎ𝑟

𝜕𝑧
;    (3.15) 

 

Do tak wyprowadzonych równań podstawiono współczynniki Lamego dla układu 

walcowego hφ=r, hr=1, hz=1, skąd otrzymano: 

 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝜑𝜑 =
1

𝑟

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝜑
+

𝑣𝑟

𝑟
;    (3.16) 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝜑𝑟 =
𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑟
;     (3.17) 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝜑𝑧 =
𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑧
;     (3.18) 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝑟𝑟 =
𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑟
;     (3.19) 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝑟𝜑 =
1

𝑟

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝜑
−

𝑣𝜑

𝑟
;    (3.20) 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝑟𝑧 =
𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑧
;     (3.21) 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝑧𝑧 =
𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑧
;     (3.22) 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝑧𝜑 =
1

𝑟

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝜑
;     (3.23) 

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝑧𝑟 =
𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑟
.     (3.24) 

 

Otrzymane współrzędne pozwoliły na wyznaczenie współrzędnych tensora prędkości 

deformacji A1. Tensor prędkości deformacji posiada współrzędne wynikające z następującej 

zależności [142]: 

 

𝑨1  ≡ (𝑔𝑟𝑎𝑑 𝒗) +  (𝑔𝑟𝑎𝑑 𝒗)𝑇    (3.25) 

 

 

W wyniku transponowania macierzy (grad v) oraz podstawienia poszczególnych 

składowych tensora gradientu z wektora prędkości, otrzymano następujące współrzędne 

tensora prędkości deformacji: 

 

(𝑨1)𝜑𝜑 = 2 (
1

𝑟

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝜑
+

𝑣𝑟

𝑟
),     (3.26) 

(𝑨1)𝑟𝑟 = 2 
𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑟
 ,      (3.27) 



S t r o n a  | 38 

  

Analiza wpływu starzenia oleju silnikowego na parametry eksploatacyjne i przepływowe poprzecznego 

łożyska ślizgowego 

 G. Sikora  

(𝑨1)𝑧𝑧 = 2 
𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑧
,      (3.28) 

(𝑨1)𝜑𝑟 =
𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑟
+  

1

𝑟

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝜑
−

𝑣𝜑

𝑟
 ,     (3.29) 

(𝑨1)𝑟𝜑 =
𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑟
+  

1

𝑟

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝜑
−

𝑣𝜑

𝑟
 ,     (3.30) 

(𝑨1)𝜑𝑧 =
𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑧
+  

1

𝑟

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝜑
,      (3.31) 

(𝑨1)𝑧𝜑 =
𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑧
+  

1

𝑟

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝜑
,      (3.32) 

(𝑨1)𝑟𝑧 =
𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑧
+

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑟
,      (3.33) 

(𝑨1)𝑧𝑟 =
𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑧
+

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑟
.      (3.34) 

 

W dalszym toku modelowania należy wyznaczyć dywergencję z tensora naprężeń 

S o współrzędnych i,j. Zgodnie z postacią ogólną (3.35) oraz założeniem δij=1 dla i=j i δij=0 

dla i≠j, dywergencje dla poszczególnych kierunków przyjmują postać [142]: 

 

(𝐷𝑖𝑣 𝑺)𝑖 =
1

𝑟ℎ𝑖
[

𝜕

𝜕𝜑
(ℎ𝑖𝜏𝑖𝜑) +

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟 ∙ ℎ𝑖𝜏𝑖𝑟) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑟 ∙ ℎ𝑖𝜏𝑖𝑧) − 𝜏𝜑𝜑𝛿𝑖𝑟] ;   (3.35) 

dla i=φ, r, z 

 

(𝐷𝑖𝑣 𝑺)𝜑 =
1

𝑟ℎ𝜑
[

𝜕

𝜕𝜑
(ℎ𝜑𝜏𝜑𝜑) +

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟 ∙ ℎ𝜑𝜏𝜑𝑟) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑟 ∙ ℎ𝜑𝜏𝜑𝑧) − 𝜏𝜑𝜑 𝛿𝜑𝑟] ; (3.36) 

(𝐷𝑖𝑣 𝑺)𝑟 =
1

𝑟ℎ𝑟
[

𝜕

𝜕𝜑
(ℎ𝑟𝜏𝑟𝜑) +

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟 ∙ ℎ𝑟𝜏𝑟𝑟) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑟 ∙ ℎ𝑟𝜏𝑟𝑧) − 𝜏𝜑𝜑𝛿𝑟𝑟] ; (3.37) 

(𝐷𝑖𝑣 𝑺)𝑧 =
1

𝑟ℎ𝑧
[

𝜕

𝜕𝜑
(ℎ𝑧𝜏𝑧𝜑) +

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟 ∙ ℎ𝑧𝜏𝑧𝑟) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑟 ∙ ℎ𝑧𝜏𝑧𝑧) − 𝜏𝜑𝜑𝛿𝑧𝑟].  (3.38) 

 

Po uwzględnieniu zależności hφ=r, hr=1, hz=1, otrzymujemy:  

 

(𝐷𝑖𝑣 𝑺)𝜑 =
1

𝑟2
[𝑟

𝜕

𝜕𝜑
(𝜏𝜑𝜑) +

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟2𝜏𝜑𝑟) + 𝑟2 𝜕𝜏𝜑𝑧

𝜕𝑧
],   (3.39) 

(𝐷𝑖𝑣 𝑺)𝑟 =
1

𝑟
[

𝜕𝜏𝑟𝜑

𝜕𝜑
+

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟 ∙ 𝜏𝑟𝑟) + 𝑟

𝜕𝜏𝑟𝑧

𝜕𝑧
− 𝜏𝜑𝜑],    (3.40) 

(𝐷𝑖𝑣 𝑺)𝑧 =
1

𝑟
[

𝜕𝜏𝑧𝜑

𝜕𝜑
+

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟 ∙ 𝜏𝑧𝑟) + 𝑟

𝜕𝜏𝑧𝑧

𝜕𝑧
].    (3.41) 

 

3.3.  Wyznaczenie składowych tensora naprężeń 

Tensor naprężeń dla modelu konstytutywnego pierwszego rzędu z lepkością pozorną 

(3.4) przyjmuje ogólną postać [140], [208]: 

  

𝜏𝑖,𝑗 = −𝑝𝜹𝑖𝑗 + 𝜂𝑝 (𝑨1)𝑖𝑗    dla i,j=r,φ,z.    (3.42) 

 

Składowe tensora naprężeń S można przedstawić w następującej postaci: 
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𝑺 = |

𝜏𝜑𝜑 𝜏𝜑𝑟 𝜏𝜑𝑧

𝜏𝑟𝜑 𝜏𝑟𝑟 𝜏𝑟𝑧

𝜏𝑧𝜑 𝜏𝑧𝑟 𝜏𝑧𝑧

|,      (3.43) 

 

𝜏𝜑𝜑 = −𝑝 + 𝜂𝑝 (𝑨1)𝜑𝜑,      (3.44) 

𝜏𝜑𝑟 = 𝜂𝑝 (𝑨1)𝜑𝑟,       (3.45) 

𝜏𝜑𝑧 = 𝜂𝑝  (𝑨1)𝜑𝑧,       (3.46) 

𝜏𝑟𝑟 = −𝑝 + 𝜂𝑝 (𝑨1)𝑟𝑟,       (3.47) 

𝜏𝑟𝑧 = 𝜂𝑝 (𝑨1)𝑟𝑧,       (3.48) 

𝜏𝑧𝑧 = −𝑝 + 𝜂𝑝 (𝑨1)𝑧𝑧,       (3.49) 

𝜏𝜑𝑟 = 𝜏𝑟𝜑;  𝜏𝜑𝑧 = 𝜏𝑧𝜑;  𝜏𝑟𝑧 = 𝜏𝑧𝑟;        (3.50) 

 

Po podstawieniu odpowiednich składowych tensora prędkości deformacji A1, 

otrzymujemy: 

 

𝜏𝜑𝜑 = −𝑝 + 𝜂𝑝 ∙ 2 (
1

𝑟

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝜑
+

𝑣𝑟

𝑟
),     (3.51) 

𝜏𝜑𝑟 = 𝜂𝑝 (
𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑟
+

1

𝑟

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝜑
−

𝑣𝜑

𝑟
),      (3.52) 

𝜏𝜑𝑧 =  𝜂𝑝 (
1

𝑟

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝜑
+

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑧
),     (3.53) 

𝜏𝑟𝑟 = −𝑝 + 𝜂𝑝 (2
𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑟
),      (3.54) 

𝜏𝑟𝑧 = 𝜂𝑝 (
𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑟
+

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑧
),       (3.55) 

𝜏𝑧𝑧 = −𝑝 + 𝜂𝑝 (2
𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑧
).      (3.56) 

 

Tak przygotowane składowe tensora naprężeń zostaną w następnych etapach 

podstawione do równań podstawowych. Wyprowadzenie to było konieczne, ze względu na 

dobrany model konstytutywny z lepkością pozorną. 

3.4.  Równania podstawowe hydrodynamicznej teorii smarowania  

Równania składowych tensora naprężeń (3.50) – (3.56) zostaną teraz podstawione do 

odpowiednich równań podstawowych (3.1), (3.2), (3.3) hydrodynamicznej teorii smarowania.  

1) Równanie zachowania pędu: 

a) Rzut na kierunek „”: 



S t r o n a  | 40 

  

Analiza wpływu starzenia oleju silnikowego na parametry eksploatacyjne i przepływowe poprzecznego 

łożyska ślizgowego 

 G. Sikora  

 

𝜌 (
𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑟

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑟
+

𝑣𝜑

𝑟

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝜑
+ 𝑣𝑧

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑧
+

𝑣𝑟𝑣𝜑

𝑟
) =

1

𝑟2
{𝑟

𝜕

𝜕𝜑
[−𝑝 + 2𝜂𝑝 (

1

𝑟

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝜑
+

𝑣𝑟

𝑟
)] +

+2𝑟 [𝜂𝑝 (
𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑟
+

1

𝑟

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝜑
−

𝑣𝜑

𝑟
)] + 𝑟2 𝜕

𝜕𝑟
[𝜂𝑝 (

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑟
+

1

𝑟

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝜑
−

𝑣𝜑

𝑟
)] + 𝑟2 𝜕

𝜕𝑧
[𝜂𝑝 (

1

𝑟

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝜑
+

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑧
)]}, 

(3.57) 

b) Rzut na kierunek „r”: 

 

𝜌 (
𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑟

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑟
+

𝑣𝜑

𝑟

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝜑
+ 𝑣𝑧

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑧
+

𝑣𝜑
2

𝑟
) =

1

𝑟
{

𝜕

𝜕𝜑
[𝜂𝑝 (

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑟
+

1

𝑟

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝜑
−

𝑣𝜑

𝑟
)] + 𝑟

𝜕

𝜕𝑟
[−𝑝 +

𝜂𝑝 (2
𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑟
)] − 𝑝 + 𝜂𝑝 (2

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑟
) + 𝑟

𝜕

𝜕𝑧
[𝜂𝑝 (

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑟
+

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑧
)] + 𝑝 − 2𝜂𝑝 (

1

𝑟

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝜑
+

𝑣𝑟

𝑟
)}, 

(3.58) 

c) Rzut na kierunek „z”: 

 

𝜌 (
𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑟

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑟
+

𝑣𝜑

𝑟

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝜑
+ 𝑣𝑧

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑧
) =

1

𝑟
{

𝜕

𝜕𝜑
[ 𝜂𝑝 (

1

𝑟

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝜑
+

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑧
)] + 𝑟

𝜕

𝜕𝑟
[𝜂𝑝 (

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑟
+

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑧
)] +

+𝜂𝑝 (
𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑟
+

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑧
) + 𝑟

𝜕

𝜕𝑧
[−𝑝 + 𝜂𝑝 (2

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑧
)]}, 

(3.59) 

2) Równanie ciągłości strugi: 

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

1

𝑟
[

𝜕

𝜕𝜑
(𝜌𝑣𝜑) +

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝜌𝑣𝑟) + 𝑟

𝜕

𝜕𝑧
(𝜌𝑣𝑧)] = 0,   (3.60) 

 

3) Równanie zachowania energii: 

 
1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝜅𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑟
) +

1

𝑟2

𝜕

𝜕𝜑
(𝜅

𝜕𝑇

𝜕𝜑
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝜅

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) + [−𝑝 + 𝜂𝑝 (2

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑟
)]

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑟
+  

+ [−𝑝 + 𝜂𝑝 ∙ 2 (
1

𝑟

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝜑
+

𝑣𝑟

𝑟
)] ∙ (

1

𝑟

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝜑
+

𝑣𝑟

𝑟
) +  

+ [−𝑝 + 𝜂𝑝 (2
𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑧
)]

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑧
+ (

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑟
+

1

𝑟

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝜑
−

𝑣𝜑

𝑟
) ∙ 𝜂𝑝 (

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑟
+

1

𝑟

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝜑
−

𝑣𝜑

𝑟
) +  

+ (
𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑟
+

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑧
) ∙ 𝜂𝑝 (

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑟
+

1

𝑟

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑧
) + (

1

𝑟

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝜑
+

𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑧
) ∙ 𝜂𝑝 (

1

𝑟

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝜑
+

1

𝑟

𝜕𝜑

𝜕𝑧
) + Ω =  

 = 𝜌 (
𝜕(𝑐𝑣𝑇)

𝜕𝑡
+

𝑣𝜑

𝑟

𝜕(𝑐𝑣𝑇)

𝜕𝜑
+ 𝑣𝑟

𝜕(𝑐𝑣𝑇)

𝜕𝑟
+ 𝑣𝑧

𝜕(𝑐𝑣𝑇)

𝜕𝑧
). (3.61) 

 

3.5.  Ubezwymiarowienie otrzymanych równań 

W celu oszacowania rzędu wielkości poszczególnych członów równań podstawowych 

należy dokonać ich ubezwymiarowienia. Realizowane jest to w dwóch etapach. W pierwszym 

etapie wymiarowe wielkości są zastępowane iloczynami charakterystycznych wartości 

wymiarowych i bezwymiarowymi funkcjami tych wielkości. Przyjęto następujące wymiarowe 

i bezwymiarowe oznaczenia [129], [141], [222]: 
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 𝑡 = 𝑡0 ∙ 𝑡1; 𝑟 = 𝑅(1 + 𝜓𝑟1); 𝑧 = 𝑏𝑧1; ℎ𝑝 = ℎ𝑝1 ∙ 휀; 𝑇 = 𝑇0 + 𝑇0𝐵𝑟𝑇1; 𝑝 = 𝑝0𝑝1; 

  𝑣𝜑 = 𝑈𝑣1; 𝑣𝑟 = 𝑈𝜓𝑣2; 𝑣𝑧 =
𝑈

𝐿1
𝑣3; 𝜅 = 𝜅0𝜅1; υ = υ0υ1;  

 𝜌 = 𝜌0𝜌1; 𝜂𝑝 = 𝜂0𝜂1; 𝜆 =
𝑂𝑂′

; 휀 = 𝑅′ − 𝑅; ℎ𝑝1 = 1 + 𝜆cos(𝜑). (3.62) 

      

W drugim etapie ubezwymiarawiania należy przyjąć i podstawić do równań następujące 

liczby kryterialne [129], [222]: 

 

𝑝0 ≡
𝑅𝑈𝜂0

2 , 𝜓 ≡
𝑅

≅ 10−3, 𝐿1 ≡
𝑏

𝑅
 , 𝑅𝑒 ≡

𝑈 ρ0

𝜂0
, 𝑆𝑡𝑟 ≡

𝑅

𝑈𝑡0
, Ω1 =

Ω∙ 2

𝑈2𝜂0
, 

𝐺𝑧 =
2ρ0𝜔∙𝑐𝑣

𝜅0
, 𝐵𝑟 ≡

𝑈2𝜂0

𝜅0𝑇0
, 𝑄𝐵𝑟 ≡ 𝐵𝑟𝑇0𝛿𝑇 ,     (3.63) 

gdzie: 

Br  – bezwymiarowa liczba Brinkmana,  

Gz  – liczba Graetza opisująca konwekcje wymuszoną, 

L1  – bezwymiarowa długość łożyska, 

QBR – bezwymiarowy parametr,  

OO’ – odległość osi czopa i panewki [m], 

R  – promień czopa [m], 

R’ – promień panewki [m], 

Re  – liczba Reynoldsa określająca rodzaj przepływu, 

Str  – liczba Strouhala opisująca przepływ niestacjonarny, 

T  temperatura [K], 

T0  temperatura odniesienia [K], 

T1  bezwymiarowa funkcja temperatury, 

U=·R  – wymiarowa wartość prędkości obwodowej [m·s],  

2b  – długość łożyska [m], 

p  wartość wymiarowa ciśnienia filmu olejowego [Pa], 

p0  charakterystyczna wymiarowa wartość ciśnienia w warunkach odniesienia [Pa], 

p1  wartość bezwymiarowa ciśnienia hydrodynamicznego, 

r1  – bezwymiarowa współrzędna promieniowa, 

to  – charakterystyczny wymiarowy czas [s], 

t1  – bezwymiarowy czas, 

o  – charakterystyczna wymiarowa wartość współczynnika przewodności cieplnej 

czynnika smarującego [W·m1·K1], 
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1  – bezwymiarowa wartość współczynnika przewodności cieplnej czynnika 

smarującego, 

o – charakterystyczna wymiarowa wartość współczynnika wnikania ciepła czynnika 

smarującego [W·m·K1], 

1 – bezwymiarowa wartość współczynnika wnikania ciepła czynnika smarującego, 

o  – charakterystyczna wymiarowa wartość gęstości czynnika smarującego [kg·m3], 

1  – bezwymiarowa wartość gęstości czynnika smarującego. 

 

Do dalszych rozważań przyjęto, że przepływ w łożysku jest laminarny i nieizotermiczny.  

Równania (3.57) – (3.61) po zastosowaniu opisanych wzorami (3.62), (3.63) uproszczeń 

otrzymują następujące postaci: 

1) Postać bezwymiarowa równania zachowania pędu: 

a) rzut na kierunek obwodowy „”: 

 

ρ1𝜓𝑅𝑒 (𝑆𝑡𝑟
𝜕𝑣1

𝜕𝑡1
+ 𝑣2

𝜕𝑣1

𝜕𝑟1
+

𝑣1

(1+𝜓𝑟1)

𝜕𝑣1

𝜕𝜑
+

1

𝐿1
𝑣3

𝜕𝑣1

𝐿1𝜕𝑧1
+

𝜓𝑣2𝑣1

(1+𝜓𝑟1)
) = −

1

(1+𝜓𝑟1)

𝜕𝑝1

𝜕𝜑
+  

 

+
1

[(1+𝜓𝑟1)]2 𝜓2 𝜕

𝜕𝜑
[2𝜂1 (

𝜕𝑣1

𝜕𝜑
+

𝜓𝑣2

1
)] + 𝜓2 2𝜂1

(1+𝜓𝑟1)
(

𝜕𝑣1

𝜓𝜕𝑟1
+

1

(1+𝜓𝑟1)

𝜓𝜕𝑣2

𝜕𝜑
−

𝑣1

(1+𝜓𝑟1)
) +  

 

+
𝜕

𝜕𝑟1
𝜓 [𝜂1 (

𝜕𝑣1

𝜓𝜕𝑟1
+

1

(1+𝜓𝑟1)

𝜓𝜕𝑣2

𝜕𝜑
−

𝑣1

(1+𝜓𝑟1)
)] +

𝜕

𝐿1𝜕𝑧1
𝜓2 [𝜂1 (

1

(1+𝜓𝑟1)

1

𝐿1

𝜕𝑣3

𝜕𝜑
+

𝜕𝑣1

𝐿1𝜕𝑧1
)]. 

(3.64) 

 

b) rzut na kierunek promieniowy „r”: 

 

ρ1𝜓𝑅𝑒 (𝑆𝑡𝑟𝜓
𝜕𝑣2

𝜕𝑡1
+ 𝜓𝑣2

𝜕𝑣2

𝜕𝑟1
+

𝜓𝑣1

(1+𝜓𝑟1)

𝜕𝑣2

𝜕𝜑
+

𝜓

𝐿1
2 𝑣3

𝜕𝑣2

𝜕𝑧1
+

(𝑣1)2

(1+𝜓𝑟1)
) =  

 

=
1

(1+𝜓𝑟1)
{𝜓2 𝜕

𝜕𝜑
[𝜂1 (

1

𝜓

𝜕𝑣1

𝜕𝑟1
+

𝜓

(1+𝜓𝑟1)

𝜕𝑣2

𝜕𝜑
−

𝑣1

(1+𝜓𝑟1)
)] −

(1+𝜓𝑟1)

𝜓

𝜕𝑝1

𝜕𝑟1
+  

 

+2𝜓(1 + 𝜓𝑟1)
𝜕

𝜕𝑟1
𝜂1

𝜕𝑣2

𝜕𝑟1
+ 2𝜂1𝜓2 𝜕𝑣2

𝜕𝑟1
+

(1+𝜓𝑟1)

𝐿1
𝜓2 𝜕

𝜕𝑧1
[𝜂1 (

1

𝜓𝐿1

𝜕𝑣3

𝜕𝑟1
+

𝜓

𝐿1

𝜕𝑣2

𝜕𝑧1
)] +  

 −𝜂1𝜓22 (
1

(1+𝜓𝑟1)

𝜕𝑣1

𝜕𝜑
+

𝜓𝑣2

(1+𝜓𝑟1)
)}.    (3.65) 

 

c) rzut na kierunek osiowy „z”: 

 

𝜌0𝜌1
𝑅𝑒𝜓

𝐿1
(𝑆𝑡𝑟

𝜕𝑣3

𝜕𝑡1
+ 𝑣2

𝜕𝑣3

𝜕𝑟1
+

𝑣1

(1+𝜓𝑟1)

𝜕𝑣3

𝜕𝜑
+

𝑣3

𝐿1
2

𝜕𝑣3

𝜕𝑧1
) =

𝜓2

(1+𝜓𝑟1)𝐿1

𝜕

𝜕𝜑
 [𝜂1

1

(1+𝜓𝑟1)

𝜕𝑣3

𝜕𝜑
] +  

+
𝜓2

(1+𝜓𝑟1)

1

𝐿1

𝜕

𝜕𝜑
 [𝜂1

𝜕𝑣1

𝜕𝑧1
] +

1

𝐿1

𝜕

𝜕𝑟1
(𝜂1

𝜕𝑣3

𝜕𝑟1
) +

𝜓2

𝐿1

𝜕

𝜕𝑟1
(𝜂1

𝜕𝑣2

𝜕𝑧1
) +

𝜓

(1+𝜓𝑟1)

𝜂1

𝐿1

𝜕𝑣3

𝜕𝑟1
+  
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 +
1

(1+𝜓𝑟1)

𝜓3

1

𝜂1

𝐿1

𝜕𝑣2

𝜕𝑧1
−

1

𝐿1

𝜕𝑝1

𝜕𝑧1
+

𝜓2

1

2

𝐿1
3

𝜕

𝜕𝑧1
(𝜂1

𝜕𝑣3

𝜕𝑧1
).  (3.66) 

 

2) Postać bezwymiarowa równania ciągłości strugi: 

 

 𝑆𝑡𝑟
𝜕ρ1

𝜕𝑡1
+

1

(1+𝜓𝑟1)
[

𝜕(ρ1𝑣1)

𝜕𝜑
+

𝜕

𝜕𝑟1
((1 + 𝜓𝑟1)ρ

1
𝑣2) +

(1+𝜓𝑟1)

𝐿1

1

𝐿1

𝜕(ρ1𝑣3)

𝜕𝑧1
] = 0.  (3.67) 

 

3) Postać bezwymiarowa równania zachowania energii: 

 
1

1+𝜓𝑟1

𝜕

𝜕𝑟1
(𝜅1

𝜕𝑇1

𝜕𝑟1
) +

1

(1+𝜓𝑟1)2 𝜓2 𝜕

𝜕𝜑
(𝜅1

𝜕𝑇1

𝜕𝜑
) +

1

𝐿1
2 𝜓2 𝜕

𝜕𝑧1
(𝜅1

𝜕𝑇1

𝜕𝑧1
) +  

 

+ (−𝑝1 + 2𝜓2𝜂1
𝜕𝑣2

𝜕𝑟1
)

𝜕𝑣2

𝜕𝑟1
+ [−𝑝1 +

2𝜂1

1+𝜓𝑟1
𝜓2 (

𝜕𝑣1

𝜕𝜑
+ 𝜓𝑣2)]

1

(1+𝜓𝑟1)
(

𝜕𝑣1

𝜕𝜑
+ 𝜓𝑣2) +  

 

+ [−𝑝1 +
2𝜂1

𝐿1
2 𝜓2 𝜕𝑣3

𝜕𝑧1
]

1

𝐿1
2

𝜕𝑣3

𝜕𝑧1
+ (

𝜕𝑣1

𝜕𝑟1
+

1

1+𝜓𝑟1
𝜓2 𝜕𝑣2

𝜕𝜑
− 𝜓

𝑣1

1+𝜓𝑟1
)

2

𝜂1 +  

 

+ (
1

𝐿1

𝜕𝑣3

𝜕𝑟1
+ 𝜓2 1

𝐿1

𝜕𝑣2

𝜕𝑧1
) 𝜂1 (

1

𝐿1

𝜕𝑣3

𝜕𝑟1
+ 𝜓2 1

(1+𝜓𝑟1)𝑅𝐿1

𝜕𝑣2

𝜕𝑧1
) +  

 

+ (𝜓
1

𝐿1(1+𝜓𝑟1)

𝜕𝑣3

𝜕𝜑
+ 𝜓

1

𝐿1

𝜕𝑣1

𝜕𝑧1
) 𝜂1 (𝜓

1

𝐿1(1+𝜓𝑟1)

𝜕𝑣3

𝜕𝜑
+ 𝜓

1

𝑅𝐿1(1+𝜓𝑟1)

𝑣1

𝜕𝑧1
) + Ω1 =  

 

 = ρ1𝐺𝑧 (𝑆𝑡𝑟
𝜕𝑇1

𝜕𝑡1
+

𝑣1

1+𝜓𝑟1

𝜕𝑇1

𝜕𝜑
+ 𝑣2

𝜕𝑇1

𝜕𝑟1
+

1

𝐿1
2 𝑣3

𝜕𝑇1

𝜕𝑧1
). (3.68) 

 

Po ubezwymiarowieniu równań oraz uwzględnieniu występujących w nich liczb 

kryterialnych, równania te podlegają oszacowaniu. Na tym etapie każdy człon każdego 

z równań jest sprawdzany pod kątem jego potencjalnie osiągalnej wartości. Człony, rzędu 

wartości promieniowego luzu względnego , są pomijane jako mało znaczące w stosunku do 

rzędu wartości pozostałych członów. Do dalszych rozważań przyjęto, że przepływ w łożysku 

jest stacjonarny a siły bezwładnościowe w cienkiej warstwie filmu olejowego są pomijalnie 

małe. Dodatkowo przyjmuje się, że bezwymiarowy współczynnik przenikania ciepła κ1=1, 

bezwymiarowy współczynnik konwekcji ciepła 1=1 oraz bezwymiarowa gęstość oleju 

w szczelinie smarnej ρ1=1. 

Przyjęcie takich założeń powoduje, że człony po lewej stronie równań pędu (3.64, 3.65, 

3.66) a także po prawej stronie równania zachowania energii (3.68) mogą zostać pominięte. 

Pomijamy również wszystkie człony związane z niestacjonarnością przepływu. 

Układ równań (3.64)-(3.68) przyjmuje następującą postać: 

 

0 = −
𝜕𝑝1

𝜕𝜑
+

𝜕

𝜕𝑟1
[𝜂1(𝜑, 𝑟1, 𝑧1) (

𝜕𝑣1

𝜕𝑟1
)];   (3.69) 
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 0 = −
𝜕𝑝1

𝜕𝑟1
 ; (3.70) 

 

0 =
𝜕

𝜕𝑟1
(𝜂1(𝜑, 𝑟1, 𝑧1)

𝜕𝑣3

𝜕𝑟1
) −

𝜕𝑝1

𝜕𝑧1
 ;    (3.71) 

 
𝜕𝑣1

𝜕𝜑
+

𝜕𝑣2

𝜕𝑟1
+

1

𝐿1
2

𝜕𝑣3

𝜕𝑧1
= 0;    (3.72) 

 
𝜕

𝜕𝑟1
(𝜅1

𝜕𝑇1

𝜕𝑟1
) + 𝜂1(𝜑, 𝑟1, 𝑧1) [(

𝜕𝑣1

𝜕𝑟1
)

2

+ (
1

𝐿1

𝜕𝑣3

𝜕𝑟1
)

2

] = ρ1𝐺𝑧 (𝑣1
𝜕𝑇1

𝜕𝜑
+ 𝑣2

𝜕𝑇1

𝜕𝑟1
+

𝑣3

𝐿1
2

𝜕𝑇1

𝜕𝑧1
). 

(3.73) 
 

Dodatkowym uproszczeniem równania zachowania energii (3.73) jest pominięcie 

członów mnożonych przez liczbę Graetza (członów dotyczących konwekcji wymuszonej). 

Takie uproszczenie jest zasadne dla łożysk wolno i średnio obrotowych [62, 140, 142]. W takim 

przypadku równanie (3.73) otrzymuje postać: 

 
𝜕

𝜕𝑟1
(𝜅1

𝜕𝑇1

𝜕𝑟1
) + 𝜂1(𝜑, 𝑟1, 𝑧1) [(

𝜕𝑣1

𝜕𝑟1
)

2

+ (
1

𝐿1

𝜕𝑣3

𝜕𝑟1
)

2

] = 0. 

(3.74) 

 

4) Lepkość pozorna 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na bezwymiarową lepkość pozorną 1 (3.5), która 

zależy od temperatury, ciśnienia, a także czasu eksploatacji oleju i szybkości ścinania.  Te 

zależności i charakterystyki są opisane następującymi równaniami: 

 

𝜂𝑝(𝑝, 𝑇, 𝜃, 𝜏) = 𝜂0 ∙ 𝜂1(𝜑, 𝑟1, 𝑧1); 

 
 

𝜂1(𝜑, 𝑟1, 𝑧1) = 𝜂1𝑝(𝜑, 𝑧1) ∙ 𝜂1𝑇(𝜑, 𝑟1, 𝑧1) ∙ 𝜂1𝜏(𝜏) ∙ 𝜂1𝜃(𝜑, 𝑟1, 𝑧1); (3.75) 

gdzie: 

𝜂1𝑇(𝜑, 𝑟1, 𝑧1) = 𝑒−𝛿𝑇(𝑇−𝑇0); (3.76) 

 

𝜂1𝑝(𝜑, 𝑧1) =
𝜂𝐻𝑃

𝜂0
−

𝜂𝐻𝑃−𝜂0

𝜂0
∙ 𝑒𝛿𝑝𝑝0·𝑝1;   (3.77) 

 

𝜂1𝜃(𝜑, 𝑟1, 𝑧1) =
𝜂𝑖𝑛𝑓

𝜂0
+

1−
𝜂𝑖𝑛𝑓

𝜂0

1+(𝑐∙𝜃)𝑑 ;  (3.78) 

 

𝜂1𝜏(𝜏) ≡ 𝑒𝛿𝜏∙𝜏;       (3.79) 

gdzie: 
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c  współczynnik materiałowy [s], 

d  bezwymiarowy współczynnik [1], 

δT  wymiarowy współczynnik materiałowy, uwzględniający zmiany lepkości 

dynamicznej od temperatury kości [K-1], 

δp  wymiarowy współczynnik materiałowy, uwzględniający zmiany lepkości 

dynamicznej od ciśnienia [Pa-1], 

δτ  – wymiarowy współczynnik materiałowy, uwzględniający zmiany lepkości 

dynamicznej od okresu eksploatacji [1/km] lub [1/h] lub [1/mth], 

ηHP  lepkość dynamiczna w wysokich ciśnieniach [Pa·s], 

ηinf  lepkość dynamiczna przy wysokich szybkości ścinania [Pa·s], 

η0  lepkość dynamiczna w warunkach odniesienia [Pa·s], 

θ  szybkość ścinania [s-1], 

τ – okres eksploatacji oleju [km] lub [h] lub [mth]. 

 

5) Szybkość ścinania 

Zapis ogólny szybkości ścinania określany jest zależnością [32, 45, 47, 140]: 

 

𝜃 = √
1

2
(∑ ∑ 𝐴1𝑖𝑗

𝐴1𝑗𝑖𝑗𝑖 );     (3.80) 

 

Po oszacowaniu rzędu wartości poszczególnych członów otrzymujemy: 

 

𝜃 =
𝜔

𝜓
√(

𝜕𝑣1

𝜕𝑟1
 )

2

+
1

𝐿1
2 (

𝜕𝑣3

𝜕𝑟1
)

2

.    (3.81) 

 

3.6.  Warunki brzegowe 

Składowe wektora prędkości wyznacza się z równań zachowania pędu i ciągłości strugi 

poprzez odpowiednie całkowanie i wyznaczenie stałych całkowania. Stałe całkowania 

wyznaczamy wykorzystując warunki brzegowe.  Warunki te na czopie i panewce dla przepływu 

lepkiego i ustalonego są następujące: 

a) dla prędkości obwodowej przyjmuje się, że prędkość oleju na czopie i panewce 

przyjmuje wartość prędkość czopa i panewki, czyli: 
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v1=1 dla r1v1=0 dla r1 hp1   (3.82) 

 

b) dla prędkości promieniowej przy założeniu, że czop i panewka nie przemieszcza się 

(nie wykonuje drgań) w tym kierunku: 

 

v2=0 dla r1v2=0 dla r1 hp1   (3.83) 

 

c) dla prędkości wzdłużnej przy założeniu, że czop i panewka nie przemieszcza się (nie 

wykonuje drgań) w tym kierunku: 

 

v3=0 dla r1v3=0 dla r1 hp1   (3.84) 

 

Kolejnymi warunkami brzegowymi są warunki dotyczące temperatury. Na podstawie 

modelu cieplnego, zaprezentowanego w rozdziale 2.2, przyjęto, że: 

a) temperatura czopa Tc jest stała, czyli olej na czopie przyjmuje temperaturę czopa, 

  

T1(r1=0)=T1c ;       (3.85) 

 

b) temperatura oleju na powierzchni panewki przyjmuje temperaturę powierzchni panewki 

Tp i jest nieznana: 

 

T1(r1=hp1)=T1p (φ,z) ;    (3.86) 

 

c) gęstość strumienia ciepła qc przekazywana jest z czopa do oleju (z oleju do czopa) lub 

gęstość strumienia ciepła qp przekazywana jest z panewki do oleju (z oleju do panewki), 

 
𝜕𝑇1

𝜕𝑟1
= 𝑁𝑢(𝑇1 − 𝑇1𝑐) = −𝑞1𝑐  dla r1=0;   (3.87) 

 
𝜕𝑇1

𝜕𝑟1
= 𝑁𝑢(𝑇1𝑝 − 𝑇1) = −𝑞1𝑝  dla r1=hp1. 

   

W odniesieniu do ciśnienia hydrodynamicznego w szczelinie łożyska ślizgowego 

przyjęto warunki brzegowe Reynoldsa: 

a) ciśnienie hydrodynamiczne w filmie olejowym na powierzchniach czołowych łożyska 

ślizgowego jest równe ciśnieniu otoczenia: 

 

p1=0 dla z11 p1=0 dla z1=+1;   (3.88) 
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b) ciśnienie hydrodynamiczne w filmie olejowym w kierunku obwodowym, na początku 

i na końcu filmu olejowego jest równe ciśnieniu otoczenia: 

 

p1=0   dla φ= φp, p1=0  dla φ≥ φk   , 
𝜕𝑝1

𝜕𝜑
= 0   dla  φ= φk;  (3.89) 

gdzie: 

 p – współrzędna początku filmu olejowego (około 4° za linią środków w kierunku ruchu 

czopa); 

 k – współrzędna nieznanego końca filmu olejowego. 

 

3.7.  Parametry przepływowe poprzecznych łożysk ślizgowych 

Z wyprowadzonych w rozdziale 3.5 bezwymiarowych równań podstawowych zostały 

wyznaczone parametry przepływowe czyli składowe wektora prędkości, ciśnienie 

i temperaturę. Obwodową i wzdłużną składową wektora prędkości uzyskano całkując 

dwukrotnie równania (3.69) i (3.71) oraz nakładając warunki brzegowe (3.82) i (3.84). 

Składowa promieniowa powstaje z przekształcenia, a następnie scałkowania równania ciągłości 

strugi (3.72) i nałożenia pierwszego warunku brzegowego (3.83). Składowe te przyjmują 

następujące postaci [140]: 

a) składowa obwodowa wektora prędkości: 

 

𝑣1(𝜑, 𝑟1, 𝑧1) = (
𝜕𝑝1

𝜕𝜑
) 𝐴𝜂(𝜑, 𝑟1, 𝑧1) + (1 − 𝐴𝑠(𝜑, 𝑟1, 𝑧1));    (3.90) 

gdzie: 

𝐴𝑠(𝜑, 𝑟1, 𝑧1) ≡
∫

1

𝜂1(𝜑,𝑟1,𝑧1)
 𝑑𝑟1

𝑟1
0

∫
1

𝜂1(𝜑,𝑟1,𝑧1)
 𝑑𝑟1

ℎ𝑝1
0

;     (3.91) 

 

𝐴𝜂(𝜑, 𝑟1, 𝑧1) ≡ ∫
𝑟1

𝜂1(𝜑,𝑟1,𝑧1)
 𝑑𝑟1 −

𝑟1

0

(∫
1

𝜂1(𝜑,𝑟1,𝑧1)
 𝑑𝑟1

𝑟1
0

)(∫
𝑟1

𝜂1(𝜑,𝑟1,𝑧1)
 𝑑𝑟1

ℎ𝑝1
0

)

∫
1

𝜂1(𝜑,𝑟1,𝑧1)
 𝑑𝑟1

ℎ𝑝1
0

;  (3.92) 

 

b) składowa wzdłużna wektora prędkości: 

 

𝑣3(𝜑, 𝑟1, 𝑧1) = (
𝜕𝑝1

𝜕𝑧1
) 𝐴𝜂(𝜑, 𝑟1, 𝑧1);     (3.93) 

 

c) składowa promieniowa wektora prędkości: 
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𝑣2(𝜑, 𝑟1, 𝑧1) = − ∫
𝜕𝑣1

𝜕𝜑
 𝑑𝑟1 −

𝑟1

0

1

𝐿1
2 ∫

𝜕𝑣3

𝜕𝑧1
 𝑑𝑟1

𝑟1

0
;   (3.94) 

 

Nałożenie drugiego warunku brzegowego (3.83) na scałkowane równanie ciągłości strugi 

(3.72) daje równanie typu Reynoldsa umożliwiające wyznaczenie rozkładu ciśnienia 

hydrodynamicznego w szczelinie łożyska ślizgowego (3.95) [141]: 

 
𝜕

𝜕𝜑
[(

𝜕𝑝1

𝜕𝜑
) (∫ 𝐴𝜂𝑑𝑟1

ℎ𝑝1

0
)] +

1

𝐿1
2

𝜕

𝜕𝑧1
[(

𝜕𝑝1
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Całkując dwukrotnie równanie zachowania energii (3.73) i nakładając warunki brzegowe 

(3.85)-(3.87) otrzymano rozkład temperatury w szczelinie łożyska ślizgowego (3.96):  
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gdzie: 
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dla: 02, -1z11, 0r1r2r3hp1(,z1). 

 

3.8. Parametry eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych 

 

Podstawowe parametry eksploatacyjne łożysk ślizgowych to siła nośna, siła tarcia oraz 

umowny współczynnik tarcia. Wielkości te zostaną wyznaczone przy wykorzystaniu wielkości 

przepływowych czyli: składowych wektora prędkości (3.90), (3.93), (3.94), ciśnienia 

hydrodynamicznego (3.95) oraz temperatury (3.96).  

Dla poprzecznych łożysk ślizgowych, wymiarowa siła nośna C opisywana jest 

następującą zależnością: 

𝐶 = 𝐶1 ∙ 𝑏𝑅𝜂0𝜔/𝜓2.     (3.97) 
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Natomiast bezwymiarową wartość siły nośnej C1 dla poprzecznego łożyska ślizgowego 

wyznaczamy z zależności: 
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(3.98) 

 

przy czym symbolem χ oznaczono kąt przekoszenia (patrz Rys. 2.1).  

Całkowitą wymiarową siłę tarcia Fr w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego 

przedstawia zależność: 

 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑟1 ∙ 𝑏𝑅𝜂0𝜔/𝜓,      (3.99) 

 

gdzie Fr1 oznacza bezwymiarową wartość siły tarcia, opisywaną zależnością: 
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Przy wyznaczaniu całki w równaniu (3.100) należy szczególnie zwrócić uwagę na górną 

granicę całki. Dla składników funkcji podcałkowej związanych z ciśnieniem 

hydrodynamicznych za wstawiamy współrzędną końca filmu olejowego k natomiast dla 

składników funkcji podcałkowej związanej z ruchem za wstawiamy 2. 

Całkowity umowny współczynnik tarcia wyznaczono z następującego wzoru: 
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Należy zwrócić uwagę, że wzory (3.95)-(3.101), uwzględniają pośrednio lub 

bezpośrednio zmiany lepkości η1, wynikające z wpływu ciśnienia, temperatury, szybkości 

ścinania, a także okresu eksploatacji.   

Wzory (3.90-3.101) posłużą w metodzie numerycznej do obliczania parametrów 

przepływowych i eksploatacyjnych łożysk ślizgowych. 
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4. Badania właściwości reologicznych olejów smarowych 

Badania reologiczne właściwości olejów z uwzględnieniem starzenia, przedstawione 

w literaturze [21, 34, 91-97, 112, 115, 201, 248] nie są wystarczające do wyznaczenia na ich 

podstawie charakterystyk starzeniowych. Badania przedstawione w literaturze mają bardzo 

wysoką wartość naukową, gdyż autorzy dokonali w nich analiz zjawisk towarzyszących 

starzeniu oleju. Niestety badania te były przeprowadzane zgodnie z planami badawczymi 

różnych autorów i tym samym w różnych warunkach odniesienia. Dodatkowym problemem 

jest brak badań wpływu ciśnienia i szybkości ścinania na lepkość dynamiczną oleju. W związku 

z występującymi różnicami w warunkach odniesienia wszystkich badań dostępnych 

w literaturze, a także niedostępnością wystarczającej ilości danych, na bazie których można by 

prowadzić dalsze badania analityczne i numeryczne, postanowiono zaprojektować i wykonać 

szczegółowe badania właściwości reologicznych olejów. Przeprowadzenie kompleksowych, 

rzetelnych i obszernych badań wpłynęło najbardziej na jakość i użyteczność niniejszej pracy.  

4.1.  Plan wykonania badań doświadczalnych 

W celu lepszego poznania zjawiska starzenia się oleju silnikowego w trakcie eksploatacji, 

a także pozyskania danych do obliczeń numerycznych, zadecydowano o wykonaniu badań 

eksperymentalnych zgodnie z następującym planem: 

1. Pobór próbek oleju z silników, o znanym sposobie eksploatacji. 

2. Badania wpływu temperatury na lepkość dynamiczną oleju nowego. 

3. Badania wpływu szybkości ścinania na lepkość dynamiczną oleju nowego. 

4. Badania wpływu ciśnienia na lepkość dynamiczną oleju nowego. 

5. Badania wpływu starzenia na lepkość dynamiczną oleju zużytego. 

6. Wykonanie charakterystyk η(T), η(p), η(θ), η(τ) dla badanych olejów. 

7. Dobór odpowiednich modeli dla poszczególnych wpływów i otrzymanych 

charakterystyk. 

8. Aproksymacja wyników, zgodnie z założonymi modelami. 

4.2.  Informacje o badanych olejów 

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, na potrzebę niniejszej pracy, przebadano większą 

ilość próbek olejów silnikowych, na różnym etapie eksploatacji. W celu uzyskania pełnego 

obrazu zjawiska starzenia oleju, badano oleje pochodzące z silników spalinowych o różnym 
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zastosowaniu, stosowanym różnym paliwie oraz znajdujące się w różnym stanie technicznym. 

Próbki oleju pobierano możliwie regularnie, jednak w przypadku silników samochodowych 

priorytetem było zapewnienie jednakowych warunków do pobierania próbek np. rozgrzanie 

silnika na dłuższej trasie w celu odparowania ewentualnych resztek paliwa z oleju silnikowego. 

Dodatkowym czynnikiem zakłócającym obserwację procesu starzenia oleju silników 

samochodowych, była ograniczona całkowita objętość pobranych próbek – ich pobranie nie 

mogło spowodować obniżenia poziomu oleju w silniku poniżej dopuszczalnego minimum, bez 

stosowania dolewek nowego oleju. W tabeli 4.1 zestawiono informacje o badanych próbkach 

oleju. 

Tab. 4.1. Informacje o próbkach oleju pobranych do badań 

Oznaczenie na 

potrzeby 

pracy 

Pojazd /Obiekt Przebieg Olej 

Ilość 

próbek/średnia 

częstotliwość 

poboru 

Uwagi 

1-Castrol 

Edge 

Samochód osobowy 

Honda FR-V. Silnik 

czterosuwowy, 

benzynowy o 

pojemności 1800cm3 

164000 ÷ 

180000 km 

Castrol Edge 

SAE 5W30 

9 /co 300 km na 

początku 

eksploatacji, 

później co 3000 km 

Samochód 

eksploatowany 

głównie w trybie 

miejskim 

2-Shell Helix 

Samochód osobowy 

Volkswagen Touran. 

Turbodoładowany 

silnik wysokoprężny o 
pojemności 2000cm3 

88000 ÷  

108000 km 

Shell Helix 

AV-L SAE 

5W30 

7 / co 3500 km 

Samochód 

eksploatowany 

głównie w trybie 

miejskim. Silnik 

wyposażony 
w filtr cząstek 

stałych 

3-Castrol 

Magnatec 

Samochód osobowy 

Toyota Yaris. Silnik 

czterosuwowy 

benzynowy, zasilany 

LPG, o pojemności 

1000cm3 

73.000 ÷ 

87000 km 

Castrol 

Magnatec 

Professional 

A3 SAE 

10W40 

9 /co 1500 km 

Samochód 

eksploatowany 

głównie poza 

miastem 

4-Fuchs Titan 

Holownik portowy 

Centaur. Silnik 

wysokoprężny 

średnioobrotowy 

0 ÷ 970 mth 

Fuchs Titan 

Truck SAE 

10W40 

8 /co 140 mth 
Silnik po remoncie 

głównym 

5-Fuchs Titan 

– Heros silnik 

A 

Holownik portowy 

Heros. Silnik 
wysokoprężny 

średnioobrotowy 

13500 ÷ 
14900 mth 

Fuchs Titan 
Truck SAE 

10W40 

10 /co 160 mth 

Silnik 

bezpośrednio 
przed remontem 

głównym 

6-Fuchs Titan 

– Heros silnik 

B 

Holownik portowy 

Heros. Silnik 

wysokoprężny 

średnioobrotowy 

13500 ÷ 

14900 mth 

Fuchs Titan 

Truck SAE 

10W40 

10 /co 160 mth 

Silnik 

bezpośrednio 

przed remontem 

głównym 

 

Sposób poboru próbek oleju ma niewątpliwie bardzo duże znaczenie i przekłada się 

bezpośrednio na wyniki pomiarów i jakość charakterystyk starzeniowych. Próbki oleju były 

pobierane przez okres dwóch lat, a same metody ich poboru ewaluowały w tym okresie. 
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Podstawowe uwarunkowania tj. czystość pojemników i stałe miejsce poboru próbek 

w instalacji nie ulegały zmianom i były zachowywane przez cały okres badań. Natomiast na 

podstawie wyników badań pierwszych próbek oleju i dokładnym ich przeanalizowaniu 

modyfikowano np. czas rozgrzewania silnika czy zmieniano okresy pomiędzy poszczególnymi 

poborami próbek. Na podstawie zdobytych doświadczeń opracowano zasady, których 

przestrzeganie zapewnia pobór próbek reprezentatywnych dla całego oleju w obiegu.  

Próbki oleju były pobierane z zachowaniem poniższych zasad: 

1. Częstotliwość poboru próbek. 

Próbki były pobierane okresowo, pomiędzy planowanymi wymianami oleju, 

przewidzianymi dla danego typu silnika i sposobu jego eksploatacji. W trakcie eksploatacji 

silników nie stosowano dolewek, gdyż nawet niewielka ilość nowego oleju dolana w trakcie 

całego procesu mogła zafałszować wyniki późniejszych badań. To kryterium ograniczyło ilość 

dostępnych samochodów, z których pobierano próbki. Wybrano tylko te pojazdy, w których 

pobranie 700-900 ml oleju pomiędzy wymianami nie groziło obniżeniem poziomu oleju 

w silniku poniżej poziomu minimalnego. 

2. Pojemniki na próbki. 

Olej był pobierany do nowych i czystych pojemników, o jednakowym kształcie 

i pojemności 100 ml. 

3. Miejsce poboru próbek. 

W każdym przypadku miejsce poboru próbki było dobierane tak, aby zapewnić 

reprezentatywną próbkę. Metodyka pobierania próbek oleju z silnika [158, 248] wymaga, aby 

próbki oleju były pobierane przed filtrem oleju. W przypadku silników samochodowych próbki 

były pobierane z misy olejowej przy pomocy strzykawki o pojemności 100 ml, wyposażonej 

w specjalną końcówkę i wężyk o średnicy zewnętrznej 4mm. W celu pobrania próbki wężyk 

był wprowadzany do misy olejowej poprzez rurkę bagnetu pomiarowego. W przypadku 

silników okrętowych, próbki były pobierane z kurków dostępnych w instalacji, bezpośrednio 

do pojemników. 

4. Objętość próbek. 

Objętość próbki określono na podstawie wymaganych objętości dla poszczególnych 

badań i wyposażenia: 

- badanie lepkości dynamicznej w komorze wysokiego ścinania: 8,5 ml; 

- badanie lepkości dynamicznej zestawem płytka-stożek: 1 ml; 

- badanie lepkości dynamicznej w komorze ciśnieniowej: min. 300 ml. 
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Ze względu na ograniczone objętości możliwe do pobrania z silników zdecydowano, że 

objętość próbek pobranych z silników okrętowych wynosiła ok. 250 ml, natomiast próbki 

pobrane z silników samochodowych miały objętość max. 100 ml. Były to próbki pozwalające 

na zbadanie wpływu starzenia oleju na lepkość oraz ewentualne dodatkowe badania (zawartość 

pierwiastków śladowych, temperatura zapłonu), mające na celu ustalenie przyczyn 

ewentualnych odchyłek od kształtujących się charakterystyk. Badania wpływu temperatury, 

szybkości ścinania oraz ciśnienia na lepkość dynamiczną przeprowadzano dla olejów nowych 

oraz po całkowitym okresie eksploatacji, które były dostępne w wystarczającej ilości.  

5. Rozgrzewanie silnika. 

Rozgrzanie silnika przed poborem próbki ma duże znaczenie ze względu na konieczność 

dokładnego wymieszania oleju oraz konieczność odparowania ewentualnych resztek paliwa. 

W przypadku silników samochodowych próbki były pobierane po przejechaniu od 

kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów. W przypadku silników okrętowych, próbki były 

pobierane po dłuższej pracy silnika. 

4.3.  Aparatura badawcza 

Badania zmian lepkości od różnych wpływów przeprowadzono za pomocą reometru 

Haake Mars III firmy Thermo Scientific (patrz Rys. 4.1). Reometr ten posiada modułową 

budowę, a jego wyposażenie może być dopasowane do badania konkretnych zależności. 

Głównymi elementami składowymi reometru są: 

1) Monolityczny korpus.  

Monolityczna budowa korpusu zapewnia stabilność geometryczną płaszczyzn. Korpus 

ten jest posadowiony na trzech regulowanych nóżkach i jest wypoziomowany.  

2) Winda z rotorem. 

Najważniejszym elementem reometru jest rotor umieszczony na windzie. Rotor może się 

obracać z prędkością obrotową do 4500 obr/min i jest pozycjonowany z rozdzielczością 12 

nrad. Rotor jest ułożyskowany za pomocą łożysk powietrznych – dwóch promieniowych 

i jednego osiowego. Układ pomiarowy rotora zapewnia pomiar siły normalnej w zakresie od 

0,01N do 50N, z rozdzielczością 0,001N. Winda może się poruszać w pionie z prędkością od 

0,002𝜇m/s do 20mm/s, zachowując rozdzielczość regulacji szczeliny na poziomie 0,5𝜇m. 

3) Jednostka sterująca. 

W jednostce sterującej znajduje się procesor urządzenia oraz niezbędne kontrolery.  

4) Ultratermostat. 
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Regulacja temperatury próbki jest realizowana za pomocą ultratermostatu lub układu 

z płytką Peltier’a wspomaganego ultratermostatem. Ultratermostat zapewnia odbiór lub 

dostarczanie ciepła do płaszcza wodnego. Ze względu na wykorzystanie wody jako czynnika 

roboczego układu, zakres regulacji temperatury przez ultratermostat mieści się w granicach od 

+5°C do +95°C.  Zakres regulacji temperatury próbki oleju przy wykorzystaniu płytki Peltier’a 

mieści się w granicach od -15°C do +120°C 

5) Komputer klasy PC. 

Komputer wyposażony jest w oprogramowanie RheoWin oraz RheoData. 

Oprogramowanie RheoWin służy do obsługi biegów badawczych, regulacji parametrów 

badania oraz zapisywania danych. Oprogramowanie te umożliwia opracowanie własnych 

biegów badawczych i automatyzację przebiegu badania.  

Oprogramowanie RheoData jest wykorzystywane do odczytywania, analizy 

i eksportowania danych otrzymanych w biegu badawczym.  

6) Dodatkowe oprzyrządowanie. 

Dodatkowe oprzyrządowanie służy do badania zmian lepkości dynamicznej w zależności 

od różnych parametrów – temperatury, szybkości ścinania i ciśnienia.  

Wyposażenie dodatkowe reometru Haake Mars III stanowią: 

a) Zestaw płytka – stożek; 

Przy pomocy tego zestawu (patrz Rys. 4.2) można badać wpływ temperatury oraz 

prędkości ścinania na lepkość dynamiczną. W tym przypadku temperatura próbki jest ustalana 

za pomocą modułu Peltier’a wspomaganego ultratermostatem, zapewniając stabilną 

temperaturę próbki. Regulacja temperatury próbki w tym przypadku jest bardzo efektywna, 

zapewnia duży zakres pomiarowy oraz cechuje się bardzo niską bezwładnością temperaturową. 

W celu zmniejszenia intensywności wymiany ciepła z otoczeniem, rotor jest dodatkowo 

przykrywany specjalnym płaszczem z tworzywa POM.  

W wyniku zmiany temperatury – podgrzewania lub ochładzania próbki, zmienia się 

szczelina pomiędzy płytką a stożkiem. W celu wykluczenia wpływu tego zjawiska na wyniki 

pomiaru, badania przeprowadza się z uwzględnieniem rozszerzalności cieplnej materiałów, 

a głowica rotora na bieżąco koryguje wysokość, a tym samym pozostawia szczelinę o tej samej 

wysokości.  

Podstawowe dane i zakresy zestawu płytka-stożek przy zastosowaniu ultratermostatu 

z odpowiednim czynnikiem obiegowym: 

 zakres temperatur: -40°C ÷ 200°C; 
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 zakres prędkości ścinania: 0 ÷ 2000 s-1; 

 objętość próbki: 1 ml; 

 szczelina: 0,052 mm; 

 średnica stożka: 60 mm; 

 kąt nachylenia stożka: 1°.  

 

 

Rys. 4.1. Reometr Haake Mars III 

 

Zestaw ten stosuje się do badań lepkości dynamicznej w niskich wartościach szybkości 

ścinania. Badając płyny o niskiej lepkości, a także w przypadku gdy lepkość zmaleje w wyniku 

zwiększenia temperatury badania, istnieje ryzyko wypływania badanej cieczy spod rotora. Jest 

to spowodowane działaniem siły odśrodkowej na próbkę i jej wzrostem wraz ze wzrostem 

obrotów rotora. Na podstawie tego kryterium dobiera się maksymalną prędkość ścinania dla 

maksymalnej temperatury badania. W przypadku wypływu próbki spod rotora w trakcie 

badania dalsze wyniki są niepoprawne i całe badanie należy powtórzyć dla niższej prędkości 

obrotowej rotora. 
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b) Komora wysokiego ścinania; 

Komora wysokiego ścinania (patrz Rys. 4.3) jest rozwiązaniem zapewniającym szeroki 

zakres prędkości ścinania. Przy określonych parametrach badania oraz właściwościach oleju 

można wykonywać badania nawet do szybkości ścinania 200000 s-1. Jest to duża zaleta tego 

zestawu, zwłaszcza przy analizowaniu węzłów tarcia o dużej prędkości obrotowej czopa.   

Utrzymywanie stałej temperatury próbki w trakcie badania jest zapewnione poprzez 

układ regulujący – ultratermostat. Czynnikiem roboczym w tym przypadku jest woda, co 

ogranicza zakres badania do przedziału +5 ÷ +90°C. Próbka jest ogrzewana poprzez płaszcz 

wodny, opływający ścianki kubka pomiarowego. Dlatego czas stabilizacji temperaturowej 

próbki oleju został odpowiednio dobrany. 

 

 

Rys. 4.2. Zestaw płytka - stożek reometru Haake Mars III 

  

c) Komora ciśnieniowa 

Komora ciśnieniowa (patrz Rys. 4.4) umożliwia badanie wpływu zmian ciśnienia na 

lepkość dynamiczną badanej próbki. W tym badaniu podstawowa ilość próbki jest umieszczana 

w komorze ciśnieniowej, a część oleju służąca do zwiększenia ciśnienia nalewana jest do 

pompy ręcznej. Przy pomocy pompy ręcznej można zwiększać ciśnienie do 100 bar. Proces 

kalibracji i określania inercji magnetycznego rotora powoduje, że ilość oleju wymagana do 
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badania jest duża. Pomiar ciśnienia odbywa się przy pomocy przetwornika ciśnienia oraz 

skalibrowanego multimetru. Badanie odbywa się przy niskich szybkościach ścinania. 

 

 

Rys. 4.3. Zestaw komory wysokiego ścinania Reometru Haake Mars III 

 

 

Rys. 4.4. Komora ciśnieniowa z osprzętem reometru Haake Mars III 



S t r o n a  | 58 

  

Analiza wpływu starzenia oleju silnikowego na parametry eksploatacyjne i przepływowe poprzecznego 

łożyska ślizgowego 

 G. Sikora  

4.4.  Przebieg badań 

Przed przystąpieniem do badań dokonano doboru parametrów oraz wyposażenia 

dodatkowego, przy pomocy którego dokona się badań w warunkach odniesienia. Warunki 

odniesienia powinny być osiągalne przy użyciu każdego wyposażenia dodatkowego oraz 

możliwie zbliżone do warunków pracy silnika.  

Temperatura oleju w różnych miejscach silnika podczas jego pracy osiąga bardzo 

zróżnicowane wartości, a dokładne ich określenie dla węzłów tarcia ślizgowego nie jest 

możliwe. Ze względu na brak możliwości pomiaru temperatury oleju w węźle tarcia ślizgowego 

podczas pracy silnika, należy założyć temperatury pracy zmierzone za pomocą dostępnych 

termometrów w instalacji: 90°C dla silników morskich oraz 120°C dla silników 

samochodowych. O ile dla silników morskich 90°C jest temperaturą dosyć stabilną 

i utrzymywaną podczas całej eksploatacji, to 120°C dla silników samochodowych jest 

wartością dosyć wysoką, osiąganą dla wysokiej temperatury otoczenia, małej intensywności 

chłodzenia i wysokich prędkości obrotowych silnika. W trakcie eksploatacji silników 

samochodowych w warunkach zimowych, na krótkich odcinkach nawet temperatura 90°C nie 

jest osiągana.  

Zakres temperatur badania możliwy do uzyskania przy pomocy reometru Haake Mars III 

wynosi -40°C do +200°C w przypadku zestawu płytka-stożek oraz od +5°C do +90°C 

w przypadku komory ciśnieniowej i komory wysokiego ścinania. Maksymalna wartość 

temperatury badania osiągalna przy użyciu obydwu akcesoriów reometru, a także zbliżona do 

rzeczywistej temperatury pracy oleju silnikowego to +90°C. Z tego względu temperaturę 

odniesienia badanych olejów ustalono na +90°C.  

Kolejnym parametrem w warunkach odniesienia jest szybkość ścinania. Musi ona być 

możliwie niska, gdyż wpływ szybkości ścinania na lepkość dynamiczną zostanie zbadany jako 

osobny wpływ i nie można go nakładać na wynik badania w warunkach odniesienia. Nie może 

ona również wynosić 0 s-1, gdyż badanie lepkości dynamicznej reometrem obrotowym wymaga 

obrotu rotora, a tym samym obecności naprężeń ścinających. Pomiary dla niskich szybkości 

ścinania, pomimo zastosowania długiego czasu wygrzewania i rozpędzania próbki 

charakteryzują się dosyć dużym rozrzutem wyników, przekraczającym 10%. Po 

przeanalizowaniu wyników badania lepkości dynamicznej większej ilości próbek oraz ustaleniu 

biegu badawczego uznano, że badanie przy szybkości ścinania =67 s-1 najlepiej reprezentuje 

warunki odniesienia.  
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Na podstawie powyższej analizy podjęto decyzję o wykonaniu poszczególnych badań 

przy pomocy następujących elementów wyposażenia dodatkowego reometru: 

1) zestaw płytka-stożek: 

a) badanie wpływu starzenia oleju silnikowego na lepkość dynamiczną – badania 

w warunkach odniesienia: T0=+90°C, 0=67 s-1, p=pot; 

b) badanie wpływu temperatury – badania w warunkach odniesienia:  0=67 s-1, p=pot; 

2) zestaw komory ciśnieniowej: badanie wpływu ciśnienia na lepkość dynamiczną – 

badanie w warunkach odniesienia: T0=+90 ̊C, 0=150 s-1. Zastosowanie szybkości 

ścinania o wartości 0=150 s-1 jest uzasadnione lepszą dokładnością wyników pomiaru. 

Jest to optymalna wartość ze względu na wykorzystanie rotora magnetycznego; 

3) komora wysokiego ścinania: badanie wpływu szybkości ścinania na lepkość 

dynamiczną – badania w warunkach odniesienia: T0 =+90°C, p=pot. 

W tabeli 4.2 przedstawiono wszystkie zakresy zmian parametrów badań. 

Na podstawie badań wstępnych wielu próbek oleju dobrano optymalne czasy 

nagrzewania i ochładzania próbek a także charakterystyki rozpędzania rotora. Wartości te mają 

bardzo duży wpływ na jakość i powtarzalność wyników.  

 

Tab. 4.2. Zakresy zmian parametrów badań 

Zmieniany 

parametr 
Zależność 

1-Castrol 

Edge 
2-Shell Helix 

3-Castrol 

Magnatec 

4-Fuchs Titan - 

Centaur 

5,6-Fuchs 

Titan - Heros 

Temperatura  

[°C] 
𝜂T=𝜂(T) 10 ÷ 120 -10 ÷ 120 -10 ÷ 120 -10 ÷ 120 -10 ÷ 120 

Szybkość 

ścinania [s-1] 
𝜂θ=𝜂(θ) 67 ÷ 73000 67 ÷ 73000 67 ÷ 73000 67 ÷ 73000 67 ÷ 73000 

Ciśnienie [MPa] 𝜂p=𝜂(p) 0 ÷ 8 0 ÷ 8 0 ÷ 8 0 ÷ 8 0 ÷ 8 

Starzenie [km], 

[mth] 
𝜂τ=𝜂(τ) 

164595 ÷ 

180830 km 

87803 ÷ 

108640 km 

73400 ÷ 86800 

km 
0 ÷ 970 mth 

13510 ÷ 14830 

(Silnik A) 

oraz 

13501– 14820 

(Silnik B) 

mth 

 

Poszczególne kroki podstawowego biegu badawczego przedstawiono na Rys. 4.5. Ich 

znaczenie oraz uzasadnienie dla ustawionych wartości podano poniżej. Podobne biegi 

badawcze zostały zaprogramowane również dla komory ciśnieniowej oraz komory wysokiego 

ścinania. 
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Rys. 4.5. Bieg badawczy oprogramowania Haake RheoWin 

 

Krok 1: Ochładzanie próbki do temperatury -10°C.  

 Próbka oleju jest zawsze nakładana przy temperaturze płytki równej temperaturze oleju 

czyli temperaturze otoczenia. W przypadku nakładania próbki na ochłodzoną płytkę Peltier’a, 

nastąpiłaby kondensacja pary wodnej na płytce, co zanieczyściłoby badaną próbkę. Czas 

ochładzania próbki: max. 250 s został dobrany empirycznie. Czas ten w oczywisty sposób 

zależy od różnicy temperatur pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą do której należy 

ochłodzić próbkę. Zauważono również zależność pomiędzy zanieczyszczeniem oleju (kolejne 

próbki eksploatowanego oleju) a czasem ochładzania próbki. Wraz ze starzeniem oleju, 

prawdopodobnie ze względu na zmiany w budowie chemicznej oleju, czas chłodzenia wzrasta.  

Ochładzanie próbki odbywało się wraz z obracaniem rotora, przy szybkości ścinania 10 s-1. 

Krok 2: Regulacja szczeliny pomiarowej. 

 Regulacja ta wynika z kurczenia się metalu, podczas ochładzania próbki. W wyniku 

ochłodzenia płytki Peltier’a, próbki oraz rotora o ΔT= ok. 35 K, szczelina zwiększa się o ok. 

100%. W celu zapewnienia prawidłowego pomiaru lepkości, należy skorygować wysokość 
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rotora o odpowiednią wartość. Odbywa się to automatycznie poprzez wywołanie funkcji 

„winda”.  

Krok 3: Stabilizacja próbki w danej temperaturze. 

 Za każdym razem, po osiągnięciu temperatury badania, próbka jest stabilizowana. 

Zapobiega to błędom pomiarowym oraz poprawia powtarzalność pomiarów. Na podstawie 

badań empirycznych ustalono, że optymalnymi parametrami, zapewniającymi przygotowanie 

próbki do następnego kroku są: czas stabilizacji 90s oraz prędkość ścinania 10 s-1. W tym kroku 

dane nie są zapisywane, gdyż ma on na celu jedynie stabilizację badanej próbki oraz urządzeń 

przed następnym krokiem. 

Krok 4: Badanie zasadnicze lepkości w danej temperaturze, przy zmiennej prędkości 

ścinania.  

 W tym kroku badany jest wpływ zmiany prędkości ścinania na lepkość dynamiczną. 

Badanie jest przeprowadzane w stałej temperaturze i ciśnieniu otoczenia, natomiast prędkość 

ścinania jest zwiększana w sposób płynny od 10 s-1do 2000 s-1 (lub 200 s-1 w zależności od 

próbki). 

W trakcie przygotowań przebiegu badawczego zauważono, że podczas rozpędzania 

rotora od 0 s-1 występują wahania pomiaru lepkości sięgające nawet 10%. W związku z tym, 

w kroku poprzedzającym, rotor zostaje rozpędzany do prędkości obrotowej odpowiadającej 

10 s-1, co stanowi element przygotowania próbki. Czas tego badania jest ograniczony do 60 s.  

W efekcie realizacji tego kroku otrzymano 30 punktów pomiarowych lepkości 

dynamicznej dla różnych prędkości ścinania oraz dla jednej, stabilnie utrzymanej temperatury 

-10°C. Wszystkie 30 punktów pomiarowych są rozłożone liniowo wobec zwiększającej się 

prędkości ścinania. Oprogramowanie RheoWin umożliwia również logarytmiczne rozłożenie 

punktów pomiarowych jednak uznano, że na potrzeby sporządzenia charakterystyk, 

właściwszym będzie liniowe rozmieszczenie punktów pomiarowych. 

Krok 5: Redukcja prędkości obrotowej rotora po badaniu. 

 Krok ten jest podyktowany względami eksploatacyjnymi reometru oraz teoretyczną 

możliwością rozkalibrowania urządzenia, będącą następstwem nagłego zatrzymania rotora. 

W trakcie przeprowadzania badań nie zauważono symptomów wskazujących na 

rozkalibrowanie urządzenia w trakcie biegów badawczych. 

Krok 6: Pętla dla kroków 1 do 5. 
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 W krokach 1-5 realizowane są pomiary tylko dla jednej temperatury. Aby zbadać 

lepkość dynamiczną dla pozostałych temperatur, należy powtórzyć kroki od 1 do 5 zwiększając 

za każdym razem temperaturę. W związku z tym, że zależność lepkości dynamicznej od 

temperatury badano w dalszych krokach zdecydowano, że wraz z kolejnymi cyklami pętli 

temperatura będzie zwiększana z rozdzielczością 10°C. 

Pełne wykonanie kroku 6 kończy badania zależności lepkości dynamicznej od prędkości 

ścinania dla stałych temperatur. W następnych krokach przeprowadzone zostanie badanie 

wpływu zmiany temperatury na lepkość dynamiczną. W tym celu temperatura będzie 

zmieniana płynnie od -10°C do 90°C. 

Krok 7: Korekta szczeliny pomiarowej. 

 Ten element zapewnia płynną korektę szczeliny pomiarowej w trakcie płynnej zmiany 

temperatury badania.  

Krok 8: Ochładzanie próbki. 

 Wykonanie pętli zawartej w kroku 6 zakończone jest przy prędkości ścinania 10 s-1 

i temperaturze 90°C. Przed rozpoczęciem badania wpływu zmiany temperatury należy 

ochłodzić próbkę do początkowej temperatury następnego badania, tj. -10°C. 

Krok 9: Rozpędzanie rotora.  

 Wychładzanie próbki w poprzednim kroku zakończyło się z prędkością ścinania 50 s-1. 

Prędkość ścinania jest parametrem zależnym od wielu czynników geometrycznych, fizycznych 

i dynamicznych poszczególnych węzłów tarcia. W związku z powyższym nie jest możliwe 

dobranie prędkości ścinania typowej dla większości węzłów tarcia ślizgowego. W związku 

z tym dobrano prędkość ścinania w górnym przedziale zakresu badań tj. 1500 s-1. W tym kroku 

rotor jest rozpędzany do osiągnięcia tej prędkości ścinania. Dane w tym kroku są zapisywane 

wyłącznie w celu wyraźnego rozdzielenia wyników badań w pliku danych pomiarowych. 

Krok 10: Badanie właściwe. 

 W tym kroku badana jest lepkość dynamiczna próbki oleju w zależności od temperatury. 

Temperatura w tym badaniu jest zmieniana bezstopniowo od -10°C do 90°C, wykorzystując 

pełną moc źródła ciepła, czyli płytki Peltier’a. W trakcie badania zapisywane jest 280 punktów 

pomiarowych, w liniowym rozmieszczeniu na osi temperaturowej. Czas badania 500 s,  podany 

w parametrach kroku jest większy od czasu potrzebnego na ogrzanie próbki.  

Pełne wykonanie kroku 10 kończy badanie lepkości dynamicznej w zależności od 

temperatury dla stałej prędkości ścinania.  
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4.5.  Wstępna analiza lepkości dynamicznej oleju 

Wstępna analiza próbek oleju polegała na zbadaniu zmian lepkości dynamicznej 

kolejnych próbek olejów i określeniu tendencji tych zmian w trakcie eksploatacji. W przypadku 

zauważenia zmian odbiegających w sposób istotny od kształtujących się tendencji ponawiano 

badanie lub dokonywano innych, szczegółowych badań. Badania te miały na celu wykluczenie 

błędnych pomiarów lub zaakceptowanie i uzasadnienie odchyłek w wartościach lepkości od 

kształtującej się tendencji. 

Poszczególne charakterystyki zostały opisane w kolejnych punktach i przedstawione na 

Rys. 4.6 – 4.10. Osie pionowe wykresów  zostały przedstawione w takiej samej skali, gdyż 

jednakowa skala odniesienia lepiej obrazuje kształtujące się tendencje. Wartości lepkości 

dynamiczniej dla poszczególnych punktów pomiarowych oraz procentowe zmiany lepkości 

zostały umieszczone w tabelach 4.3 – 4.7. Procentowe zmiany lepkości odnoszą się do lepkości 

oleju nowego. Procentowe zmiany lepkości dynamicznej obliczono zgodnie z zależnością (4.1): 

 

∆𝜂 =
𝜂𝑖−𝜂s

𝜂s
∙ 100%,      (4.1) 

gdzie: 

ηi lepkość dynamiczna kolejnej próbki oleju, 

ηs lepkość dynamiczna próbki oleju nowego. 

4.5.1. Analiza próbki 1 – Castrol Edge 

Analiza charakterystyki starzeniowej próbki 1 (patrz Rys. 4.6.) wskazuje wyraźną 

tendencję wzrostu lepkości w trakcie eksploatacji. Wyniki badań lepkości dynamicznej wraz 

z procentową zmianą zamieszczono w tabeli 4.3. 

 

Tab. 4.3. Próbka 1 - Wartości lepkości dynamicznej i procentowe zmiany w trakcie eksploatacji 

Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

τ [km] 0 325 597 942 2963 5665 8765 11664 16235 

η [Pa·s] 0,01358 0,01330 0,01330 0,01339 0,01364 0,01397 0,01403 0,01341 0,01588 

Δη [%] - -2,1% -2,0% -1,4% 0,4% 2,8% 3,3% -1,2% 16,9% 
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Rys. 4.6. Charakterystyka starzenia próbka 1 – Castrol Edge w samochodzie Honda FR-V 

 

Zgodnie z tabelą 4.3, lepkość oleju w trakcie eksploatacji, zmienia się w granicach od 

- 2,1% do 16,9%, przy czym do przebiegu ok. 9000 km, wahania te mieszczą się w granicach 

od -2% do 3,3%. Drugi i trzeci punkt charakterystyki odbiegają od kształtującej się tendencji 

nieznacznie i mają na nią niewielki wpływ. W związku z tym postanowiono przyjąć te punkty 

jako poprawne. Ósmy punkt pomiarowy zdecydowanie zaburza kształtującą się tendencję, 

dlatego ponowiono badanie tej próbki oleju. Wynik ponownego badania był identyczny, 

dlatego wykluczono popełnienie błędu grubego podczas badania czy też błędu pobierania 

i nakładania próbki. Obniżona lepkość w tym punkcie mogła wynikać ze względu na obecność 

paliwa w oleju, jednak przeprowadzenie badania temperatury zapłonu, które mogło by 

potwierdzić tą tezę, było niemożliwe ze względu na niewystarczającą objętość próbki oleju. 

Ostatecznie zdecydowano, że charakterystyka starzeniowa tego oleju będzie 

uwzględniana w dalszych badaniach. 

4.5.2. Analiza próbki 2 – Shell Helix 

Analiza charakterystyki starzenia próbki 2 (patrz Rys. 4.7) wykazuje wyraźną tendencję 

spadku lepkości dynamicznej w czasie eksploatacji. Zauważalna jest duża względna różnica 

lepkości pomiędzy pierwszym a drugim punktem pomiarowym. Należy jednak wziąć pod 
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uwagę fakt, że drugi punkt pomiarowy powstał na podstawie badania próbki pobranej po 

przejechaniu ok. 4000 km. Na tym dystansie lepkość dynamiczna oleju spadła o 18,5%. 

W tabeli 4.4 przedstawiono wartości lepkości dynamicznej i procentowe zmiany. 

 

Tab. 4.4. Próbka 2 - Wartości lepkości dynamicznej i procentowe zmiany w trakcie eksploatacji 

Nr 1 2 3 4 5 6 7 

τ [km] 0 3967 7032 10471 14117 17291 20197 

η [Pa·s] 0,01132 0,00923 0,00881 0,00838 0,00849 0,00838 0,00803 

Δη [%] - -18,5% -22,1% -26,0% -25,0% -26,0% -29,1% 

 

 

Rys. 4.7. Charakterystyka starzenia próbka 2 – Shell Helix w samochodzie Volkswagen 

 

Charakterystykę starzeniową tego oleju, ze względu na jej kształt oraz wyraźną tendencję 

spadkową, uznano za poprawną. W związku z tym zdecydowano, że linia trendu będzie 

uwzględniana w dalszych badaniach i powstanie na podstawie wszystkich punktów 

pomiarowych.  

4.5.3. Analiza próbki 3 – Castrol Magnatec 

 Analiza charakterystyki starzeniowej próbki 3 (patrz Rys. 4.8) oraz wartości liczbowych 

zawartych w tabeli 4.5 wykazuje zaledwie niewielkie zmiany lepkości dynamiczniej w trakcie 

eksploatacji. W trakcie pierwszych 5000 km eksploatacji, spadek lepkości wynosił 
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maksymalnie 5,7% i pomimo zauważalnej zmienności w tym okresie, zmiany te nie są zbyt 

duże. Maksymalny spadek w trakcie całego okresu eksploatacji wynosił 9,5%.  

 

Tab. 4.5. Próbka 3 - Wartości lepkości dynamicznej i procentowe zmiany w trakcie eksploatacji 

Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

τ  

[km] 
0 107 226 469 786 1185 2146 3343 5109 13400 

η [Pa·s] 0,01495 0,01455 0,01468 0,01466 0,01410 0,01439 0,01481 0,01436 0,0489 0,01353 

Δη [%] - -2,7% -1,8% -1,9% -5,7% -3,8% -0,9% -4,0% -0,4% -9,5% 

 

Ze względu na dosyć stabilną charakterystykę starzenia tego oleju, zdecydowano przyjąć 

te próbki do dalszych badań, bez odrzucania któregokolwiek punktu pomiarowego.  

 

 

Rys. 4.8. Charakterystyka starzenia próbka 3 – Castrol Magnatec w samochodzie Toyota 

4.5.4. Analiza próbki 4 – Fuchs Titan – holownik Centaur 

Analiza zarówno charakterystyki przedstawionej na Rys. 4.9, jak i wartości liczbowych 

(Tab. 4.9) wskazuje na równomierną tendencję spadku lepkości. Od kształtującej się tendencji, 

w sposób nieznaczny odbiegają punkty pomiarowe nr 6 i 8. Odchyłka od tendencji w tych 

przypadkach jest jednak stosunkowo niewielka, dlatego nie powtarzano badań w tych punktach 

pomiarowych ani nie analizowano przyczyn tych odchyłek. 
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Tab. 4.6. Próbka 4 - Wartości lepkości dynamicznej i procentowe zmiany w trakcie eksploatacji 

Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

τ  

[km] 
0 137 246 356 474 633 739 970 1099 

η [Pa·s] 0,01545 0,01486 0,01454 0,01429 0,01405 0,01428 0,01331 0,01354 0,01312 

Δη [%] - -3,8% -5,9% -7,5% -9,0% -7,6% -13,9% -12,3% -15,1% 

 

 

Rys. 4.9. Charakterystyka starzenia próbka 4 – olej Fuchs Titan – holownik Centaur 

 

Analiza charakterystyki starzenia próbki 4 wykazuje, że dopasowanie linii trendu będzie 

w tym przypadku możliwe, a poziom dopasowania będzie zadowalający nawet bez odrzucania 

poszczególnych punktów charakterystyki. 

4.5.5. Analiza próbki 5 – Fuchs Titan – holownik Heros silnik A 

W przypadku tego oleju, należy osobno dokonać analizy charakterystyki pokazanej na 

Rys. 4.10  i analizy wartości liczbowych przedstawionych w tabeli 4.7. W pierwszym okresie 

widoczny jest spadek lepkości oleju silnikowego o 14,5%, natomiast lepkość dynamiczna 

pozostałych próbek oleju pozostaje na dosyć stabilnym poziomie o średniej wartości 0,01346 

Pa·s z odchyłkami od +4,3% do -7,6%. Wyniki należy uznać za poprawne. Spadek lepkości 

dynamicznej w pierwszym okresie eksploatacji jest cechą charakterystyczną rozległych 

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Le
p

ko
ść

 d
yn

am
ic

zn
a 

η
(τ

)
[P

a·
s]

Okres eksploatacji  [mth]

η (τ) - Olej nr 4 - Fuchs Titan - holownik Centaur



S t r o n a  | 68 

  

Analiza wpływu starzenia oleju silnikowego na parametry eksploatacyjne i przepływowe poprzecznego 

łożyska ślizgowego 

 G. Sikora  

instalacji olejowych, gdzie całkowite opróżnienie instalacji podczas wymiany oleju jest 

niemożliwe [158, 176, 207]. Podobny spadek lepkości dynamicznej oleju można zauważyć 

również w kolejnym oleju – nr 6, który był eksploatowany na tym samym statku, 

w identycznych warunkach. 

 

Tab. 4.7. Próbka 5 - Wartości lepkości dynamicznej i procentowe zmiany w trakcie eksploatacji 

Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

τ  

[km] 
0 270 397 497 647 800 899 1033 1193 1329 

η [Pa·s] 0,01584 0,01354 0,01384 0,01377 0,01331 0,01308 0,01388 0,01329 0,01239 0,01404 

Δη [%] - -14,5% -12,6% -13,1% -16,0% -17,4% -12,4% -16,1% -21,8% -11,4% 

 

 

Rys. 4.10. Charakterystyka starzenia próbka 5 – olej Fuchs Titan – holownik Heros Silnik A 

4.5.6. Analiza próbki 6 – Fuchs Titan – holownik Heros  silnik B 

W przypadku próbki oleju nr 6, można zauważyć podobny, lecz nieco niższy niż 

w przypadku oleju nr 5 spadek lepkości dynamicznej w pierwszym okresie eksploatacji. Należy 

zwrócić uwagę na fakt, iż holownik Heros posiada dwa silniki główne, z których pobierano 

próbki oleju. Obydwa silniki były eksploatowane w jednakowych warunkach, a ewentualne 

rozbieżności pomiędzy liczbą mth dla obu silników są spowodowane selektywnym ich 
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wykorzystaniem podczas manewrowania. Na Rys. 4.11 przedstawiono charakterystykę 

starzenia oleju nr 6. 

 

 

Rys. 4.11. Charakterystyka starzenia próbka 6 – olej Fuchs Titan – holownik Heros Silnik B 

 

W pierwszym okresie widoczny jest spadek lepkości oleju silnikowego o 9,4%, natomiast 

lepkość dynamiczna pozostałych próbek oleju pozostaje na dosyć stabilnym poziomie 

o średniej wartości 0,01408 Pa·s z odchyłkami o +14,3% do -7,5%. Wyniki należy uznać za 

poprawne, a spadek lepkości dynamicznej w pierwszym okresie eksploatacji można 

wytłumaczyć tak samo jak w przypadku oleju nr 5, dosyć rozległą instalacją olejową silnika, 

a co za tym idzie brakiem możliwości zupełnego jej opróżnienia podczas wymiany oleju. 

W tabeli 4.8 zestawiono wyniki pomiarów lepkości dynamicznej dla kolejnych próbek oleju 

wraz z jej procentową zmianą. 

 

Tab. 4.8. Próbka 5 - Wartości lepkości dynamicznej i procentowe zmiany w trakcie eksploatacji 

Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

τ  

[km] 
0 270 396 497 647 799 899 1032 1192 1319 

η [Pa·s] 0,01584 0,01436 0,01464 0,01466 0,01401 0,01404 0,01444 0,01336 0,01270 0,01451 

Δη [%] - -9,4% -7,6% -7,5% -11,6% -11,4% -8,9% -15,7% -19,8% -8,4% 
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4.5.7.  Wnioski dotyczące starzenia oleju 

Po dokonaniu analizy charakterystyk starzenia oleju, ale jeszcze przed przejściem do 

matematycznego opisywania charakterystyk, można dojść do pierwszych wniosków na temat 

tego procesu. Ze względu na znaczne różnice w sposobie eksploatacji badanych silników, 

należy je rozpatrywać osobno dla dwóch grup: silników samochodowych i silników 

w zastosowaniach morskich.  

Na Rys. 4.12 zestawiono charakterystyki starzeniowe olejów samochodowych.  

 

 

Rys. 4.12. Charakterystyki starzenia olejów samochodowych 

 

Interpretacja przedstawionych charakterystyk pozwala na sformułowanie następujących 

wniosków: 

a) Lepkość dynamiczna nowego oleju, mierzona w warunkach odniesienia, różni się 

znacznie (16,6%) dla badanych olejów spełniających wymagania klasy lepkościowej 

5W30 (1-Castrol Edge, 3-Castrol Magnatec). Różnice w tych wartościach wynikają 

z różnych klas jakościowych tych olejów. Jest to istotne uzasadnienie dla przestrzegania 

podczas doboru oleju silnikowego nie tylko klasy lepkościowej, ale również klasy 

jakościowej przewidzianej przez producenta silnika.  

b) Oleje silników samochodowych ulegają starzeniu na różne możliwe sposoby: 
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 Wzrost lepkości (olej nr 1 – Castrol Edge) o 17%, który wystąpił w silniku o zapłonie 

iskrowym można wytłumaczyć normalną eksploatacją silnika oraz stopniowym 

zanieczyszczeniem oleju produktami zużycia i spalania; 

 Spadek lepkości (olej nr 2 – Shell Helix) o 29%, który wystąpił w silniku o zapłonie 

samoczynnym wyposażonym w filtr cząstek stałych, można wytłumaczyć obecnością 

starego oleju po jego wymianie (spadek lepkości na poziomie 18,5% po pierwszych 

4000 km), a także przedostawaniem się paliwa do oleju silnikowego w związku 

z procesem oczyszczania filtra cząstek stałych a także ścinaniem długich łańcuchów 

molekuł węglowodorowych;  

 Utrzymywanie lepkości na stabilnym poziomie przez dłuższą część czasu eksploatacji 

(olej nr 3 – Castrol Magnatec) w silniku o zapłonie iskrowym, zasilanym LPG. 

Ewentualne odchylenia od wartości średniej, bądź początkowej można wytłumaczyć 

okresową obecnością paliwa w oleju spowodowaną jednoczesną pracą zarówno 

wtryskiwaczy benzynowych jak i gazowych  oraz późniejszym jego odparowaniu 

z oleju, niezbyt duże obciążenie łożysk ślizgowych;  

c) Wzrosty i spadki lepkości dynamicznej oleju w okresie jego eksploatacji należy uznać 

za zjawisko normalne, zależne od rodzaju silnika, w którym jest on eksploatowany, jego 

jakości oraz prawdopodobnie również od stylu i warunków eksploatacji.  

 

Na Rys. 4.13 przedstawiono charakterystyki starzenia oleju Fuchs Titan 10W40 

zastosowanego w różnych silnikach morskich. 

Dokonując analizy wykresów na Rys. 4.13, można stwierdzić, że olej Fuchs Titan 

w różnych silnikach morskich ulega starzeniu w podobny sposób. Przedstawione wyniki badań 

lepkości dynamicznej dotyczą tego samego oleju, eksploatowanego na trzech różnych 

silnikach. Silniki oznaczone jako Heros Silnik A i Heros Silnik B stanowią napęd główny 

holownika portowego, pracują w identycznych warunkach, a ich eksploatacja oraz remonty są 

przeprowadzane regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta. Próbki oznaczone jako Centaur 

pochodzą z silnika stanowiącego również napęd główny innego holownika i można założyć, że 

jest on eksploatowany w podobnych warunkach, co Silniki Heros A i Heros B. Charakterystyka 

sporządzona dla silnika Centaur mieści się pomiędzy charakterystykami wyznaczonymi dla 

silników Heros A i Heros B.  
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Rys. 4.13. Charakterystyki starzenia oleju w silnikach morskich 

 

W związku z powyższymi spostrzeżeniami można stwierdzić, że olej silnikowy Fuchs 

Titan stosowany w silnikach morskich, eksploatowanych zgodnie z zalecaniami producenta, 

ulega starzeniu w dosyć przewidywalny i powtarzalny sposób. Dlatego modelowanie 

matematyczne zmian lepkości dynamicznej w funkcji okresu eksploatacji będzie miało swoje 

odzwierciedlenie w stanie rzeczywistym i jest uzasadnione z praktycznego punktu widzenia.  

W przypadku olejów silnikowych stosowanych w samochodach, przed praktycznym 

wykorzystaniem charakterystyk starzenia, należałoby wykonać takie same badania dla kilku 

różnych pojazdów, wyposażonych w taki sam silnik, eksploatowanych w różnych warunkach 

drogowych i przez różnych kierowców.  
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5. Modelowanie charakterystyk 

W rozdziale 4 przedstawiono sposób przeprowadzenia badań doświadczalnych, opis 

aparatury, która została wykorzystana do tych badań a także analizę charakterystyk 

doświadczalnych starzenia oleju. Na podstawie otrzymanych wyników należy dobrać dla 

każdej z badanych zależności odpowiedni model fizyczny z literatury lub opracować własny, 

mający uzasadnienie fizyczne.  

Na podstawie analizy opisanej w podrozdziale 1.1.3 do dalszej analizy przyjęto równanie 

konstytutywne pierwszego rzędu (1.2) z lepkością pozorną (3.75).  

Model ten uwzględnia wpływy wielkości fizycznych takich jak ciśnienie, temperatura, 

starzenie oraz szybkość ścinania na lepkość pozorną oleju. W celu uwzględnienia 

rzeczywistych charakterystyk zbadanych zależności w dalszych badaniach numerycznych, 

należy opisać je matematycznie, uwzględniając modele dostępne w literaturze, rzeczywisty 

kształt charakterystyk oraz mając na uwadze ich wartości w określonych miejscach.  

W trakcie modelowania równań w pierwszej kolejności sprawdzano modele występujące 

w literaturze pod kątem ich dopasowania do rzeczywistych charakterystyk, otrzymanych 

z badań doświadczalnych. W przypadku, gdy dany model nie odzwierciedlał rzeczywistej 

charakterystyki, opracowano własny model. W wielu przypadkach uzyskane charakterystyki 

można by zamodelować funkcją wielomianową czwartego lub piątego stopnia i uzyskano by 

bardzo dobre dopasowanie modelu do charakterystyk rzeczywistych. Niestety funkcja 

wielomianowa nie w każdym przypadku miałaby uzasadnienie fizyczne.  

W ten sposób opisano matematycznie charakterystyki rzeczywistych zmian lepkości od 

poszczególnych wpływów. Opracowane modele zmian lepkości mają zastosowanie dla 

badanych olejów – aktualnie stosowanych do smarowania silników spalinowych. W przyszłości 

może zaistnieć potrzeba ponownego zamodelowania tych charakterystyk, ze względu na ciągły 

rozwój innowacyjnych środków smarnych (np. ferrooleje).  

5.1. Zależność lepkości dynamicznej od temperatury 

Zależność lepkości dynamicznej od temperatury w literaturze [102, 140] jest opisywana 

jako funkcja wykładnicza, opisana równaniem: 

 

𝜂1𝑇(𝜑, 𝑟, 𝑧) = 𝑎 ∙ 𝑒−𝛿𝑇(𝑇−𝑇0)
 , (5.1) 

 

gdzie: 
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T  – temperatura oleju [K], 

T0  temperatura odniesienia [K], 

δT  współczynnik materiałowy [K-1], 

a  bezwymiarowy współczynnik uwzględniający różne wyposażenie reometru [1]. 

Dla otrzymanych charakterystyk rzeczywistych model opisany tą funkcją zapewnia 

bardzo dobre dopasowanie. W trakcie modelowania uwzględniono także wartość lepkości 

dynamicznej w temperaturze odniesienia T0=90°C. W przypadku gdyby ta wartość nie została 

ustalona, dopasowanie modelu do charakterystyki byłoby znacznie lepsze, jednak miałoby to 

negatywny wpływ na obliczenia numeryczne, gdyż lepkość  𝜂1𝑇 byłaby obarczona większym 

błędem dopasowania charakterystyki. 

Bezwymiarowy współczynnik „a”, występujący w równaniu (5.1) w każdym 

przedstawionym przypadku wynosi 1, gdyż badanie zostało przeprowadzone przy użyciu 

zestawu płytka-stożek, użytego również do wykonania badania w warunkach odniesienia.  

W związku z tym nie zaistniała konieczność korygowania wyników ze względu na różne 

zestawy oprzyrządowania. Lepkość odniesienia 𝜂0 została uwzględniona w równaniach na 

potrzeby modelowania. Do obliczeń numerycznych zostanie ona wprowadzona równaniem 

(3.75).  

Na Rys. 5.1 – 5.5 przedstawiono charakterystyki zmian lepkości dynamicznej od 

temperatury dla poszczególnych olejów. Na rysunkach podano również współczynniki 

aproksymacji oraz determinacji R2 określający jakość dopasowania modelu. 

 
Rys. 5.1. Zmiany lepkości dynamicznej w funkcji temperatury dla nowego oleju 1 - Castrol Edge 
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Rys. 5.2. Zmiany lepkości dynamicznej w funkcji temperatury dla nowego oleju 2 - Shell Helix 

 

 

 
Rys. 5.3. Zmiany lepkości dynamicznej w funkcji temperatury dla nowego oleju 3 - Castrol Magnatec 
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Rys. 5.4. Zmiany lepkości dynamicznej w funkcji temperatury dla nowego oleju 4 - holownik Centaur 

 

 

 
Rys. 5.5. Zmiany lepkości dynamicznej w funkcji temperatury dla nowego oleju 5 oraz 6 – holownik Heros Silnik A 

i B 
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dynamicznej od temperatury przedstawiony w równaniu (5.3) oraz współczynniki 

aproksymacji zestawione w Tab. 5.1 na końcu rozdziału, zostaną użyte w obliczeniach 

numerycznych. 

5.2.  Zależność lepkości dynamicznej oleju od ciśnienia 

Zależność lepkości dynamicznej oleju od ciśnienia jest najczęściej w literaturze [10, 66, 

102] przedstawiana jako zależność wykładnicza, opisana równaniem Barusa:   

 

𝜂(𝑝) = 𝜂0𝑒𝛿𝑝∙𝑝,      (5.2) 

gdzie: 

η0  – lepkość oleju w temperaturze odniesienia [Pa·s], 

δp   – współczynnik lepkości [Pa-1]. 

Niestety, równanie to ma zastosowanie wyłącznie dla niskich ciśnień oraz 

w ograniczonym zakresie temperatur [10, 102]. Próby zamodelowania równaniem Barusa 

charakterystyk, powstałych na podstawie badań doświadczalnych kończyły się 

niepowodzeniem, a ewentualny kształt krzywych dopasowanych w sposób istotny od nich 

odbiegał.  

W badanych olejach zmiana ciśnienia już po osiągnięciu wartości ok. 0,5 MPa, 

stabilizowała się na poziomie ok. 40-90% wyższym od wartości początkowej. W układach 

rzeczywistych, ciśnienie tłoczenia pomp obiegowych oleju wynosi ok. 0,3 – 0,4 MPa, tak więc 

nawet najmniejsze dodatkowe ciśnienie wytworzone w węźle tarcia, powoduje wzrost lepkości 

o wspomniane 40-90%. Nowoczesne silniki spalinowe pracują w bardzo ciężkich warunkach – 

ciśnienia indykowane w cylindrach osiągają wartości 10,5 ÷ 12 MPa, a temperatury oleju 

podczas ich pracy sięgają wartości ok. 90°C dla silników morskich i nawet 120°C dla silników 

samochodowych. Zastosowanie w tym przypadku równania Barusa obarczało by dalsze 

obliczenia dużym błędem. Na Rys. 5.6 przedstawiono charakterystykę utworzoną przez punkty 

pomiarowe oraz ich aproksymację równaniem Barusa dla η0=0,01495 Pa·s, δp=4·10-8 Pa-1 oraz 

δp=10·10-8 Pa-1. 

Ciśnienie ma bardzo silny wpływ na lepkość dynamiczną, a tym samym na parametry 

eksploatacyjne węzła tarcia ślizgowego. Dlatego do dalszych obliczeń numerycznych należy 

użyć innego modelu, możliwie dokładnie odzwierciedlającego charakterystyki powstałe 

z badań doświadczalnych.  
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Rys. 5.6. Przykładowa aproksymacja wyników eksperymentalnych równaniem Barusa 

 

W wyniku przeprowadzonych poszukiwań literatury innych modeli opisujących 

zależność lepkości dynamicznej od ciśnienia oleju, znaleziono jedynie dokonywane przez 

różnych autorów modyfikacje współczynnika δp, uzależniające go od innych parametrów. Jak 

przedstawiono na Rys. 5.6, zmiana wartości współczynnika δp  nie przyczyni się do uzyskania 

lepszego stopnia dopasowania charakterystyki. W związku z tym postanowiono opracować 

własny model opisujący charakterystykę tych zmian. W tym celu założono, że charakterystyki 

lepkości dynamicznej, po przekroczeniu określonego ciśnienia osiągają swój poziom nasycenia 

i jedynie w niewielkim stopniu odbiegają od tego poziomu. Przy takim założeniu opracowano 

następujący model: 

 

𝜂(𝑝) = 𝜂ℎ𝑝 − (𝜂ℎ𝑝 − 𝜂0)𝑒𝛿𝑝∙𝑝,    (5.3) 

 

który po ubezwymiarowieniu przeprowadzonym w rozdziale 3.5, otrzymał następującą 

postać: 

 

𝜂1𝑝(𝜑, 𝑧) =
𝜂ℎ𝑝

𝜂0
−

𝜂ℎ𝑝−𝜂0

𝜂0
∙ 𝑒𝛿𝑝𝑝0·𝑝1;     (5.4) 

gdzie: 

ηhp  lepkość dynamiczna w wysokich ciśnieniach, po ustabilizowaniu [Pa·s]; 
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η0  lepkość dynamiczna w warunkach odniesienia [Pa·s]; 

δp  wymiarowy współczynnik materiałowy, uwzględniający zmiany lepkości 

dynamicznej od ciśnienia [Pa-1], 

p  wartość wymiarowa ciśnienia filmu olejowego [Pa], 

p0  charakterystyczna wymiarowa wartość ciśnienia dla pat i T0 [Pa], 

p1  bezwymiarowe ciśnienie hydrodynamiczne w filmie olejowym. 

 

Stosując zaproponowany model, osiągnięto dla badanych olejów stopień dopasowania na 

poziomie R2=0,82 do 0,97. Stopień dopasowania charakterystyk uznano za satysfakcjonujący 

i użyto tego modelu do opisania wszystkich charakterystyk zależności lepkości dynamicznej od 

ciśnienia dla wszystkich badanych olejów. Na Rys. 5.7 – 5.10 przedstawiono zamodelowane 

charakterystyki wraz z punktami pomiarowymi. 

 

 

Rys. 5.7. Zależność lepkości dynamicznej od ciśnienia - olej nr 1 – Castrol Edge 
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Rys. 5.8. Zależność lepkości dynamicznej od ciśnienia - olej nr 2 – Shell Helix 

 

 

 
Rys. 5.9. Zależność lepkości dynamicznej od ciśnienia - olej nr 3 – Castrol z samochodu Toyota 
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Rys. 5.10. Zależność lepkości dynamicznej od ciśnienia - oleje nr 4,5,6 – Fuchs Titan - holowniki Centaur, Heros 
silnik A i B 

 

5.3.  Zależność lepkości dynamicznej od szybkości ścinania 

W wyniku przeprowadzonych badań wstępnych [180, 184] olejów silnikowych, 

stwierdzono, iż oleje nowe, a także oleje przepracowane, wykazują właściwości 

nienewtonowskie. W badaniach doświadczalnych, opisanych w rozdziale 4, stwierdzono 

zmiany wartości lepkości dynamicznej oleju od szybkości ścinania dla wszystkich próbek oleju. 

W związku z powyższym, konieczny był dobór modelu opisującego te zmiany.  

Modele reologiczne, uwzględniające zmiany lepkości dynamicznej od szybkości ścinania 

to przede wszystkim modele Ostwalda-de Waele’a (1.10), Crossa (1.7) czy model Carreau 

(1.8). Wyniki pomiarów otrzymane z badań doświadczalnych próbowano aproksymować 

modelem teoretycznym Crossa i Carreau, przy czym jedynie model Crossa, zapewniał 

satysfakcjonujący stopień dopasowania do wyników pomiarów. Model ten ma postać [32]: 

 

 𝜂(𝜃) = 𝜂𝑖𝑛𝑓 +
𝜂0−𝜂𝑖𝑛𝑓

1+(𝑐∙𝜃)𝑑 ,   (5.7) 

gdzie: 

θ  szybkość ścinania [s-1], 

ηinf  lepkość dynamiczna w dla wysokich szybkości ścinania [s-1], 
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η0  lepkość dynamiczna w warunkach odniesienia [s-1], 

c  współczynnik materiałowy [s], 

d  bezwymiarowy współczynnik [1]. 

 

Wyniki pomiarów z badań doświadczalnych dla badanych olejów aproksymowano 

modelem Crossa, a otrzymane charakterystyki przedstawiono na Rys. 5.11 – 5.14. 

 

 
Rys. 5.11. Zależność lepkości dynamicznej od szybkości ścinania olej nr 1 – Castrol Edge z samochodu Honda 

 

W przypadku oleju nr 1, aproksymacji dokonano na podstawie wszystkich punktów 

pomiarowych, z całego badanego zakresu. Zmiana lepkości dynamicznej związana ze 

wzrostem szybkości ścinania, w badanym zakresie osiągnęła wartość -24%. Należy jednak 

zauważyć, że największy spadek lepkości dynamicznej wystąpił do szybkości ścinania ok. 

5000 [s-1], następnie, do szybkości ścinania ok. 20000 [s-1] zaobserwowano stabilizację 

wartości lepkości dynamicznej, natomiast po przekroczeniu szybkości ścinania 20000 [s-1] 

nastąpił miarowy spadek lepkości.  
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Rys. 5.12. Zależność lepkości dynamicznej od szybkości ścinania olej nr 2 – Shell Helix z samochodu 

Volkswagen 

 

W przypadku oleju nr 2, aproksymacji dokonano na podstawie punktów pomiarowych 

dla szybkości ścinania powyżej 20000 [s-1].  Zmiana lepkości dynamicznej związana ze 

wzrostem szybkości ścinania, w badanym zakresie osiągnęła wartość -9%.  Kształt 

charakterystyki uzyskanej z punktów pomiarowych należy uznać za prawidłowy, gdyż badanie 

to powtarzano trzykrotnie i za każdym razem ich kształt był bardzo zbliżony. Dla szybkości 

ścinania w przedziale ok. 2000 ÷ 20000 [s-1], przy każdym powtórzeniu obserwowano lekki 

wzrost lepkości dynamicznej, stabilizację w przedziale 20000 ÷ 30000 [s-1] oraz późniejszy 

spadek lepkości do końca badania. Należy zauważyć, że spadek lepkości dynamicznej do 

szybkości ścinania ok. 42000 [s-1] nie przekracza 4%.  

Biorąc pod uwagę ilość powtórzeń badania, częstotliwość próbkowania, co 73 [s-1] oraz 

niski spadek lepkości w dużym zakresie szybkości ścinania można uznać, że jest to cecha 

charakterystyczna dla tego oleju. Prawdopodobnie została ona zaprojektowana na etapie 

opracowywania receptury oraz technologii wytwarzania tego oleju. Natomiast spadek lepkości 

dynamicznej jedynie o 9% w badanym przedziale szybkości ścinania należy uznać za wynik 

najlepszy spośród badanych olejów. 

Ze względu na nietypowy kształt charakterystyki uzyskanej dla punktów pomiarowych 

do szybkości ścinania 20000 [s-1], aproksymację wykonano dla punktów pomiarowych powyżej 

20000 [s-1], wraz z jednoczesnym ustaleniem wartości dla θ=0 [s-1] na poziomie =0,01132 

[Pa·s]. 
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Rys. 5.13. Zależność lepkości dynamicznej od szybkości ścinania olej nr 3 – Castrol Magnatec  z samochodu 

Toyota 

 

Lepkość dynamiczna oleju nr 3, w pierwszym przedziale szybkości ścinania do wartości 

ok. 5000 [s-1], osiąga największy spadek lepkości, po czym w przedziale od ok. 20000 do 

30000 [s-1] utrzymuje się na stałym poziomie, po czym maleje do końca badanego przedziału. 

Do aproksymacji wykorzystano wszystkie punkty pomiarowe pochodzące z badań 

doświadczalnych, przy jednoczesnym ustaleniu wartości dla θ=0 [s-1] na poziomie 

η0=0,01495 [Pa·s]. 

W przypadku oleju eksploatowanego na statkach (oleje nr 4, 5, 6), aproksymacji 

dokonano na podstawie punktów pomiarowych powyżej szybkości ścinania 4500 [s-1]. Pomiar 

lepkości dynamicznej w pierwszym przedziale badania mógł być nieprawidłowy, ze względu 

na wyjście poza zakres pomiarowy użytego rotora, który zależy od przewidywanych naprężeń 

oraz gęstości badanego oleju. 
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Rys. 5.14. Zależność lepkości dynamicznej od szybkości ścinania oleje nr 4,5,6 – Fuchs Titan z holowników 
Centaur, Heros silnika A i B 

 

Oleje do zastosowań morskich ze względu na stabilniejszy charakter pracy, niższe 

prędkości obrotowe silnika, a także ze względów ekonomicznych mogą wykazywać niższą 

zawartość dodatków uszlachetniających niż w przypadku olejów samochodowych. Dodatkowo, 

mniejszy zakres prędkości obrotowych silników morskich sprawia, że nie ma konieczności 

stosowania oleju o szczególnych właściwościach reologicznych.  

Dla wszystkich charakterystyk zależności lepkości dynamicznej od szybkości ścinania 

należy się odnieść do minimalnej wartości prędkości obrotowej czopa wału. Proces 

hydrodynamicznego smarowania łożysk ślizgowych rozpoczyna się w chwili dostarczenia oleju 

do węzła tarcia pod odpowiednim ciśnieniem oraz rozpoczęcia obrotu czopa wału. W silnikach 

samochodowych odbywa się to jednocześnie w chwili uruchomienia silnika, natomiast 

w silnikach morskich często stosuje się smarowanie wstępne przy użyciu dodatkowej pompy 

elektrycznej. W obydwu przypadkach wpływ szybkości ścinania na lepkość dynamiczną należy 

rozpatrywać uwzględniając zależności geometryczne w danym węźle tarcia oraz rzeczywiste 

warunki pracy silnika. 
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5.4.  Zależność lepkości dynamicznej oleju od okresu eksploatacji  

W dostępnej literaturze, w której poruszano tematykę starzenia oleju silnikowego, nie 

znaleziono modeli opisujących zależność lepkości dynamicznej od okresu eksploatacji oleju. 

Wstępnej analizy starzenia badanych próbek oleju dokonano w rozdziale 4.5. Z dokonanej 

analizy wynika, iż lepkość dynamiczna oleju w trakcie eksploatacji zmienia się, a zmiany te 

mogą mieć różny charakter. Trudne do określenia są przyczyny chwilowych spadków lub 

wzrostów, nie mniej jednak, dla każdego typu silnika można zaobserwować tendencję tych 

zmian. W wielu przypadkach zmiany lepkości oleju w okresie eksploatacji można by opisać 

funkcją liniową, jednak w wyniku badań doświadczalnych zauważono większy spadek lepkości 

na początku eksploatacji oleju [176]. Wynika to głównie ze zmieszania nowego oleju ze 

zużytym, który pozostał w silniku oraz instalacji olejowej po wymianie. Z uwagi na ten fakt, 

do zamodelowania tej funkcji zasadnym będzie użycie funkcji wykładniczej. Uniwersalny 

model opisujący tendencję takich zmian można opisać następującą funkcją:  

 

 𝜂𝑝 = 𝜂0𝑒𝛿𝜏 · 𝜏,  (5.8) 

 

gdzie: 

η0  – lepkość oleju w warunkach odniesienia [Pa·s], 

δτ  – współczynnik materiałowy [1/km] lub [1/h] lub [1/mth], 

τ – okres eksploatacji oleju [km] lub [h] lub [mth]. 

 

Należy zaznaczyć, że zmienna τ oznacza czas w trakcie eksploatacji silnika w odniesieniu 

do okresu wymiany oleju. Jednostką zmiennej τ jest umownie [km], [h] lub [mth], zgodnie ze 

wskazaniami urządzenia odliczającego czas bądź dystans do następnej wymiany oleju. 

Pomimo, że [km] jest jednostką długości, a [mth] jest specyficzną jednostką czasu, wielkość tą 

należy traktować jedynie jako odniesienie do określonej chwili w okresie eksploatacji oleju.  

Niezależność zmiennej τ od czasu t bądź geometrii łożyska jest założeniem zarówno 

w metodzie analitycznej jak i numerycznej. 

Na Rys. 5.15 – 5.20 przedstawiono charakterystyki starzenia poszczególnych olejów 

wraz z aproksymowanymi funkcjami. Pierwszy punkt pomiarowy to lepkość dynamiczna oleju 

nowego. 
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Rys. 5.15. Zależność lepkości dynamicznej od okresu eksploatacji   dla oleju nr 1 – Castrol Edge z samochodu 
Honda  

 

W przypadku oleju nr 1, na dokładność aproksymacji wpływają najbardziej dwa ostatnie 

punkty pomiarowe, lecz nie wpływa to na stwierdzenie tendencji wzrostu lepkości w trakcie 

eksploatacji oleju.  

Przy pomocy zamodelowanej funkcji określono wzrost lepkości dynamicznej względem 

oleju nowego o 12,1% dla przebiegu 20000 km, po którym powinna nastąpić wymiana oleju 

oraz o 18,7% dla przebiegu 30000 km, który przyjęto na potrzeby symulacji.  

Olej nr 2 był eksploatowany w silniku wysokoprężnym, wyposażonym w filtr cząstek 

stałych. W układzie smarowania tego silnika producent przewidział olej typu LongLife, a okres 

jego eksploatacji określono na 30000 km. Z danych pomiarowych wynika, że już po przebiegu 

20000 km nastąpił spadek lepkości dynamicznej o 29,1%. Spadek lepkości dynamicznej 

określony na podstawie zamodelowanej krzywej wynosi odpowiednio 34,5% dla przebiegu 

20000 km i 47% dla przebiegu 30000 km. Spadek wyznaczonej z pomiarów lepkości 

dynamicznej o 29,1% jest spadkiem bardzo dużym. Jest on prawdopodobnie spowodowany 

eksploatacją pojazdu głównie w trybie miejskim. Ten rodzaj użytkowania powoduje, że filtr 

cząstek stałych (który posiadał samochód) nie regeneruje się samoczynnie podczas ciągłej 

jazdy, tylko regeneracja jest wymuszana poprzez wtrysk dodatkowej dawki paliwa która 

zwiększa temperaturę spalin. Komputer sterujący regeneracją filtra cząstek stałych uruchamia 
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proces regeneracji gdy ma dwa sygnały. Pierwszy mówiący o wzroście ciśnienia na filtrze (jego 

zanieczyszczeniu). Drugi o wysokich prędkościach obrotowych silnika (tak jak to jest w czasie 

jazdy po drogach szybkiego ruchu). W przypadku gdy kierowca zbyt agresywnie jeździ 

w mieście od skrzyżowania do skrzyżowania to komputer może się pomylić i uruchomić proces 

regeneracji w mieście. W trakcie takiej regeneracji część dodatkowej dawki paliwa może się 

przedostawać z komory spalania do miski olejowej silnika oraz mieszać z olejem i w końcowym 

efekcie obniżać lepkość oleju.    

 

 

Rys. 5.16. Zależność lepkości dynamicznej od okresu eksploatacji  dla oleju nr 2 Shell Helix z samochodu 
Volkswagen 

 

Oceniając jakość dopasowania aproksymowanej krzywej do punktów pomiarowych, 

należy odnieść się do sposobu eksploatacji tego silnika i wspomnianego sposobu regeneracji 

filtra cząstek stałych. Otrzymany poziom dopasowania określany wartością parametru 

R2=0,746 mógłby być wyższy w przypadku eksploatacji pojazdu wyłącznie w trybie miejskim 

(większy spadek lepkości) lub wyłącznie w trybie pozamiejskim (mniejszy spadek lepkości). 

W przedstawionym przypadku należy zauważyć tendencję spadku lepkości w okresie 

eksploatacji oleju oraz oszacować poziom tego spadku. Pomimo niskiej jakości dopasowania 

krzywej do wyników pomiarowych, jej spadkowy charakter oraz poziom spadku lepkości 

zostały zachowane, przez co zostanie ona uwzględniona w obliczeniach numerycznych.  
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Olej nr 3 został wymieniony w pojeździe po przebiegu 13400 km, przy czym producent 

przewiduje wymianę po 15000 km. Po przebiegu 13400 km lepkość dynamiczna oleju spadła 

o 9,5% względem oleju nowego. Spadek lepkości dynamicznej wyznaczony z zamodelowanej 

krzywej to 10,3% dla przebiegu 15000 km oraz 19,5% dla przebiegu 30000 km.  

 

 

Rys. 5.17. Zależność lepkości dynamicznej od okresu eksploatacji   dla oleju nr 3 Castrol Magnatec z 
samochoduToyota 

 

Ze względu na bardzo małą objętość oleju w silniku oraz potrzebę sprawdzenia zmian 

lepkości w pierwszym okresie eksploatacji oleju, pomiędzy przebiegiem 5109 km a 13400 km 

próbki nie były pobierane. Pomimo tego, jakość dopasowania jest zadowalająca. 

Przedstawiona na Rys 5.18 charakterystyka otrzymana dla oleju morskiego wykazuje 

najlepszą jakość dopasowania. Okres eksploatacji tego oleju został przewidziany przez 

producenta na 1500 h. Wymiana oleju nastąpiła po okresie 1099 h, dla którego wartość lepkości 

dynamicznej obniżyła się o 15,1% względem oleju nowego. Dla symulowanych okresów, na 

podstawie zamodelowanej krzywej, uzyskano odpowiednio spadek lepkości dynamicznej 

o 21,4% dla okresu 1500 h oraz o 38,2% dla okresu 3000 h. 
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Rys. 5.18. Zależność lepkości dynamicznej od okresu eksploatacji   dla oleju nr 4 Fuchs Titan z holownika 
Centaur 

 

 

 

Rys. 5.19. Zależność lepkości dynamicznej od okresu eksploatacji   dla oleju nr 5 Fuchs Titan z holownika Heros 
Silnik A 

 

W przypadku próbki oleju nr 5, uzyskano model o jakości dopasowania R2=0,3905, przy 

czym duży wpływ na tę jakość ma znaczny spadek lepkości w pierwszym okresie eksploatacji. 

Jak już wspomniano w rozdziale 4.5, spadek lepkości w początkowym okresie eksploatacji tego 

oleju może być spowodowany brakiem możliwości dokładnego oczyszczenia instalacji 

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Le
p

ko
ść

 d
yn

am
ic

zn
a 




[P
a·

s]

Okres eksploatacji  [h]

 - Olej nr 4 - Fuchs Titan 

Wartości zmierzone

Aproksymacja

Model reologczny:

τ·e
δ· [Pa·s]

0,015451 [Pa·s]

T090 [°C]

δτ  -1,6045∙10-4 [h-1]

R20,8877

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Le
p

ko
ść

 d
yn

am
ic

zn
a 


(
) 

[P
a·

s]

Okres eksploatacji  [h]

 - Olej nr 5 - Fuchs Titan

Wartości zmierzone

Aproksymacja

Model reologczny:

τ·e
δ· [Pa·s]

 0,015451 [Pa·s]

T0 9 [°C]

δτ -1,83826∙10-4 [h-1]

R20,3905



S t r o n a  | 91 

  

Analiza wpływu starzenia oleju silnikowego na parametry eksploatacyjne i przepływowe poprzecznego 

łożyska ślizgowego 

 G. Sikora  

olejowej przed zalaniem nowego oleju. W trakcie całego okresu eksploatacji tego oleju, czyli 

po 1329 h, nastąpił spadek lepkości dynamicznej o 11,4%. Dla symulowanych okresów, na 

podstawie zamodelowanej krzywej, uzyskano odpowiednio spadek lepkości dynamicznej 

o 24,5% dla okresu 1500 h oraz o 43,2% dla okresu 3000 h. 

Olej nr 6 (patrz Rys. 5.20) był eksploatowany w taki sam sposób jak olej nr 5. Spadek 

lepkości w pierwszym okresie eksploatacji był nieco niższy niż w przypadku oleju nr 5, co 

pozytywnie wpłynęło na jakość dopasowania krzywej i otrzymano współczynnik jakości 

dopasowania R2=0,5049. W trakcie całego okresu eksploatacji tego oleju, czyli po 1329 h, 

nastąpił spadek lepkości dynamicznej o 8,4%. Dla symulowanych okresów, na podstawie 

zamodelowanej krzywej, uzyskano odpowiednio spadek lepkości dynamicznej o 19,2% dla 

okresu 1500 h oraz o 34,7% dla okresu 3000 h. 

Analizując charakterystyki dla oleju nr 5 oraz 6 należy zwrócić uwagę na bardzo podobne 

wyniki badań doświadczalnych – dla danych okresów eksploatacji, lepkości dynamiczne 

obydwu olejów zmieniają się o podobną względną wartość.  

 

Rys. 5.20. Zależność lepkości dynamicznej od okresu eksploatacji dla oleju nr 6 Fuchs Titan z holownika Heros 
Silnik B 

 

5.5. Wnioski dotyczące modelowania charakterystyk 

W tym rozdziale dokonano matematycznego opisu charakterystyk otrzymanych 

z pomiarów. Dla większości modeli otrzymano wysoki poziom jakości dopasowania do 
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wyników pomiarów, a w przypadku obniżonej jakości dopasowania, przedstawiono 

uzasadnienie. Do modelowania zależności lepkości dynamicznej od temperatury i szybkości 

ścinania użyto modeli znanych z literatury. Dodatkowo zweryfikowano model Barusa, 

opisujący zależność lepkości dynamicznej od ciśnienia i zaproponowano własny, lepiej 

opisujący badaną zależność. Model zmian lepkości od okresu eksploatacji należy również 

uznać za nowatorski, gdyż nie znaleziono w literaturze podobnych opisów matematycznych 

tych charakterystyk.  

Podczas analizy numerycznej oraz wykorzystania wyników badań do projektowania 

węzłów tarcia, należy uwzględniać warunki pracy tych węzłów. Zarówno ciśnienie jak 

i szybkość ścinania w bardzo dużym stopniu wpływają na lepkość dynamiczną oleju. Dlatego 

dla każdego silnika należy określać minimalne ciśnienie podawania oleju przez pompę olejową, 

a także prędkość obrotową biegu jałowego, gdyż dopiero wtedy lepkość dynamiczna oleju 

osiąga swoją zaprojektowaną wartość. 

Modelowanie wpływu okresu eksploatacji oleju na lepkość dynamiczną ma zastosowanie 

jedynie w przypadku danego typu silnika oraz stosowanego paliwa. Inaczej kształtują się 

charakterystyki dla silników benzynowych, a inaczej dla wysokoprężnych. Dla silników 

samochodowych duży wpływ ma zróżnicowany sposób eksploatacji. Styl jazdy kierowcy oraz 

obszar użytkowania pojazdu powinien mieć wpływ na okresy pomiędzy wymianami oleju.  

W wyniku modelowania charakterystyk zmian lepkości dynamicznej od okresu 

eksploatacji oleju dla silników morskich stwierdzono, że są one bardzo podobne dla trzech 

silników tego samego producenta, smarowanych tym samym olejem, pomimo tego, że były 

zainstalowane na innych statkach, wyprodukowane w innym roku oraz obsługiwane przez 

różnych operatorów. Przedstawione wyniki badań dla silników morskich dowodzą, że dla 

danego silnika, oleju i podobnego zastosowania można z dużą dokładnością określić 

maksymalny czas eksploatacji oleju.    

Dokładniejsze dopasowanie aproksymowanych funkcji do danych pomiarowych można 

by uzyskać przy pomocy funkcji wielomianowej, jednak nie miało by to uzasadnienia 

fizycznego. Dodatkowy, negatywny wpływ na jakości wszystkich aproksymacji ma fakt 

wymuszania określonej wartości dla lepkości η0, która jest znana i do której odnoszą się 

wszystkie badania. Wszelkie odchylenia punktów pomiarowych od aproksymowanych funkcji 

należy uznać za błędy związane z metodą pobierania próbek, dokładnością urządzenia 

pomiarowego oraz w szczególności stanem eksploatacyjnym silnika w trakcie poboru próbki 

oleju.  
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Efektem badań przedstawionych w tym rozdziale są współczynniki funkcji zależności 

lepkości od poszczególnych wpływów, które zostaną wykorzystane do obliczeń numerycznych 

i symulacji ich wpływu na parametry eksploatacyjne i przepływowe poprzecznych łożysk 

ślizgowych. Zestawienie współczynników aproksymacji przedstawiono w Tab. 5.1. 

 

Tab. 5.1. Zestawienie współczynników aproksymacji 

Badany olej 1-Castrol Edge 

Honda 

2-Shell Helix 

Volkswagen 

3-Castrol 

Magnatec 

Toyota 

4-Fuchs Titan 

Centaur 

5-Fuchs Titan  

Heros 

Silnik A 

6-Fuchs Titan 

Heros 

Silnik B 

Warunki odniesienia 

η0 [Pa·s] 0,01358 0,01132 0,01495 0,01545 0,01584 0,01584 

T0 [°C] 90 90 90 90 90 90 

θ 0 [s-1] 67 67 67 67 67 67 

Wpływ temperatury   𝜼𝟏𝑻(𝝋, 𝒓, 𝒛) = 𝜼𝟎 ∙ 𝒆−𝜹𝑻(𝑻−𝑻𝟎) 

δT [K-1] 0,04138 0,04317 0,04818 0,05104 0,05189 0,05189 

Wpływ ciśnienia 

 

𝜼𝟏𝒑(𝝋, 𝒛) =
𝜼𝒉𝒑

𝜼𝟎

−  
𝜼𝒉𝒑 − 𝜼𝟎

𝜼𝟎

∙ 𝒆𝜹𝒑∙𝒑 

 

𝜂ℎ𝑝 [Pa·s] 0,026192 0,02559 0,02095 0,02028 0,02028 0,02028 

𝛿𝑝 [Pa-1] -3,706·10-6 -1,6635·10-6 -5,5686·10-6 -2,454·10-6 -2,454·10-6 -2,454·10-6 

Wpływ szybkości ścinania 
 

𝜼𝟏𝛉(𝝋, 𝒓, 𝒛) =
𝜼𝒊𝒏𝒇

𝜼𝟎

+
𝟏 −

𝜼𝒊𝒏𝒇

𝜼𝟎

𝟏 + (𝒄 ∙ 𝜽)𝒅
 

 

𝜂𝑖𝑛𝑓 [Pa·s] 0,01032 0,01028 0,01018 0,01197 0,01197 0,01197 

c [s] 0,00028 5,33498·10-5 3,30528·10-4 8,14099·10-5 8,14099·10-5 8,14099·10-5 

d [1] 0,59151 0,16745 1,24589 1,03729 1,03729 1,03729 

Wpływ okresu eksploatacji 

 

𝜼𝟏𝝉(𝝉) ≡ 𝜼𝟎 ∙ 𝒆𝜹𝝉∙𝝉 
 

𝛿𝜏 [km-1], 

[h-1] 

5,7124·10-6
 

[km-1] 

-21,156·10-6 

[km-1] 

-7,244·10-6 

[km-1] 

-160,45·10-6 

[h-1] 

-183,83·10-6 

[h-1] 

-139,60·10-6 

[h-1] 
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6. Obliczanie numeryczne parametrów przepływowych 

i eksploatacyjnych poprzecznego łożyska ślizgowego 

W rozdziałach 4 i 5 opisano zmiany lepkości dynamicznej oleju w warunkach 

eksploatacyjnych. Lepkość dynamiczna jest jednak parametrem oleju, a nie konkretnego węzła 

tarcia. Aby określić wpływ szybkości ścinania oraz starzenia oleju na parametry przepływowe 

i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych, należy wykonać obliczenia numeryczne 

tych parametrów. Równania opisujące parametry przepływowe i eksploatacyjne zostały 

wyprowadzone w rozdziale 3. W wyniku przeprowadzonej analizy teoretycznej, 

przeprowadzonych badań doświadczalnych oraz zamodelowania charakterystyk 

lepkościowych, opracowano program umożliwiający wyznaczenie tych parametrów 

w szczelinie smarnej łożyska ślizgowego. Parametry przepływowe i eksploatacyjne zostały 

opracowane na podstawie równań (3.90–3.101). Natomiast współczynniki charakterystyk 

lepkościowych oraz parametry warunków odniesienia zostały dobrane dla odpowiedniego oleju 

z tabeli 5.1. Dane dodatkowe przyjęte do obliczeń numerycznych we wszystkich symulacjach 

są następujące: 

- bezwymiarowa długość łożyska L1 = 0,25; 0,5; 1, 

- współczynnik przewodności cieplnej oleju κ = 0,15 [W·m-1·K-1], 

- temperatura odniesienia T0 = 363 [K], 

- wymiarowa lepkość dynamiczna oleju w warunkach odniesienia – zgodnie z Tab. 5.1, 

- prędkość kątowa czopa łożyska ω = 167,55 [rad/s], 

- promień czopa R = 0,0675 [m], 

- luz promieniowy ε = 0,107∙10-3 [m], 

- kąt przekoszenia osi czopa i panewki χ = 0 [rad], 

6.1.  Plan przeprowadzenia badań numerycznych 

Zaplanowane obliczenia numeryczne parametrów przepływowych i eksploatacyjnych 

wykonano dla poszczególnych wpływów: temperatury, ciśnienia, szybkości ścinania i starzenia 

Wpływy badano indywidualnie lub łącznie. Dodatkowo przeprowadzono symulacje 

numeryczne tych parametrów dla różnych bezwymiarowych długości łożysk. Mnogość 

uwzględnianych wpływów wymagała szczegółowego zaplanowania badań. W tabeli 6.1 ujęto 

wszystkie zaplanowane symulacje, z uwzględnieniem badanych wpływów. 
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Badania kompleksowe poszczególnych wpływów przeprowadzono dla oleju nr 4 – Fuchs 

Titan, stosowanego w silnikach morskich. Przeprowadzenie badań kompleksowych miało na 

celu określenie w jaki sposób poszczególne wpływy oddziaływują na parametry przepływowe 

i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych. 

 

Tab. 6.1. Matryca badanych zależności 

Oznaczenie 

symulacji 

 Badany wpływ 

η1=1 η(θ) η(p) η(T) η(τ0) η(τ0,2) η(τ0,4) η(τ0,6) η(τ0,8) η(τ1) 

 L1=0,5 

Symulacja 

40 
x    x      

Symulacja 

41 
 x   x      

Symulacja 

42 
  x x x      

Symulacja 

43 
         x 

Symulacja 

44 
 x x x x      

Symulacja 

45 
 x x x  x     

Symulacja 

46 
 x x x   x    

Symulacja 

47 
 x x x    x   

Symulacja 

48 
 x x x     x  

Symulacja 

49 
 x x x      x 

 L1=0,25 

Symulacja 

14 
 x x x x      

Symulacja 

19 
 x x x      x 

Symulacja 

410 
 x x x x      

Symulacja 

411 
 x x x      x 

 L1=1 

Symulacja 

412 
 x x x x      

Symulacja 

413 
 x x x      x 

Wyjaśnienie oznaczeń zastosowanych w tabeli 6.1: 

η1=1  badanie podstawowe dla stałej lepkości, niezależnej od poszczególnych wpływów, 

η(θ)   wpływ szybkości ścinania na lepkość oleju, 

η(p)   wpływ ciśnienia na lepkość oleju, 

η(T)   wpływ temperatury na lepkość oleju, 

η(τ0)   brak wpływu czasu eksploatacji (olej nowy), 

η(τ0,2.. τ0,8)   wpływ starzenia oleju co 0,2 okresu eksploatacji, 
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η(τ1)  wpływ starzenia oleju po przewidzianym okresie eksploatacji (olej zużyty), 

L1  bezwymiarowa długość łożyska, 

Symulacja 41  4 - oznaczenie oleju, zgodnie z tabelą 4.1, 1  numer symulacji, 

„x”  wpływ jest badany, 

„”  wpływ nie jest badany. 

 

Wyniki badań numerycznych zostały ujęte w formie tabelarycznej i zaprezentowane na 

wykresach. Obliczone procentowe spadki i wzrosty dla badanych parametrów zostały obliczone 

na podstawie wzoru: 

 

∆𝑃 =
𝑃𝑏−𝑃𝑤

𝑃𝑏
∙ 100%,     (6.1) 

gdzie: 

Pb  wartość parametru bez uwzględnienia badanego wpływu, 

Pw  wartość parametru po uwzględnieniu badanego wpływu. 

 Wszystkie badane parametry eksploatacyjne przedstawiane są w funkcji 

mimośrodowości względnej , gdzie =0 oznacza centryczność osi czopa i panewki, natomiast 

=1 oznacza maksymalną mimośrodowość względną tzn. styk czopa z panewką.  

Obliczenia numeryczne równania typu Reynoldsa wykonano metodą różnic skończonych przy 

wykorzystania programu Mathcad i własnych procedur obliczeniowych. Dodatkowo 

w obliczeniach numerycznych wykorzystano metodę kolejnych przybliżeń. Polegała ona na 

tym iż w pierwszym kroku obliczeniowym przyjmowano stałą lepkość dla nowego lub 

zużytego oleju i wyznaczano ciśnienie hydrodynamiczne. Następnie wyznaczano na podstawie 

wartości ciśnienia hydrodynamicznego i odpowiednich równań szybkość ścinania i temperaturę 

dla stałej lepkości dynamicznej. W kolejnym kroku obliczeniowym wyznaczano nowe ciśnienie 

hydrodynamiczne oraz temperaturę i szybkość ścinania z uwzględnieniem zmieniającej się 

wartości lepkości dynamicznej od różnych wpływów. Obliczenia powtarzano aż do uzyskania 

zbieżności rozwiązań. Wyniki po każdym kroku obliczeniowym zapisywano w pliku. 

Każda z symulacji opiera się o następujący schemat decyzyjny: 

1) Wprowadzenie parametrów dla charakterystyk η(θ), η(p), η(T), η(τ), zgodnie z tabelą 

5.1. 

2) Uwzględnienie lub nieuwzględnianie poszczególnych wpływów poprzez: 

a) w przypadku wpływu szybkości ścinania: ηinf  z Tab. 5.1 lub ηinf=η0 dla braku 

wpływu; 
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b) w przypadku wpływu ciśnienia: ηhp  z Tab. 5.1 lub ηhp=η0 dla braku wpływu; 

c) w przypadku wpływu temperatury: T  z Tab. 5.1 lub 𝛿T=0 dla braku wpływu; 

d) w przypadku wpływu starzenia:   z Tab. 5.1 lub τ=0, dla braku wpływu. 

3) Wprowadzenie lub zmiana mimośrodowości względnej, końca filmu olejowego oraz 

wczytanie pliku z rozkładem ciśnienia. Przyjmuje się następujący plik z rozkładem 

ciśnienia: 

a) z badania podstawowego dla pierwszego kroku obliczeniowego badanego wpływu; 

b) z poprzedniego kroku obliczeniowego dla kolejnych iteracji. 

4) Kalkulacja. Poszczególne parametry przepływowe i eksploatacyjne są obliczane na 

podstawie: 

a) obliczenia bezwymiarowego ciśnienia hydrodynamicznego, na podstawie 

równania typu Reynoldsa (3.95), z uwzględnieniem klasycznych warunków 

brzegowych oraz bezwymiarowej długości łożyska; 

b) obliczenia wartości temperatury filmu olejowego, w punktach rozłożonych po 

obwodzie panewki, na podstawie równania rozkładu temperatur (3.96); 

c) obliczenia bezwymiarowej siły nośnej C1, na podstawie równania (3.98); 

d) obliczenia bezwymiarowej siły tarcia Fr1, na podstawie równania (3.100); 

e) obliczenia umownego współczynnika tarcia /, na podstawie równania (3.101); 

5) Kontrola końca filmu olejowego – ciśnienie na krańcach filmu musi być równe 0. 

W przeciwnym przypadku, należy powrócić do punktu 3) i zmodyfikować wartość 

końca filmu olejowego φk. 

6) Zapis rozkładu ciśnień oraz wyliczonych parametrów przepływowych 

i eksploatacyjnych w nowych plikach. 

7) Czynności 3÷6 należy wykonać dla =0,1÷0,9. 

8) Sprawdzenie zbieżności i stabilności wyników i wykonanie kolejnego kroku 

uzbieżniającego w przypadku, gdy parametry przepływowe lub eksploatacyjne różnią 

się o więcej niż 1% od otrzymanych z poprzedniego kroku obliczeniowego. 

9) Czynności 1 - 8 należy wykonać dla wszystkich zaplanowanych symulacji. 
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6.2. Wyznaczenie parametrów bez uwzględnienia poszczególnych 

wpływów – Symulacja 40 

Wyznaczenie parametrów przepływowych i eksploatacyjnych bez uwzględnienia 

poszczególnych wpływów jest wykonywane dla stałej lepkości dynamicznej niezależnej od 

poszczególnych wpływów. Uzyskane wyniki należy traktować wyłącznie jako odniesienie do 

określania poszczególnych wpływów, gdyż w rzeczywistych łożyskach podczas pracy zawsze 

występują zmiany lepkości od ciśnienia hydrodynamicznego, temperatury oraz szybkości 

ścinania. 

Do obliczenia wartości podstawowych parametrów przepływowych i eksploatacyjnych 

przyjęto lepkość pozorną η1=1, więc w efekcie oparte są one na modelu newtonowskim. 

Obliczenia te uwzględniają konkretną bezwymiarową długość łożyska, promieniowy luz 

względny, średnicę czopa, prędkość kątową czopa oraz współczynnik przewodności cieplnej. 

W tabeli 6.2 przedstawiono otrzymane wartości bezwymiarowe: siły nośnej C1, siły tarcia 

Fr1, umownego współczynnika tarcia , a także maksymalnego ciśnienia p1max.  

 

Tab. 6.2. Parametry przepływowe i eksploatacyjne bez uwzględnienia  poszczególnych wpływów (pierwszy krok 
obliczeniowy) 

Mimośrodowość 

względna 

Umowny 

współczynnik tarcia 

Bezwymiarowa 

siła nośna 

Bezwymiarowa 

siła tarcia 

Bezwymiarowe ciśnienie 

maksymalne 

  /  C1  Fr1 p1max 

0,1 95,84 0,14 13,53 0,07 

0,2 45,50 0,30 13,76 0,16 

0,3 27,94 0,51 14,18 0,28 

0,4 18,68 0,79 14,82 0,46 

0,5 12,82 1,23 15,79 0,78 

0,6 8,73 1,98 17,27 1,38 

0,7 5,74 3,42 19,65 2,70 

0,8 3,50 6,86 23,99 6,51 

0,9 1,73 20,06 34,67 25,41 

 

Rozkład temperatur filmu olejowego na powierzchni wewnętrznej panewki łożyska 

ślizgowego bez uwzględnienia poszczególnych wpływów dla mimośrodowości względnych 

przedstawiono na Rys. 6.1.  

Wykresy wartości zawartych w tabeli 6.2 zostały zaprezentowane na Rys. 6.6 ÷ Rys. 6.99 

(wykresy opisane jako podstawa). 
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Rys. 6.1 Rozkład temperatur filmu olejowego na panewce łożyska 

6.3. Obliczenia numeryczne wpływu szybkości ścinania na parametry 

przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych – 

Symulacja 41 

W Symulacji 41 został uwzględniony jedynie wpływ szybkości ścinania na 

bezwymiarową lepkość (właściwości nienewtonowskie). Zmiany szybkości ścinania występują 

w cienkiej warstwie filmu olejowego łożysk ślizgowych w związku z różnicą prędkości 

powierzchni czopa i panewki oraz zmiennej wysokości szczeliny smarnej. W łożyskach 

ślizgowych, stosowanych w silnikach spalinowych występują duże zmiany obciążenia. W 

związku z tym nieustannie zmienia się wysokość szczeliny smarnej a tym samym zmienia się 

szybkość ścinania. Z obliczeń wykonanych na podstawie Tab. 5.1 wynika, że spadek lepkości 

oleju spowodowany wpływem właściwości nienewtonowskich jest dosyć duży i dla badanych 

olejów mieści się w przedziale od 9% do 31%. 

W Tab. 6.3 przedstawiono otrzymane wartości bezwymiarowe: siły nośnej, siły tarcia, 

umownego współczynnika tarcia, a także maksymalnego bezwymiarowego ciśnienia. 

Natomiast w Tab. 6.4 przedstawiono procentowe zmiany parametrów przepływowych 

i eksploatacyjnych względem wartości podstawowych (patrz Tab. 6.2). Wpływ szybkości 

ścinania na rozkład ciśnienia hydrodynamicznego pokazano w Tab. 6.5 dla mimośrodowości 

względnej 0,2÷0,8 i bezwymiarowej długości łożyska L1=0,5.  

Dla badanego oleju, procentową zmianę lepkości uwzględniającą wpływ szybkości 

ścinania, opisano wzorem: 

 

1,0 

 k
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 ∆𝜂(𝜃) =
𝜂0− 𝜂𝑖𝑛𝑓

𝜂0
∙ 100%.     (6.2) 

 

Tab. 6.3. Parametry przepływowe i eksploatacyjne z uwzględnieniem wpływu szybkości ścinania na lepkość 
dynamiczną oleju w szczelinie łożyska ślizgowego 

Mimośrodowość 

względna 

Umowny 

współczynnik tarcia 

Bezwymiarowa 

siła nośna 

Bezwymiarowa 

siła tarcia 

Bezwymiarowe 

ciśnienie maksymalne 

  /  C1 Fr1 p1max 

0,1 95,85 0,11 10,78 0,06 

0,2 45,53 0,24 10,96 0,12 

0,3 27,99 0,40 11,28 0,22 

0,4 18,74 0,63 11,79 0,36 

0,5 12,89 0,97 12,56 0,61 

0,6 8,80 1,56 13,73 1,08 

0,7 5,81 2,69 15,61 2,12 

0,8 3,55 5,36 19,04 5,09 

0,9 1,76 15,62 27,47 19,76 

Tab. 6.4. Procentowe zmiany parametrów przepływowych i eksploatacyjnych z uwzględnieniem wpływu szybkości 
ścinania na lepkość dynamiczną oleju w szczelinie łożyska ślizgowego względem wartości podstawowych 

Mimośrodowość 

względna 

Umowny 

współczynnik tarcia 

Bezwymiarowa 

siła nośna 

Bezwymiarowa 

siła tarcia 

Bezwymiarowe 

ciśnienie maksymalne 

  /  C1 Fr1 p1max  

0,1 0,0% -20,4% -20,4% -20,4% 

0,2 0,1% -20,4% -20,4% -20,5% 

0,3 0,2% -20,6% -20,4% -20,7% 

0,4 0,4% -20,7% -20,4% -20,9% 

0,5 0,6% -20,9% -20,5% -21,1% 

0,6 0,8% -21,2% -20,5% -21,3% 

0,7 1,1% -21,4% -20,6% -21,6% 

0,8 1,4% -21,8% -20,7% -21,9% 

0,9 1,8% -22,1% -20,8% -22,2% 

 

Tab. 6.5. Rozkład ciśnienia w filmie olejowym dla oleju newtonowskiego i z uwzględnieniem szybkości ścinania 

Parametry 
Stała lepkość 

Wpływ szybkości ścinania 

(właściwości nienewtonowskie) 

  
λ=0,2; L1=0,5 

p
 

Olej newtonowski: 

p1max=0,1558; 

φk=3,482; 

 

Wpływ szybkości ścinania: 

p1max=0,1239; 

φk =3,482; 

  

k 

p1max 

k 

p1max 
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λ=0,4; L1=0,5 

p
 

Olej newtonowski: 

p1max=0,4608; 

φk =3,468; 

 

Wpływ szybkości ścinania: 

p1max=0,3647; 

φk =3,468; 

  

λ=0,6; L1=0,5 

p
 

Olej newtonowski: 

p1max=1,379; 

φk =3,445; 

 

Wpływ szybkości ścinania: 

p1max=1,085; 

φk =3,445; 

  
λ=0,8; L1=0,5 

p
 

Olej newtonowski: 

p1max=6,512; 

φk =3,415; 

 

Wpływ szybkości ścinania: 

p1max=5,087; 

φk =3,415; 

  

 

Dla oleju nr 4, spadek lepkości dynamicznej obliczony na podstawie wzoru (6.2) osiąga 

wartość 22,5%. Jest to maksymalny spadek lepkości dynamicznej, osiągany jedynie dla bardzo 

dużych szybkości ścinania. Spadek siły nośnej w przedziale =0,1÷0,9 waha się od 20,4% ÷ 

22,1% i jest spowodowany uwzględnieniem wpływu szybkości ścinania na zmianę lepkości 

pozornej w równaniu typu Reynoldsa. Zmiany na podobnym poziomie zostały obliczone dla 

bezwymiarowej siły tarcia i maksymalnego bezwymiarowego ciśnienia. Umowny 

współczynnik tarcia wzrasta od 0% ÷ 1,8% dla zmieniającej się mimośrodowości względnej od 

=0,1 do =0,9. 

k 
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Na Rys. 6.2 przedstawiono rozkład temperatur filmu olejowego na powierzchni 

wewnętrznej panewki łożyska ślizgowego z uwzględnieniem wpływu szybkości ścinania na 

zmianę lepkości przy mimośrodowości względnej .  

 

Rys. 6.2 Rozkład temperatury filmu olejowego na powierzchni wewnętrznej panewki łożyska ślizgowego, 
z uwzględnieniem wpływu szybkości ścinania na zmianę lepkości 

6.4. Obliczenia numeryczne wpływu temperatury i ciśnienia na 

parametry przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych łożysk 

ślizgowych – Symulacja 42 

Pracy łożyska ślizgowego w każdym momencie towarzyszą zmiany ciśnienia oraz 

temperatury. Wpływy ciśnienia i temperatury na lepkość dynamiczną, badane osobno, są 

wpływami bardzo silnymi. Dla badanego oleju nr 4, wzrost lepkości spowodowany wzrostem 

ciśnienia, osiąga wartość 31% natomiast spadek lepkości wynikający z rozkładu temperatury 

w filmie olejowym może być rzędu kilkudziesięciu procent. W łożyskach ślizgowych, każdemu 

wzrostowi obciążenie towarzyszy wzrost ciśnienia, natomiast wzrostowi prędkości obrotowej  

towarzyszy wzrost temperatury, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia lepkości 

dynamicznej, a co za tym idzie ciśnienia i siły nośnej. Obydwa te wpływy są od siebie bardzo 

współzależne. Dlatego w obliczeniach numerycznych parametrów przepływowych 

i eksploatacyjnych, wpływy ciśnienia i temperatury należy rozpatrywać jednocześnie.  

Dane do obliczeń numerycznych dla oleju nr 4 przyjęto z Tab. 5.1. Obliczone parametry 

eksploatacyjne łożyska zamieszczono w Tab. 6.6, natomiast w Tab. 6.7 zamieszczono 

procentowe zmiany tych parametrów względem wartości podstawowych (patrz Tab. 6.2) dla 

1,0 

 k
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mimośrodowości względnej 0,1÷0,9 i bezwymiarowej długości łożyska L1=0,5. Wpływ 

zmian lepkości od ciśnienia i temperatury na rozkład ciśnienia hydrodynamicznego pokazano 

w Tab. 6.8.  

 

Tab. 6.6. Parametry przepływowe i eksploatacyjne z uwzględnieniem wpływu temperatury i ciśnienia na lepkość 
dynamiczną oleju w szczelinie łożyska ślizgowego 

Mimośrodowość 

względna 

Umowny 

współczynnik tarcia 

Bezwymiarowa 

siła nośna 

Bezwymiarowa 

siła tarcia 

Bezwymiarowe 

ciśnienie maksymalne 

 / C1 Fr1 p1max 

0,1 94,23 0,07 6,15 0,03 

0,2 43,68 0,15 6,34 0,08 

0,3 25,94 0,26 6,64 0,14 

0,4 16,55 0,43 7,09 0,25 

0,5 10,70 0,73 7,79 0,47 

0,6 6,90 1,28 8,85 0,89 

0,7 4,44 2,37 10,51 1,86 

0,8 2,72 4,93 13,40 4,56 

0,9 1,39 14,76 20,51 18,38 

 

Tab. 6.7. Procentowe zmiany parametrów przepływowych i eksploatacyjnych z uwzględnieniem wpływu 
temperatury i ciśnienia na lepkość dynamiczną oleju w szczelinie łożyska ślizgowego względem wartości 

podstawowych  

Mimośrodowość 

względna 

Umowny 

współczynnik tarcia 

Bezwymiarowa 

siła nośna 

Bezwymiarowa 

siła tarcia 

Bezwymiarowe 

ciśnienie maksymalne 

  /  C1 Fr1 p1max 

0,1 -1,7% -53,8% -54,6% -53,6% 

0,2 -4,0% -52,0% -54,0% -51,7% 

0,3 -7,1% -49,6% -53,2% -48,9% 

0,4 -11,4% -46,0% -52,2% -45,2% 

0,5 -16,5% -40,9% -50,7% -40,2% 

0,6 -20,9% -35,2% -48,7% -35,1% 

0,7 -22,8% -30,7% -46,5% -31,3% 

0,8 -22,2% -28,2% -44,1% -30,0% 

0,9 -19,6% -26,4% -40,8% -27,6% 

 

Zaobserwowane zmiany parametrów eksploatacyjnych są bardzo duże. Przed dalszą 

analizą wyników, należy zauważyć, że symulacje są wykonane dla ściśle określonej 

bezwymiarowej długości łożyska, prędkość obrotowej czopa oraz określonego oleju. 

Spadek siły nośnej łożyska o 53,8% dla =0,1 jest spowodowany głównie wpływem 

temperaturowym, gdyż ciśnienie, a tym samym jego wpływ jest w tym przypadku na bardzo 

niskim poziomie. Siła nośna rośnie wraz ze wzrostem ciśnienia. Zachodzi to dla większych 

wartości mimośrodowości względnej. Tarcie graniczne lub mieszane może też zachodzić dla 

wyższych wartości  mimośrodowości np. dla =0,9, a dla tej wartości obserwujemy spadek siły 

nośnej związany z wpływem ciśnienia i temperatury na lepkość, na poziomie 26,4%. Czyli 

widać znaczący wpływ ciśnienia na wzrost lepkości dla dużych mimośrodowości względnych. 
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Tab. 6.8. Rozkład bezwymiarowego ciśnienia hydrodynamicznego w filmie olejowym dla oleju newtonowskiego 
oraz z uwzględnieniem wpływu temperatury i ciśnienia na lepkość dynamiczną oleju w szczelinie łożyska 

ślizgowego 

Parametry Stała lepkość Wpływ temperatury i ciśnienia 

λ=0,2; L1=0,5 

pp,T
 

Olej newtonowski: 

p1max=0,1558; 

φk =3,482; 
 

Wpływ temperatury i ciśnienia: 

p1max=0,07528; 

φk =3,494; 

  

λ=0,4; L1=0,5 

pp,T
 

Olej newtonowski: 

p1max=0,4608; 

φk =3,468; 

 

Wpływ temperatury i ciśnienia: 

p1max=0,2528; 

φk =3,494; 

  
λ=0,6; L1=0,5 

pp,T
 

Olej newtonowski: 
p1max=1,379; 

φk =3,445; 

 

Wpływ temperatury i ciśnienia: 

p1max=1,8948; 

φk =3,489; 

  

λ=0,8; L1=0,5 

pp,T
 

Olej newtonowski: 

p1max=6,512; 

φk =3,415; 

 

Wpływ temperatury i ciśnienia: 

p1max=4,559; 

φk =3,450; 
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p1max 
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Na Rys. 6.3 przedstawiono rozkład temperatur filmu olejowego na powierzchni 

wewnętrznej panewki z uwzględnieniem wpływu ciśnienia i temperatury na zmianę lepkości 

dla mimośrodowości względnych .  

 

Rys. 6.3 Rozkład temperatury filmu olejowego na powierzchni wewnętrznej panewki, z uwzględnieniem wpływu 
temperatury i ciśnienia na zmianę lepkości 

 

6.5. Obliczenia numeryczne wpływu starzenia na parametry 

przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych 

– Symulacja 43 

Wpływ starzenia oleju na parametry przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych łożysk 

ślizgowych badano osobno, bez uwzględnienia pozostałych wpływów. Badanie takie jest 

zasadne tylko do weryfikacji poprawności uwzględnienia modelu z lepkością pozorną 

w obliczeniach numerycznych. Model taki można zapisać w następującej postaci: 

  

𝜂𝑝 = 𝜂0 ∙ 𝜂𝜏 = 𝜂0 ∙ 𝑒𝛿𝜏1 · 𝜏1,    (6.3) 

gdzie: 

η0  - lepkości w warunkach odniesienia w [Pa·s], 

𝛿τ1 = 𝛿τ· τ0 - bezwymiarowy współczynnik uwzględniający wpływ czasu eksploatacji τ na 

zmiany lepkości dynamicznej,  

𝛿τ - współczynnik uwzględniający wpływ czasu eksploatacji τ na zmiany lepkości 

dynamicznej [1/km] lub [1/h] lub [1/mth], 

τ1  - bezwymiarowy okres eksploatacji. 

1,0 

 k
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τ0  - charakterystyczny wymiarowy okres eksploatacji [km], [h], [mth]. 

W przypadku uwzględnienia tylko wpływu starzenia, zgodnie z zależnością (6.3), lepkość 

pozorna zależy tylko od lepkości w warunkach odniesienia η0, bezwymiarowego okresu 

eksploatacji τ1 i bezwymiarowego współczynnika materiałowego 𝛿τ1.  

W Tab. 6.9 zamieszczono wyniki obliczeń numerycznych parametrów eksploatacyjnych 

łożyska ślizgowego, obliczone tylko z uwzględnieniem starzenia oleju, dla τ1=1, czyli dla oleju 

zużytego. W Tab. 6.10 zawarto porównanie parametrów przepływowych i eksploatacyjnych 

z uwzględnieniem starzenia oleju względem wartości podstawowych τ1=0 (patrz Tab. 6.2).  

Otrzymane wyniki są zgodne z założeniami. Parametry eksploatacyjne łożyska zmieniły 

się zgodnie z charakterystyką starzenia tego oleju, przedstawioną w rozdziale 5.4, dla której po 

1500 godzinach pracy silnika spadek lepkości osiągnął poziom 21,4%. Przedstawione wyniki 

obliczeń numerycznych, a dokładnie ich zgodność z analizą teoretyczną, świadczą dodatkowo 

o poprawności działania programu obliczeniowego. Wpływ zmian lepkości od starzenia (dla 

=1) na rozkład ciśnienia hydrodynamicznego pokazano w Tab. 6.11. 

 

Tab. 6.9. Parametry przepływowe i eksploatacyjne z uwzględnieniem starzenia oleju 

Mimośrodowość 

względna 

Umowny 

współczynnik tarcia 

Bezwymiarowa 

siła nośna 

Bezwymiarowa 

siła tarcia 

Bezwymiarowe 

ciśnienie maksymalne 

 / C1 Fr1 p1max 

0,1 95,84 0,11 10,64 0,06 

0,2 45,50 0,24 10,82 0,12 

0,3 27,94 0,40 11,14 0,22 

0,4 18,68 0,62 11,65 0,36 

0,5 12,82 0,97 12,42 0,61 

0,6 8,73 1,55 13,58 1,08 

0,7 5,74 2,69 15,45 2,13 

0,8 3,50 5,39 18,86 5,12 

0,9 1,73 15,77 27,25 19,97 

 

Tab. 6.10. Procentowe zmiany parametrów przepływowych i eksploatacyjnych z uwzględnieniem starzenia 
względem wartości podstawowych 

Mimośrodowość 

względna 

Umowny 

współczynnik tarcia 

Bezwymiarowa 

siła nośna 

Bezwymiarowa 

siła tarcia 

Bezwymiarowe 

ciśnienie maksymalne 

 / [%] C1 [%] Fr1 [%] p1max[%] 

0,1 0,0% -21,4% -21,4% -21,4% 

0,2 0,0% -21,4% -21,4% -21,4% 

0,3 0,0% -21,4% -21,4% -21,4% 

0,4 0,0% -21,4% -21,4% -21,4% 

0,5 0,0% -21,4% -21,4% -21,4% 

0,6 0,0% -21,4% -21,4% -21,4% 

0,7 0,0% -21,4% -21,4% -21,4% 

0,8 0,0% -21,4% -21,4% -21,4% 

0,9 0,0% -21,4% -21,4% -21,4% 
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Tab. 6.11. Rozkład ciśnienia w filmie olejowym dla oleju newtonowskiego i z uwzględnieniem starzenia oleju 

Parametry Stała lepkość, olej nowy =0 Wpływ starzenia oleju=1 

λ=0,2; L1=0,5,  

ηp=η() 
 

Olej newtonowski: 

p1max=0,1558; 

φk =3,482; 

 

Wpływ starzenia oleju: 

p1max=0,1225; 

φk =3,482; 

  

λ=0,4; L1=0,5 

ηp=η() 
 

Olej newtonowski: 

p1max=0,4608; 
φk =3,468; 

 

Wpływ starzenia oleju: 

p1max=0,3623; 

φk =3,468; 

  

λ=0,6; L1=0,5 

ηp=η() 
 

Olej newtonowski: 

p1max=1,379; 

φk =3,445; 

 

Wpływ starzenia oleju: 
p1max=1,084; 

φk =3,445; 

  

λ=0,8; L1=0,5 

ηp=η() 

 

Olej newtonowski: 

p1max=6,512; 

φk =3,415; 

 

Wpływ starzenia oleju: 

p1max=5,119; 

φk =3,415; 
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Na Rys. 6.4 zaprezentowano rozkład temperatur filmu olejowego na wewnętrznej 

powierzchni panewki z uwzględnieniem wpływu starzenia oleju na zmianę lepkości dla 

mimośrodowości względnej .  

 

Rys. 6.4 Rozkład temperatur filmu olejowego na powierzchni wewnętrznej panewki łożyska ślizgowego, z 

uwzględnieniem starzenia oleju =1 

 

6.6. Obliczenia numeryczne wpływu szybkości ścinania, ciśnienia oraz 

temperatury na parametry przepływowe i eksploatacyjne 

poprzecznych łożysk ślizgowych – Symulacja 44 

W rozdziałach 6.1  6.5 określono jak poszczególne parametry fizyczne wpływają na 

parametry eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych. W ramach analizy otrzymanych 

wyników wykazano, że wpływy szybkości ścinania, ciśnienia i temperatury mają bardzo duży 

wpływ na te parametry i są od siebie bardzo współzależne. Dodatkowo wspomniane wpływy 

zawsze towarzyszą pracy poprzecznych łożysk ślizgowych. W związku z tym analizę wpływu 

starzenia na parametry eksploatacyjne należy odnosić do modelu uwzględniającego te 

wszystkie wpływy.  

W Tab. 6.12 zaprezentowano wyniki obliczeń numerycznych, uwzględniających 

wpływy: szybkości ścinania, ciśnienia i temperatury na lepkość pozorną. Wyniki te nie 

uwzględniają starzenia oleju. Lepkość pozorna dla tej symulacji jest określona następującym 

równaniem:  

1,0 

 k
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𝜂𝑝 = 𝜂0 ∙ 𝜂1 = 𝜂0 ∙ 𝜂1𝜃 ∙ 𝜂1𝑝 ∙ 𝜂1𝑇  .     (6.4) 

Tab. 6.12. Parametry przepływowe i eksploatacyjne z uwzględnieniem wpływu szybkości ścinania, ciśnienia 
i temperatury na lepkość pozorną oleju 

Mimośrodowość 

względna 

Umowny 

współczynnik tarcia 

Bezwymiarowa 

siła nośna 

Bezwymiarowa 

siła tarcia 

Bezwymiarowe 

ciśnienie maksymalne 

 / C1 Fr1 p1max 

0,1 94,55 0,05 4,84 0,03 

0,2 44,03 0,11 4,98 0,06 

0,3 26,30 0,20 5,19 0,11 

0,4 16,89 0,33 5,52 0,19 

0,5 10,99 0,55 6,03 0,35 

0,6 7,05 0,97 6,82 0,68 

0,7 4,46 1,81 8,08 1,43 

0,8 2,71 3,80 10,29 3,51 

0,9 1,36 11,48 15,62 14,17 

 

Procentowe zmiany parametrów przepływowych i eksploatacyjnych względem wartości 

podstawowych przedstawiono w Tab. 6.13. Natomiast rozkład bezwymiarowego ciśnienia 

hydrodynamicznego w filmie olejowym dla olej bez uwzględnienia zmian lepkości oraz 

z uwzględnieniem wpływ ciśnienia, temperatury i szybkości ścinania przedstawiono w Tab. 

6.14. Na Rys. 6.5 przedstawiono rozkład temperatury filmu olejowego na powierzchni 

wewnętrznej panewki, uwzględniający wpływ szybkości ścinania, temperatury oraz ciśnienia 

dla mimośrodowości względnej . 

Tab. 6.13. Procentowe zmiany parametrów przepływowych i eksploatacyjnych obliczonych z uwzględnieniem 
wpływu ciśnienia, temperatury i szybkości ścinania na zmianę lepkości pozornej oleju względem wartości 

podstawowych 

Mimośrodowość 

względna 

Umowny 

współczynnik tarcia 

Bezwymiarowa 

siła nośna 

Bezwymiarowa 

siła tarcia 

Bezwymiarowe 

ciśnienie maksymalne 

 / C1 Fr1 p1max 

0,1 -1,34% -63,72% -64,21% -63,64% 

0,2 -3,22% -62,64% -63,84% -62,41% 

0,3 -5,85% -61,10% -63,37% -60,68% 

0,4 -9,56% -58,80% -62,73% -58,26% 

0,5 -14,29% -55,44% -61,81% -54,87% 

0,6 -19,28% -51,05% -60,49% -50,82% 

0,7 -22,33% -47,03% -58,86% -47,26% 

0,8 -22,51% -44,63% -57,09% -46,04% 

0,9 -21,30% -42,75% -54,94% -44,23% 

 

Obliczenia, których wyniki zamieszczono w Tab. 6.12 – Tab. 6.14, dotyczą poprzecznego 

łożyska ślizgowego o bezwymiarowej długości łożyska L1=0,5 oraz prędkości kątowej czopa 

=167,55 rad/s. Przedstawione badania numeryczne wykazują, że uwzględniając wpływ 

temperatury, ciśnienia i szybkości ścinania, siła nośna węzła tarcia spada aż o 42 - 63%.  Należy 
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zaznaczyć, że spadek ten dotyczy sytuacji, w której olej jest nowy, czyli na początku jego 

okresu eksploatacji. 

Tab. 6.14. Rozkład ciśnienia hydrodynamicznego w filmie olejowym dla oleju newtonowskiego i z uwzględnieniem 
szybkości ścinania, ciśnienia i temperatury 

Parametry Stała lepkość Lepkość zależna od ciśnienia, 

temperatury, szybkości ścinania 

λ=0,2; L1=0,5 

ηp=η(T,P,θ) 

 

Olej newtonowski: 

p1max=0,1558; 

φk =3,482; 
 

Olej rzeczywisty: 

p1max=0,0585; 

φk =3,489; 

  
λ=0,4; L1=0,5 

ηp=η(T,P,θ) 

 

Olej newtonowski: 

p1max=0,4608; 

φk =3,468; 

 

Olej rzeczywisty: 

p1max=0,1924; 

φk =3,483; 

  
λ=0,6; L1=0,5 

ηp=η(T,P,θ) 

 

Olej newtonowski: 

p1max=1,3790; 

φk =3,445; 

 
Wpływ starzenia oleju: 

p1max=0,6782; 

φk =3,482;  
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λ=0,8; L1=0,5 

ηp=η(T,P,θ) 

 

Olej newtonowski: 

p1max=6,5120; 

φk =3,415; 

 

Wpływ starzenia oleju: 

p1max=3,5140; 

φk =3,450; 

  
 

 

Rys. 6.5. Rozkład temperatur filmu olejowego na powierzchni wewnętrznej panewki z uwzględnieniem 
właściwości nienewtonowskich, temperatury oraz ciśnienia na zmianę lepkości 

 
 

Na Rys. 6.6 przedstawiono wartości bezwymiarowej siły nośnej z uwzględnieniem 

wcześniej wyznaczonych poszczególnych wpływów w funkcji mimośrodowości względnej. 

Analizując wykresy pokazane na Rys. 6.6 można wnioskować, że wpływ właściwości 

nienewtonowskich (szybkości ścinania) oleju na bezwymiarową siłę nośną jest podobny jak 

jednoczesny wpływ temperatury i ciśnienia. Jednak analizując wartości pokazane w tabelach 

można zauważyć, że bezwymiarowa siła nośna wyliczona z uwzględnieniem wpływu 

szybkości ścinania jak i bezwymiarowa siła nośna wyliczona z uwzględnieniem wpływu 

temperatury razem z ciśnieniem uzyskują zbliżone wartości w przypadku dużych wartości 

mimośrodowości względnej, natomiast dla małych wartości mimośrodowości względnej, 

różnica ta powiększa się. Powyższe stwierdzenie ma swoje odzwierciedlenie przy porównaniu 

wartości bezwymiarowej siły nośnej C1, zawartych w Tab. 6.3 oraz Tab. 6.6. W celu lepszego 
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zobrazowania tych zmian, na Rys. 6.7 przedstawiono procentowe zmiany bezwymiarowej siły 

nośnej w funkcji mimośrodowości względnej, dla poszczególnych wpływów. Na rysunku tym 

widać dużo wyraźniej znaczące różnice poszczególnych wpływów zarówno dla małych jak 

i dużych mimośrodowościach względnych.   

 

 

Rys. 6.6. Zależność bezwymiarowej siły nośnej C1 od mimośrodowości względnej dla poszczególnych wpływów 

 

 

Rys. 6.7. Procentowe zmiany siły nośnej C1 dla poszczególnych wpływów 

 

Z eksploatacyjnego punktu widzenia, zmiany siły nośnej łożyska ślizgowego są bardziej 

istotne dla dużych wartości mimośrodowości względnej. W takich przypadkach czop znajduje 

się w mniejszej odległości od panewki i pomijając wielkość zanieczyszczeń i chropowatość 
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powierzchni, ryzyko wystąpienia tarcia mieszanego jest wyższe. Dużych spadków siły nośnej 

należy się obawiać dla dużych wartości mimośrodowości względnych, gdzie występuje ryzyko 

kontaktu czopa z panewką.     

Z analizy Rys. 6.7, wynika, że nałożenie wpływu właściwości nienewtonowskich na 

wpływ temperatury i ciśnienia, powoduje dodatkowy, procentowy spadek siły nośnej 

względem podstawy o 10% dla =0,1 i o 18,3% dla =0,9.  

Na Rys. 6.8  Rys. 6.9 pokazano wpływy ciśnienia, temperatury oraz szybkości ścinania 

na pozostałe parametry eksploatacyjne: siłę tarcia oraz umowny współczynnik tarcia.  

Bezwymiarowa siła tarcia Fr1, której wartości zostały przedstawione na Rys. 6.8, również 

silnie zależy od poszczególnych wpływów. Dodatkowo jej procentowe zmiany, wywołane 

poszczególnymi wpływami, w mniejszym stopniu niż w przypadku siły nośnej, zależą od 

mimośrodowości względnej.  

Analizując Rys. 6.9 oraz procentowe zmiany, zawarte w Tab. 6.4, Tab. 6.7 i Tab. 6.10, 

można stwierdzić, że umowny współczynnik tarcia / zmienia się nieznacznie dla małych 

wartości mimośrodowości względnej. Dla dużych wartości mimośrodowości względnej 

przyjmuje on natomiast tak niskie wartości, że jego procentowe zmiany dla poszczególnych 

wpływów nie mają znaczenia. 

 

 

Rys. 6.8. Zmiany siły tarcia Fr1 dla poszczególnych wpływów 
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Rys. 6.9. Zmiany umownego współczynnika tarcia / dla poszczególnych wpływów 

 

6.7.  Obliczenia numeryczne wpływu starzenia na parametry 

przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych 

– spadek lepkości dynamicznej w okresie eksploatacji – Symulacje 

44 - 49 

W rozdziałach 6.2 – 6.6 opisano jaki wpływ na parametry eksploatacyjne ma szybkość 

ścinania, temperatura, ciśnienie oraz, osobno traktowane, starzenie oleju. Jak wykazano 

w rozdziale 6.5, zmiana lepkości oleju spowodowana starzeniem, powoduje nieliniowe zmiany 

parametrów eksploatacyjnych łożyska względem klasycznego modelu newtonowskiego ze 

stałą lepkością. Zmiany te wynikają bezpośrednio z przyjętego modelu zmian lepkości 

w okresie eksploatacji (5.8) przedstawionego w rozdziale 5.4. Przyjęty model konstytutywny 

(3.4) z lepkością pozorną oraz model lepkości pozornej (3.5) uwzględniają poszczególne 

wpływy, co oznacza, że spadek lepkości spowodowany starzeniem ma wpływ na rozkład 

temperatury, a to skutkuje innym rozkładem ciśnienia, zmianą wysokości szczeliny smarnej 

oraz zmianą szybkości ścinania. W związku z powyższym, po uwzględnieniu wpływu 

szybkości ścinania, temperatury i ciśnienia, starzenie oleju nie wpływa proporcjonalnie na 

parametry przepływowe i eksploatacyjne, jak w modelu klasycznym, lecz zależnie od rozkładu 

temperatury, ciśnienia i wysokości szczeliny smarnej. W Tab. 6.15 przedstawiono obliczone 

bezwymiarowe siły nośne i jej procentowe zmiany spowodowane starzeniem oleju oraz 
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zmianami lepkości dynamicznej zgodne z modelem zmian (5.8), oleju w okresie eksploatacji. 

Obliczenia uwzględniają wpływ ciśnienia, temperatury i szybkości ścinania, a procentowe 

zmiany odnoszą się do nowego oleju, czyli τ1=0 również z uwzględnieniem wpływu ciśnienia, 

temperatury i szybkości ścinania na zmianę lepkości. Wykresy tych zależności pokazano na 

Rys. 6.10 – Rys. 6.11.  

 

Tab. 6.15. Spadki siły nośnej spowodowane uwzględnieniem wpływu starzenia, ciśnienia, temperatury i szybkości 
ścinania na lepkość oleju 

 τ1=0 τ1=0,2 τ1=0,4 τ1=0,6 τ1=0,8 τ1=1 

η(τ1=0,2)= 4,7% η(τ1=0,4)= 9,2% η(τ1=0,6)= 13,4% η(τ1=0,8)= 17,5% η(τ1=1)= 21,4% 

 C1 C1 C1 [%] C1  C1 [%] C1 C1 [%] C1  C1 [%] C1  C1 [%] 

0,1 0,051 0,049 3,9% 0,046 9,8% 0,044 13,7% 0,042 17,6% 0,040 21,6% 

0,2 0,113 0,107 5,3% 0,102 9,7% 0,097 14,2% 0,092 18,6% 0,087 23,0% 

0,3 0,197 0,187 5,1% 0,178 9,6% 0,168 14,7% 0,160 18,8% 0,152 22,8% 

0,4 0,327 0,309 5,5% 0,293 10,4% 0,277 15,3% 0,263 19,6% 0,249 23,9% 

0,5 0,549 0,519 5,5% 0,490 10,7% 0,463 15,7% 0,437 20,4% 0,414 24,6% 

0,6 0,968 0,914 5,6% 0,864 10,7% 0,816 15,7% 0,770 20,5% 0,729 24,7% 

0,7 1,812 1,713 5,5% 1,625 10,3% 1,545 14,7% 1,464 19,2% 1,388 23,4% 

0,8 3,797 3,613 4,8% 3,435 9,5% 3,266 14,0% 3,105 18,2% 2,945 22,4% 

0,9 11,482 10,772 6,2% 10,227 10,9% 9,713 15,4% 9,226 19,6% 8,669 24,5% 

 

W rozdziale 6.7 przedstawiono sytuację, w której lepkość pozorna zależała tylko 

i wyłącznie od starzenia oleju. Dla tej sytuacji obliczona siła nośna i siła tarcia zmieniały się 

tak samo jak lepkość w danym okresie eksploatacji. Natomiast analiza wyników zawartych 

w Tab. 6.15 wykazuje, iż po uwzględnieniu właściwości nienewtonowskich, temperatury oraz 

ciśnienia, praktycznie w każdym przypadku, spadek siły nośnej C1 jest większy niż spadek 

lepkości w badanym okresie eksploatacji. Po okresie τ1=0,2 maksymalny spadek siły nośnej 

jest o 1,5% większy niż spadek lepkości oleju w tym samym okresie, natomiast dla oleju 

zużytego τ1=1 różnica ta sięga już 3,3%. Różnice te są niezauważalne w analizie graficznej 

wykresów przedstawionych na Rys. 6.10 i Rys. 6.11. 

W Tab. 6.16 zamieszczono wartości bezwymiarowej siły tarcia obliczone dla różnych 

okresów eksploatacji z uwzględnieniem zmian lepkości od ciśnienia, temperatury i szybkości 

ścinania. W tabeli tej umieszczono również procentowe zmiany bezwymiarowej siły tarcia dla 

różnych okresów eksploatacji w stosunku do bezwymiarowej siły tarcia wyznaczonej dla oleju 

nowego.  

W przypadku siły tarcia również zauważono większe spadki niż spadki lepkości w danym 

okresie eksploatacji. Dla oleju zużytego (1=1) spadki siły tarcia są większe niż zmiana lepkości 

dynamicznej o ok. 0,7÷2,1%. Z analizy zmian siły nośnej oraz siły tarcia, wynika że po 
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uwzględnieniu właściwości nienewtonowskich, temperatury oraz ciśnienia, dodatkowa zmiana 

lepkości oleju wynikająca ze starzenia ma duży wpływ na zmiany siły nośnej oraz nieco 

mniejszy, ale również istotny wpływ na siłę tarcia.  

 

 

Rys. 6.10. Zmiany siły nośnej C1 w okresie eksploatacji dla =0,1÷0,6 

 

 

Rys. 6.11. Zmiany siły nośnej C1 w okresie eksploatacji dla =0,5÷0,9 
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Tab. 6.16. Spadki bezwymiarowej siły tarcia spowodowane uwzględnieniem wpływu starzenia, ciśnienia, 
temperatury i szybkości ścinania na lepkość oleju 

 τ1=0 τ1=0,2 τ1=0,4 τ1=0,6 τ1=0,8 τ1=1 

η(τ1=0,2)= 4,7% η(τ1=0,4)= 9,2% η(τ1=0,6)= 13,4% η(τ1=0,8)= 17,5% η(τ1=1)= 21,4% 

 Fr1  Fr1  Fr1 [%] Fr1  Fr1[%] Fr1  Fr1 [%] Fr1 Fr1 [%] Fr1 Fr1 [%] 

0,1 4,843 4,606 4,9% 4,382 9,5% 4,168 13,9% 3,966 18,1% 3,773 22,1% 

0,2 4,976 4,731 4,9% 4,498 9,6% 4,278 14,0% 4,068 18,2% 3,870 22,2% 

0,3 5,192 4,934 5,0% 4,689 9,7% 4,456 14,2% 4,236 18,4% 4,027 22,4% 

0,4 5,524 5,245 5,0% 4,981 9,8% 4,731 14,4% 4,495 18,6% 4,270 22,7% 

0,5 6,032 5,722 5,1% 5,429 10,0% 5,153 14,6% 4,891 18,9% 4,643 23,0% 

0,6 6,824 6,469 5,2% 6,132 10,1% 5,815 14,8% 5,514 19,2% 5,231 23,3% 

0,7 8,084 7,663 5,2% 7,264 10,2% 6,886 14,8% 6,529 19,2% 6,192 23,4% 

0,8 10,293 9,758 5,2% 9,251 10,1% 8,772 14,8% 8,319 19,2% 7,892 23,3% 

0,9 15,621 14,796 5,3% 14,019 10,3% 13,287 14,9% 12,596 19,4% 11,944 23,5% 

 

 

Rozkład ciśnienia w filmie olejowym dla oleju nowego oraz oleju po okresie eksploatacji 

przedstawiono w tabeli 6.17. 

Rozkład ciśnienia filmu olejowego dla oleju nowego, przedstawiony w Tab. 6.17, 

uwzględnia wpływ szybkości ścinania, ciśnienia i temperatury, a więc dotyczy oleju 

rzeczywistego, nienewtonowskiego. Względem niego został porównany rozkład ciśnienia dla 

oleju zużytego, po 1500 h pracy silnika.  

Tab. 6.17. Rozkład ciśnienia w filmie olejowym dla oleju nowego i po okresie eksploatacji 

Parametry Olej nowy Olej zużyty 

λ=0,2; L1=0,5 

pp,T,,
 

Olej nowy; 

p1max=0,05855; 

φk =3,489; 

 

Olej zużyty; 

p1max=0,04523; 

φk =3,486; 



  

λ=0,4; L1=0,5 

pp,T,,
 

Olej nowy; 

p1max=0,1924; 

φk =3,483; 
 

Olej zużyty; 

p1max=0,1464; 

φk =3,480; 

  

k 

p1max 

k 

p1max 

k 

p1max 

k 

p1max 
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λ=0,6; L1=0,5 

pp,T,,
 

Olej nowy; 

p1max=0,6782; 

φk =3,482; 

 

Olej zużyty; 

p1max=0,5129; 

φk =3,477; 

  

λ=0,8; L1=0,5 

pp,T,,
 

Olej nowy; 

p1max=3,514; 
φk =3,450; 

 

Olej zużyty; 

p1max=2,734; 

φk =3,450; 

  

 

Na Rys. 6.12 przedstawiono rozkłady temperatur filmu olejowego na powierzchni wewnętrznej 

panewki, dla oleju nowego oraz zużytego, a także dla mimośrodowości względnych 0,2 i 0,8. 

 

 

Rys. 6.12. Rozkład temperatur filmu olejowego na powierzchni wewnętrznej panewki przy mimośrodowości 

względnej =0,2 oraz =0,8 dla oleju nowego oraz po okresie eksploatacji 
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6.8.  Obliczenia numeryczne wpływu starzenia na parametry 

przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych 

– wzrost lepkości dynamicznej w okresie eksploatacji – Symulacja 14 

i 19 

W rozdziale 6.7 przedstawiono wpływ spadku lepkości w okresie eksploatacji na 

parametry pracy łożyska ślizgowego. W rzeczywistości istnieje również możliwość wzrostu 

lepkości w okresie eksploatacji. Taką sytuację zaobserwowano w wyniku badań 

eksperymentalnych dla oleju nr 1, pochodzącego z silnika benzynowego, który jest jednostką 

napędową samochodu osobowego marki Honda.  

Obliczenia numeryczne parametrów przepływowych i eksploatacyjnych łożyska 

ślizgowego w przypadku tego oleju przeprowadzono tylko dla oleju nowego i zużytego, po 

przewidzianym okresie jego eksploatacji. W obu przypadkach uwzględniono również zmiany 

lepkości od ciśnienia, temperatury i szybkości ścinania. Obliczenia zostały wykonane dla 

bezwymiarowej długości łożyska L1=0,25, co odpowiada geometrycznym zależnościom dla 

łożyska rzeczywistego w silniku z którego pochodzi olej. Zgodnie z wynikami, 

przedstawionymi w Tab. 5.1, lepkość dynamiczna oleju w przewidzianym okresie eksploatacji, 

wynoszącym 20000 km, wzrasta o 12,1%. Wyniki obliczeń numerycznych siły nośnej 

zamieszczono w Tab. 6.18, natomiast siły tarcia w Tab. 6.19. 

Tab. 6.18. Wzrosty siły nośnej spowodowane starzeniem oleju 

 τ1=0; 

pp,T,, 

τ1=1; pp,T,, 

η(τ1=1)= 12,1 % 

 C1  C1  C1 [%] 

0,1 0,021 0,024 12,39% 

0,2 0,046 0,052 12,50% 

0,3 0,079 0,089 12,64% 

0,4 0,128 0,145 12,89% 

0,5 0,211 0,239 13,31% 

0,6 0,374 0,427 14,13% 

0,7 0,787 0,909 15,51% 

0,8 2,255 2,594 15,00% 

0,9 8,776 9,942 13,28% 

 

Tab. 6.19. Wzrosty siły tarcia spowodowane starzeniem oleju 

 τ1=0; 

pp,T,, 

τ1=1; pp,T,, 

η(τ1=1)= 12,1 % 

 Fr1 Fr1  Fr1[%] 

0,1 7,570 8,504 12,34% 

0,2 7,709 8,664 12,38% 

0,3 7,949 8,937 12,43% 

0,4 8,320 9,359 12,49% 

0,5 8,883 10,003 12,60% 
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0,6 9,771 11,022 12,81% 

0,7 11,320 12,814 13,20% 

0,8 14,514 16,481 13,55% 

0,9 22,151 25,063 13,14% 

 

Jak wynika z analizy tabeli 6.18, wzrost siły nośnej, spowodowany wzrostem lepkości 

dynamicznej oleju w okresie eksploatacji, jest dodatkowo wzmacniany poprzez wpływ 

ciśnienia, temperatury i szybkości ścinania. Dzięki uwzględnieniu wpływu ciśnienia, 

temperatury i właściwości nienewtonowskich, wzrost siły nośnej jest o 0,29 ÷ 3,41% większy 

od wzrostu lepkości w okresie eksploatacji oleju. W przypadku siły tarcia są to wartości 

większe o 0,24 ÷ 1,45%. 

Rozkład ciśnienia w filmie olejowym dla oleju nowego oraz oleju po okresie eksploatacji, 

z uwzględnieniem zmian lepkości od ciśnienia, temperatury i szybkości ścinania, 

przedstawiono w tabeli 6.20. 

Na Rys. 6.13 przedstawiono rozkłady temperatur filmu olejowego na powierzchni 

wewnętrznej panewki przy mimośrodowości względnej =0,2 oraz =0,8, przy uwzględnieniu 

wzrostu lepkości oleju w okresie eksploatacji. 

Tab. 6.20. Rozkład ciśnienia w filmie olejowym dla oleju nowego i po okresie eksploatacji, przy rosnącej lepkości 

Parametry Olej nowy Olej zużyty 

λ=0,2; L1=0,25; 

pp,T,,
 

Olej nowy; 

p1max=0,02434; 

φk =3,338; 

 

Olej zużyty; 

p1max=0,02739; 

φk =3,338; 

  
λ=0,4; L1=0,25; 

pp,T,,
 

Olej nowy; 

p1max=0,07906; 
φk =3,338; 

 

Olej zużyty; 

p1max=0,08931; 

φk =3,338; 

  

k 

p1max 

k 

p1max 

k 

p1max 

k 

p1max 
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λ=0,6; L1=0,25; 

pp,T,,
 

Olej nowy; 

p1max=0,2889; 

φk =3,340; 

 

Olej zużyty; 

p1max=0,3303; 

φk =3,340;  

  
λ=0,8; L1=0,25; 

pp,T,,
 

Olej nowy; 

p1max=2,420; 
φk =3,362; 

 

Olej zużyty; 

p1max=2,771; 

φk =3,363; 

  
 

 

 

Rys. 6.13. Rozkład temperatur filmu olejowego z uwzględnieniem wzrostu lepkości dynamicznie 
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6.9.  Obliczenia numeryczne wpływu długości łożyska na parametry 

przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych 

– Symulacje 410, 411, 412 i 413 

Parametrem, który ma bardzo duży wpływ na wartości parametrów przepływowych 

i eksploatacyjnych poprzecznych łożysk ślizgowych jest długość łożyska. Bezwymiarowa 

długość łożyska, określana jest jako geometryczny stosunek długości do średnicy. Dla silników 

okrętowych stosunek ten ma wartość ok. 0,5, natomiast dla silników samochodowych 

zazwyczaj jest to 0,25 – 0,3. Zwiększenie szerokości łożyska powoduje wzrost ciśnienia 

hydrodynamicznego w węźle tarcia ślizgowego. Na przykładzie oleju nr 4, postanowiono 

sprawdzić jak zmieniają się parametry przepływowe i eksploatacyjne dla różnych długości 

łożysk oraz jaki wpływ na te parametry ma starzenie oleju.  

W Tab. 6.21 – Tab. 6.22 przedstawiono obliczone wartości siły nośnej i siły tarcia dla 

różnych długości łożysk oraz dla oleju nowego i zużytego. Spadek lepkości dla oleju zużytego 

wynosi tak jak w poprzednich badaniach i symulacjach 21,4%. Obliczenia uwzględniają wpływ 

temperatury, ciśnienia i właściwości nienewtonowskich. Obliczone procentowe zmiany siły 

nośnej C1τ  i siły tarcia Fr1τ dotyczą wpływu starzenia i odnoszą się do oleju nowego. 

Natomiast obliczone procentowe zmiany siły nośnej C1L  i siły tarcia Fr1L dotyczą wpływu 

długości łożyska i odnoszą się do długości L1=0,5. 

 

Tab. 6.21. Zmiany siły nośnej spowodowane starzeniem oleju i długością łożyska 

 L1=0,25 L1=0,5 L1=1 

 C1(1=0) C1τ  C1L  C1(1=0) C1τ  C1(1=0) C1τ  C1L  

0,1 0,014 -22,0% -73,6% 0,051 -22,3% 0,173 -23,1% 238,5% 

0,2 0,029 -22,2% -73,9% 0,113 -22,7% 0,395 -24,0% 249,1% 

0,3 0,051 -22,4% -74,2% 0,197 -23,2% 0,697 -24,6% 253,1% 

0,4 0,083 -22,6% -74,5% 0,327 -23,9% 1,131 -24,8% 245,8% 

0,5 0,139 -23,1% -74,7% 0,549 -24,6% 1,772 -24,2% 222,7% 

0,6 0,247 -23,9% -74,5% 0,968 -24,7% 2,755 -23,3% 184,6% 

0,7 0,509 -24,7% -71,9% 1,812 -23,4% 4,422 -22,6% 144,0% 

0,8 1,287 -23,6% -66,1% 3,797 -22,4% 7,881 -22,6% 107,6% 

0,9 4,749 -22,3% -58,6% 11,482 -24,5% 19,039 -23,2% 65,8% 

 

Jak wynika z analizy wyników zawartych w Tab. 6.21, długość łożyska ma bardzo duży 

wpływ na parametry eksploatacyjne łożyska. Wpływ ten jest większy dla małych wartości 

mimośrodowości względnej i maleje wraz ze wzrostem ekscentryczności. Odwrotna sytuacja 

występuje w przypadku siły tarcia, przy czym procentowe zmiany siły tarcia wraz z długością 

łożyska są znacznie mniejsze.  
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Tab. 6.22. Zmiany siły tarcia spowodowane starzeniem oleju i długością łożyska 

 L1=0,25 L1=0,5 L1=1 

 Fr1  Fr1τ  Fr1L  Fr1 Fr1τ  Fr1  Fr1τ Fr1L  

0,1 4,813 -22,0% -0,6% 4,843 -22,1% 4,928 -22,4% 1,7% 

0,2 4,906 -22,0% -1,4% 4,976 -22,2% 5,174 -22,8% 4,0% 

0,3 5,065 -22,1% -2,5% 5,192 -22,4% 5,541 -23,2% 6,7% 

0,4 5,309 -22,2% -3,9% 5,524 -22,7% 6,065 -23,6% 9,8% 

0,5 5,679 -22,3% -5,9% 6,032 -23,0% 6,801 -23,8% 12,8% 

0,6 6,257 -22,5% -8,3% 6,824 -23,3% 7,855 -23,8% 15,1% 

0,7 7,233 -22,8% -10,5% 8,084 -23,4% 9,458 -23,8% 17,0% 

0,8 9,058 -23,0% -12,0% 10,293 -23,3% 12,274 -24,0% 19,2% 

0,9 13,356 -22,9% -14,5% 15,621 -23,5% 19,010 -24,7% 21,7% 

 

Dla różnych długości łożysk, wpływ starzenia oleju na parametry eksploatacyjne jest na 

podobnym poziomie. Dla każdego przypadku procentowe zmiany tych parametrów są większe 

niż wynikało by to ze spadku lepkości o 21,4%. Maksymalny spadek siły nośnej jest jednak 

osiągany przy innych wartościach mimośrodowości względnej. Dla L1=0,25 maksymalny 

spadek lepkości jest osiągany przy =0,7, dla L1=0,5 przy =0,6, natomiast dla L1=1 przy 

=0,4. Różnice procentowe dla całego przedziału mimośrodowości względnych są bardzo małe 

i mogą wynikać z błędu obliczeniowego o podobnej wartości.  

W Tab. 6.23 zaprezentowano wartości maksymalnego ciśnienia filmu olejowego dla 

różnych mimośrodowości względnych i długości łożysk, obliczone dla oleju nowego 

i zużytego. 

 

Tab. 6.23. Zmiany maksymalnego ciśnienia filmu olejowego spowodowane starzeniem oleju i długością łożyska 

 L1=0,25 L1=0,5 L1=1 

 Nowy Zużyty Zmiana Nowy Zużyty Zmiana Nowy Zużyty Zmiana 

 p1max  pmax   pmax  pmax  pmax   pmax  pmax  pmax   pmax  

0,1 0,007 0,005 -22,1% 0,026 0,020 -22,3% 0,084 0,065 -23,0% 

0,2 0,016 0,012 -22,2% 0,059 0,045 -22,7% 0,195 0,148 -23,9% 

0,3 0,029 0,023 -22,4% 0,108 0,083 -23,3% 0,356 0,268 -24,5% 

0,4 0,052 0,040 -22,7% 0,192 0,146 -23,9% 0,604 0,456 -24,5% 

0,5 0,096 0,074 -23,2% 0,351 0,265 -24,5% 1,003 0,763 -23,9% 

0,6 0,193 0,147 -24,0% 0,678 0,513 -24,4% 1,683 1,297 -22,9% 

0,7 0,457 0,345 -24,6% 1,426 1,096 -23,1% 2,999 2,327 -22,4% 

0,8 1,372 1,055 -23,1% 3,514 2,734 -22,2% 6,268 4,859 -22,5% 

0,9 6,804 5,299 -22,1% 14,168 10,866 -23,3% 19,724 15,246 -22,7% 

 

Zmiany maksymalnego ciśnienia filmu olejowego, spowodowane starzeniem, są  bardzo 

podobne do odpowiednich zmian siły nośnej dla różnych długości łożysk i osiągają ekstrema 

dla tych samych wartości mimośrodowości względnej. Podobnie jak w przypadku obliczeń siły 
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nośnej, obliczenia ciśnienia maksymalnego mogą być obarczone błędem obliczeniowym 

o podobnej wartości.  

W Tab. 6.24 i Tab. 6.25 zaprezentowano rozkład ciśnienia filmu olejowego dla oleju 

zużytego. Wyniki obejmują rozkłady ciśnień dla różnych wartości mimośrodowości względnej 

oraz dla różnych długości łożysk. Rozkłady w obrębie każdej z tabel zostały przeskalowane 

w celu uwidocznienia prezentowanych zmian. 

 

Tab. 6.24. Rozkład ciśnienia w filmie olejowym dla oleju zużytego oraz L1=0,5 i L1=0,25 

Parametry Olej zużyty =1, L1=0,5 Olej zużyty =1, L1=0,25 

 
λ=0,2 

ηp=η(T,P,θ,) 
 

L1=0,5; 

p1max=0,04523; 

φk =3,486; 

 

L1=0,25; 

p1max=0,01216; 

φk =3,338; 

  
λ=0,4 

ηp=η(T,P,θ,) 
 

L1=0,5; 

p1max=0,1464; 

φk =3,480; 

 

L1=0,25; 

p1max=0,04015; 

φk =3,338; 

  
λ=0,6 

ηp=η(T,P,θ,) 
 

L1=0,5; 
p1max=0,5129; 

φk =3,477; 

 

L1=0,25; 

p1max=0,1466; 

φk =3,343; 
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λ=0,8 

ηp=η(T,P,θ,) 
 

L1=0,5; 

p1max=2,734; 

φk =3,450; 

 

L1=0,25; 

p1max=1,055; 

φk =3,348; 

  

 

Tab. 6.25. Rozkład ciśnienia w filmie olejowym dla oleju zużytego oraz L1=0,5 i L1=1 

Parametry Olej zużyty =1, L1=0,5 Olej zużyty =1, L1=1 

 λ=0,2 

ηp=η(T,P,θ,) 
 

L1=0,5; 

p1max=0,04523; 

φk =3,486; 

 

L1=1; 

p1max=0,1483; 

φk =3,742; 

  

λ=0,4 

ηp=η(T,P,θ,) 
 

L1=0,5; 

p1max=0,1464; 

φk =3,480; 

 
L1=1; 

p1max=0,4556; 

φk =3,720; 
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p1max 
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λ=0,6 

ηp=η(T,P,θ,) 
 

L1=0,5; 

p1max=0,5129; 

φk =3,477; 

 

L1=1; 

p1max=1,297; 

φk =3,664; 

  

λ=0,8 

ηp=η(T,P,θ,) 
 

L1=0,5; 

p1max=2,734; 

φk =3,450; 

 

L1=1; 

p1max=4,859; 
φk =3,540; 

  

 

6.10. Zmiany końca filmu olejowego dla poszczególnych wpływów 

W przeprowadzonych badaniach numerycznych koniec filmu olejowego dla warunków 

Reynoldsa jest dobierany manualnie, ze względu na kryterium występowania wartości zera 

ciśnienia na końcach filmu olejowego. Manualne dopasowanie końca filmu może być 

obarczone błędem odczytu wartości z wykresu, jednakże dołożono wszelkich starań w celu 

najdokładniejszego określenia tych wartości. Największe zmiany końca filmu olejowego dla 

poszczególnych wpływów obserwowano w początkowych krokach obliczeniowych. Pomiędzy 

ostatnią a przedostatnią iteracją różnice w końcu filmu olejowego już nie występowały, co 

świadczyło o uzbieżnieniu się również wartości końca filmu olejowego. 

We wcześniejszych rozdziałach nie przedstawiano tych zmian, gdyż różnice końca filmu 

olejowego w małym stopniu zależą od pojedynczych wpływów i dlatego należy przedstawić je 

jednocześnie. W Tab. 6.26 zestawiono wartości końca filmu olejowego dla oleju nr 4 oraz 

poszczególnych wpływów.  
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Tab. 6.26. Zmiany końca oleju filmowego dla oleju nr 4 i poszczególnych wpływów 

 Olej 

newtonowski 

Wpływ 

szybkości 

ścinania 

Wpływ 

temperatury 

i ciśnienia 

Wpływ 

starzenia 

Wpływ 

szybkości 

ścinania, 

temperatury 

i ciśnienia 

Wpływ 

szybkości 

ścinania, 

temperatury, 

ciśnienia 

i starzenia 

Symulacja 40 Symulacja 41 Symulacja 42 Symulacja 43 Symulacja 44 Symulacja 49 

 φk   [rad] φk   [rad] φk   [rad] φk   [rad] φk   [rad] φk   [rad] 

0,1 3,487 3,487 3,495 3,487 3,491 3,488 

0,2 3,482 3,482 3,494 3,482 3,489 3,486 

0,3 3,475 3,475 3,494 3,475 3,487 3,484 

0,4 3,468 3,468 3,494 3,468 3,483 3,480 

0,5 3,458 3,458 3,489 3,458 3,482 3,478 

0,6 3,445 3,445 3,489 3,445 3,482 3,477 

0,7 3,432 3,432 3,480 3,432 3,480 3,472 

0,8 3,415 3,415 3,450 3,415 3,450 3,450 

0,9 3,370 3,370 3,400 3,370 3,400 3,400 

 

Jak wynika z analizy Tab. 6.26, wpływy szybkości ścinania oraz starzenia występujące 

oddzielnie, nie powodują zmiany  końca filmu olejowego. Wpływ na tą wartość mają dopiero 

temperatura i ciśnienia, a także wszystkie wpływy, uwzględnione jednocześnie. Graficzne 

odwzorowanie tych zależności przedstawiono na Rys. 6.14. 

 

 

Rys. 6.14 Wartości końca filmu olejowego dla poszczególnych wpływów 

 

Jak wynika z prezentacji graficznej, przedstawionej na Rys. 6.14, ciśnienie oraz 

temperatura są parametrami pracy łożyska, które maja bardzo duży wpływ nie tylko na wartość 
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końca filmu olejowego, ale również na kształt charakterystyki je opisujący. Starzenie oleju, 

określone poprzez spadek lepkości dynamicznej o 21,4% i rozpatrywane jako oddzielny wpływ, 

nie powoduje zmiany końca filmu olejowego. Wpływ ten jest jednak widoczny, po 

uwzględnieniu pozostałych wpływów.  

W badaniach numerycznych sprawdzono również jak starzenie wpływa na koniec filmu 

olejowego dla łożysk o innych długościach. W Tab. 6.27 oraz na Rys. 6.15 zaprezentowano 

dopasowane dla warunków Reynoldsa wartości końca filmu olejowego dla różnych długości 

łożyska.  

Tab. 6.27. Bezwymiarowy koniec filmu olejowego dla warunków Reynoldsa 

 L1=0,25 L1=0,5 L1=1 

 Nowy Zużyty Nowy Zużyty Nowy Zużyty 

 φk [rad] φk [rad] φk [rad] φk [rad] φk [rad] φk [rad] 

0,1 3,337 3,337 3,491 3,488 3,751 3,750 

0,2 3,338 3,338 3,489 3,486 3,747 3,742 

0,3 3,338 3,338 3,487 3,484 3,740 3,730 

0,4 3,338 3,338 3,483 3,480 3,727 3,720 

0,5 3,336 3,335 3,482 3,478 3,703 3,698 

0,6 3,343 3,343 3,482 3,477 3,664 3,664 

0,7 3,344 3,344 3,480 3,472 3,610 3,611 

0,8 3,348 3,348 3,450 3,450 3,537 3,540 

0,9 3,333 3,333 3,400 3,400 3,441 3,443 

   

 

Rys. 6.15. Bezwymiarowy koniec filmu olejowego dla różnych długości łożysk 

 

Jak wynika z interpretacji graficznej Rys. 6.15 oraz wartości zawartych w Tab. 6.27, 

wartość końca filmu olejowego silnie zależy od długości łożyska i mimośrodowości względnej. 

Dla łożysk krótkich jest to wartość niemalże stała, natomiast dla łożysk długich względna 
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zmiana sięga 9÷10%.  Wartości końca filmu olejowego dla długich łożysk są stosunkowo 

większe niż dla łożysk krótkich. Starzenie oleju nie wpływa na  wartość końca filmu olejowego 

w przypadku krótkich łożysk. Dla łożysk długich wpływ ten jest mocno zauważalny i powinien 

być brany pod uwagę przy projektowaniu takich węzłów tarcia. 

6.11. Wnioski dotyczące badań numerycznych 

W rozdziale 6 przedstawiono wyniki badań numerycznych parametrów przepływowych 

i eksploatacyjnych poprzecznych łożysk ślizgowych. Badania zostały przeprowadzone na 

podstawie danych rzeczywistych, pochodzących z badań doświadczalnych. Parametry 

przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych  zostały zaprezentowane 

w formie tabelarycznej oraz na odpowiednich wykresach.  

W rozdziałach 6.2 – 6.5 określono osobno wpływy szybkości ścinania, temperatury 

i ciśnienia oraz starzenia na zmianę parametrów przepływowych i eksploatacyjnych względem 

oleju newtonowskiego. Wyniki badań, przedstawione w rozdziale 6.5 uwzględniają 

jednoczesny wpływ szybkości ścinania, temperatury oraz ciśnienia i zostały uznane jako 

parametry odniesienia do badania wpływu starzenia oleju silnikowego.  

Wpływ starzenia na parametry przepływowe i eksploatacyjne został zbadany  

szczegółowo dla oleju nr 4 (co 0,2 całkowitego okresu eksploatacji) oraz dla nowego i zużytego 

oleju nr 1. Olej nr 4 reprezentuje sytuację w której lepkość spada w okresie eksploatacji, 

natomiast w przypadku oleju nr 1 zaobserwowano wzrost lepkości. W obydwu sytuacjach 

wpływ starzenia oleju był o 2÷3% większy niż wynikałoby to ze wzrostu lub spadku lepkości 

wynikającego ze starzenia. Zależność ta jest spowodowana uwzględnieniem właściwości 

nienewtonowskich oleju a także ciśnienia i temperatury. Wszystkie uwzględniane wpływy 

oddziaływują na siebie wzajemnie i wszystkie występują w rzeczywistych łożyskach. Dlatego 

wpływu starzenia oleju nie można rozpatrywać odrębnie od pozostałych wpływów.  

Obliczenia numeryczne obejmowały również sprawdzenie wpływu długości łożyska na 

jego parametry przepływowe i eksploatacyjne. Dla łożysk długich obserwujemy wzrost 

zarówno siły nośnej jak i siły tarcia względem łożysk o średniej długości, natomiast dla łożysk 

krótkich parametry te się obniżają.  

Wyniki badań numerycznych wykazały również zależność wartości końca filmu 

olejowego od poszczególnych wpływów. Ciśnienie wraz z temperaturą powodują największe 

zmiany wartości końca filmu olejowego, a uwzględnianie wraz z pozostałymi wpływami, 

powodują wzrost ich znaczenia.  Wartość końca filmu olejowego zależy silnie od długości 
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łożyska, a dla średnich i długich łożysk można również zaobserwować wpływ starzenia na ten 

parametr. 
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7. Spostrzeżenia i wnioski końcowe 

Praca została wykonana w oparciu o ogólny plan badawczy, opisany w rozdziale 1.3 oraz 

szczegółowe plany opisane w poszczególnych rozdziałach. W każdym rozdziale dokonano 

szczegółowego podsumowania wykonanych prac, badań i analiz. Syntetyczne opracowanie 

najważniejszych wniosków dla każdego z rozdziałów zaprezentowano poniżej. 

Rozdział 1 – Wstęp 

 W dostępnej literaturze przedmiotu nie znaleziono opracowań o zakresie 

podobnym do planowanego. 

 Nie odnaleziono modelu konstytutywnego, który jednocześnie uwzględniałby 

wpływ temperatury, ciśnienia, szybkości ścinania oraz starzenia w cienkiej 

warstwie film olejowego. 

 Wykazano zalety oraz zasadność użycia równania konstytutywnego pierwszego 

rzędu z lepkością pozorną zależną od poszczególnych wpływów (temperatury, 

ciśnienia, szybkości ścinania oraz starzenia). 

 Wykazano potrzebę podjęcia kompleksowych badań wpływu starzenia i szybkości 

ścinania na parametry przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych łożysk 

ślizgowych. 

 W rozdziale tym przedstawiono tezę i cele pracy.  

 

Rozdział 2 – Charakterystyka obiektu badań 

 W rozdziale tym przedstawiono modele i założenia do nich dla: 

– czynnika smarującego, 

– geometrii węzła tarcia ślizgowego, 

– wymiany ciepła w węźle tarcia. 

 

Rozdział 3 – Równania podstawowe hydrodynamicznej teorii smarowania 

 Wyprowadzono od podstaw równania hydrodynamicznej teorii smarowania przy 

wykorzystaniu modelu konstytutywnego z lepkością pozorną, zależną od 

temperatury, ciśnienia, szybkości ścinania oraz starzenia. 

 Na potrzeby analizy teoretycznej przyjęto przepływ laminarny, ustalony, 

nieizotermiczny oraz warunki brzegowe Reynoldsa. 

 Wyprowadzono równania opisujące parametry przepływowe i eksploatacyjne. 
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Rozdział 4 – Badania właściwości reologicznych olejów smarowych 

 W rozdziale szczegółowo opisano przeprowadzone badania doświadczalne 

starzenia oleju silnikowego w okresie eksploatacji dla różnych silników. 

 Ze względu na inny charakter pracy silników morskich i samochodowych, proces 

starzenia oleju silnikowego należy rozpatrywać z podziałem na te dwie kategorie. 

 Dla silników morskich zaobserwowano spadek lepkości w okresie eksploatacji 

o 15-20%.  

 Ze względu na stabilne parametry pracy silników morskich, zasadnym jest 

uwzględnianie charakterystyk starzenia oleju na etapie konstrukcji silnika w celu 

precyzyjnego określania okresów między przeglądami. 

 Dla silników samochodowych zaobserwowano zarówno spadek jak i wzrost 

lepkości dynamicznej w okresie eksploatacji. 

 Proces starzenia olejów stosowanych w silnikach samochodowych przebiega 

w indywidualny sposób, zależny od zastosowanego oleju, silnika, sposobu 

zasilania, sposobu użytkowania, klimatu itp. 

 Na podstawie wyników badań doświadczalnych zmian lepkości od różnych 

wpływów można opracować modele matematyczne tych zmian. 

 

Rozdział 5 – Modelowanie charakterystyk 

 W rozdziale przestawiono wyniki modelowania matematycznego charakterystyk 

lepkościowych, w zależności od badanych wpływów. 

 Na podstawie wyników badań doświadczalnych wykazano, że model Barrusa, 

opisujący zależność lepkości od ciśnienia, nie ma zastosowania dla nowoczesnych 

olejów silnikowych. 

 Zaprezentowano własny model zależności lepkości od ciśnienia oraz uzasadniono 

jego zastosowanie. 

 Ciśnienie hydrodynamiczne filmu olejowego ma bardzo duży wpływ na zmiany 

lepkości dynamicznej zwłaszcza w zakresie od ciśnienia otoczenia do kilku 

megapaskali. Wpływ ten należy bezwzględnie brać pod uwagę przy analizach 

hydrodynamicznego smarowania łożysk ślizgowych. 

 Określanie okresów między przeglądami na podstawie charakterystyk zmian 

lepkości oleju w okresie eksploatacji jest bardziej zasadne dla silników morskich, 

ze względu na stabilniejsze warunki pracy.  
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 W większości przypadków otrzymano bardzo dokładne charakterystyki zmian 

lepkości oleju dla poszczególnych wpływów. 

 

Rozdział 6 – Obliczenia numeryczne parametrów przepływowych i eksploatacyjnych 

poprzecznego łożyska ślizgowego 

 Obliczenia numeryczne zostały wykonane na podstawie rzeczywistych 

współczynników materiałowych. 

 Wzajemne oddziaływanie na siebie poszczególnych wpływów w rzeczywistym 

łożysku jest bardzo silne.  

 Ciśnienie wraz z temperaturą bardzo silnie zmieniają parametry przepływowe 

i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych. 

 Uwzględnienie zmian szybkości ścinania, temperatury oraz ciśnienia w cienkiej 

warstwie filmu olejowego, a także zależności geometrycznych łożyska, 

powoduje, że parametry eksploatacyjne łożyska spadają nawet o ponad 60% 

względem oleju w którym takich wpływów nie uwzględnia się. 

 W obliczeniach parametrów eksploatacyjnych bez uwzględniania wpływu 

ciśnienia, temperatury i szybkości ścinania zmiana jego lepkości o określoną 

wartość w wyniku starzenia się oleju, powoduje zmianę parametrów 

eksploatacyjnych o tą wartość. 

 W obliczeniach parametrów eksploatacyjnych z uwzględnieniem wpływu 

ciśnienia, temperatury i szybkości ścinania, wzmacnia się wpływ starzenia oleju 

silnikowego na parametry eksploatacyjne o dodatkowe 2÷3%. 

 Wpływ starzenia się oleju na procentowe zmiany parametrów przepływowych 

i eksploatacyjnych jest podobny dla różnych długości łożysk. 

 Wartość końca filmu olejowego zmienia się wraz z uwzględnianiem 

poszczególnych wpływów, różnych długości łożyska i mimośrodowości 

względnej. 

 

Teza pracy zakłada że: 

„Zmiany lepkości dynamicznej oleju, związane z jego starzeniem oraz wpływem 

szybkości ścinania, ciśnienia i temperatury mają znaczący wpływ na parametry 

eksploatacyjne i przepływowe poprzecznych łożysk ślizgowych”. 
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Teza ta została udowodniona, gdyż wyniki obliczeń numerycznych wykazują silny 

wpływ ciśnienia, temperatury, szybkości ścinania i starzenia (brane pod uwagę oddzielne 

i jednocześnie) na wartości parametrów przepływowych jak i eksploatacyjnych w porównaniu 

z wynikami obliczeń numerycznych bez uwzględniania tych wpływów (patrz Tab. 6,4; 6,5; 6,7; 

6,8; 6,10; 6,11; 6,13; 6,14; 6,15; 6,16; 6,17). 

W kilku badanych olejach zaobserwowano przekroczenie spadku lepkości o 20% w ich 

okresie eksploatacji. W przypadku obniżenia siły nośnej o 20% odpowiednio maleje wysokość 

szczeliny smarnej, co może powodować tarcie mieszane w węźle tarcia ślizgowego. Opisywane 

w literaturze dopuszczalne zmiany lepkości dynamicznej o - 20% i +40% należy traktować jako 

wartości orientacyjne, mające zastosowanie wyłącznie dla danego typu silnika. Wzrost lepkości 

oleju o 40% powoduje odpowiedni wzrost siły tarcia i ma duży wpływ na sprawność silnika 

oraz poprawność smarowania jego elementów.  

Wszystkie cele zaproponowane na początku niniejszej pracy zostały zrealizowane: 

 Przeprowadzenie badań eksperymentalnych, mających na celu wyznaczenie 

charakterystyk zmian lepkości dynamicznej oleju od poszczególnych wpływów – patrz 

rozdział 4. 

 Analityczne wyznaczenie parametrów eksploatacyjnych i przepływowych dla 

poprzecznych łożysk ślizgowych z zastosowaniem dobranych modeli zmian lepkości od 

ciśnienia,  temperatury, szybkości ścinania i starzenia – patrz rozdział 3. 

 Analiza numeryczna wpływu starzenia i szybkości ścinania oleju na parametry 

przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych – patrz rozdział 6. 

 Przeprowadzania analizy teoretycznej, badań eksperymentalnych oraz numerycznego 

obliczania parametrów przepływowych i eksploatacyjnych poprzecznych łożysk 

ślizgowych – patrz rozdział 3,4,5,6. 

Przedstawione wyniki badań oraz zaprezentowane modele reologiczne mogą posłużyć 

do: 

1) rozwoju nowoczesnych olejów silnikowych poprzez lepsze zrozumienie procesu 

hydrodynamicznego smarowania łożysk ślizgowych, 

2) rozwoju metod inteligentnego określania okresów między przeglądami, 

3) rozwoju metod aktywnej analizy stanu oleju silnikowego 

4) oszczędności finansowych dla armatorów jak i firm przewozowych posiadających 

znaczny tabor transportowy. 
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5) ochrony środowiska naturalnego poprzez efektywniejsze wykorzystanie oleju 

smarowego. 

Ponadto, zaprezentowane wyniki badań dają lepszy pogląd na proces smarowania silnika 

w ostatniej fazie eksploatacji oleju, co ma duże znaczenie eksploatacyjne. 

 

Autor niniejszej pracy widzi potrzebę dalszych badań w szczególności w zakresie: 

1) Uwzględnienia zmian kształtu charakterystyk η(p,T,θ) w okresie eksploatacji w obrębie 

modeli reologicznych. 

2) Opracowanie algorytmów i oprogramowania do ciągłej analizy parametrów 

eksploatacyjnych w celu kontroli wysokości szczeliny smarnej podczas pracy silnika. 
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11. Streszczenie 

W niniejszej pracy przedstawiono analizę wpływu starzenia oleju silnikowego na 

parametry przepływowe i eksploatacyjne poprzecznego łożyska ślizgowego. Podjęta analiza 

obejmuje wyprowadzenia teoretyczne, badania doświadczalne oraz obliczenia numeryczne. 

Praca została podzielona na siedem rozdziałów badawczych oraz pięć rozdziałów formalno-

organizacyjnych. 

W pierwszym rozdziale zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat smarowania łożysk 

ślizgowych i starzenia oleju. W ramach przeglądu literatury wykazano brak opracowań, 

uwzględniających jednoczesny wpływ właściwości nienewtonowskich oleju smarującego, 

temperatury, ciśnienia oraz starzenia oleju silnikowego na parametry przepływowe 

i  eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych. W związku z tym, że lepkość oleju w całym 

okresie eksploatacji zmienia się nawet o kilkadziesiąt procent, uznano, że może mieć to duży 

wpływ na parametry przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych. Na tej 

podstawie sformułowano cele oraz następującą tezę pracy: 

„Zmiany lepkości dynamicznej oleju, związane z jego starzeniem oraz wpływem 

szybkości ścinania, ciśnienia i temperatury mają znaczący wpływ na parametry 

eksploatacyjne i przepływowe poprzecznych łożysk ślizgowych”. 

W rozdziale drugim rozprawy doktorskiej przyjęto modele oraz założenia dla 

rozpatrywanego łożyska.  Zaproponowane modele oraz założenia dotyczyły zależności 

geometrycznych w węźle tarcia, a także czynnika smarującego oraz wymiany ciepła w cienkiej 

warstwie filmu olejowego.  

Trzeci rozdział stanowi obszerne wyprowadzenie równań hydrodynamicznej teorii 

smarowania od podstaw. Jako model konstytutywny przyjęto występujący w literaturze model 

z lepkością pozorną. Lepkość pozorna natomiast została opisana jako iloczyn lepkości 

dynamicznej w warunkach odniesienia oraz bezwymiarowych lepkości, zależnych od 

poszczególnych wpływów: właściwości nienewtonowskich, ciśnienia, temperatury oraz 

starzenia. Bezwymiarowe lepkości zależne od poszczególnych wpływów są wprowadzane do 

równań podstawowych hydrodynamicznej teorii smarowania przy pomocy modeli z literatury 

i własnych, uzupełnionych o współczynniki materiałowe badanych olejów. Model 

konstytutywny opisany w ten sposób umożliwia badanie wpływów krzyżowych oraz 

uwzględnia rzeczywisty charakter zmian lepkości. 
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W czwartym rozdziale opisano wykonane badania eksperymentalne. Badania te wykonano 

na próbkach pobranych z sześciu silników spalinowych na różnych etapach ich eksploatacji. 

Badania laboratoryjne wykonano przy pomocy reometru Haake Mars III, wyposażonego 

w różne zestawy oprzyrządowania. Dla poszczególnych próbek oleju wykonano badania 

zależności lepkości dynamicznej od szybkości ścinania, ciśnienia i temperatury. Ponadto na 

podstawie wszystkich próbek, dla każdego z olejów utworzono charakterystyki starzeniowe.  

Opis matematyczny zbadanych zależności zawarto w rozdziale piątym. Dla każdego oleju 

sporządzono charakterystykę zależności lepkości od szybkości ścinania, temperatury, ciśnienia 

oraz starzenia. Do opisania zależności lepkości dynamicznej od szybkości ścinania użyto 

występującego w literaturze modelu Crossa, natomiast zależność od temperatury została 

opisana popularnym modelem wykładniczym. Model zmian lepkości od ciśnienia oraz model 

starzenia oleju został opracowany przez autora pracy na podstawie badań eksperymentalnych.  

W rozdziale szóstym uwzględniono wyniki badań i analiz z poprzednich rozdziałów do 

obliczeń numerycznych parametrów przepływowych i eksploatacyjnych poprzecznych łożysk 

ślizgowych. Obliczenia zostały wykonane metodą kolejnych przybliżeń przy pomocy 

oprogramowania komputerowego Mathcad 15. Wyniki obliczeń bezwymiarowej siły nośnej, 

bezwymiarowej siły tarcia oraz współczynnika tarcia ujęto w formie tabelarycznej osobno dla 

poszczególnych wpływów, okresów eksploatacji oleju, a także dla różnych długości łożyska. 

Dla każdego z badanych wpływów obliczono procentowe zmiany względem podstawy. 

Z obliczeń numerycznych wynika, że uzależnienie lepkości od zmian temperatury, ciśnienia 

i szybkości ścinania w filmie olejowym, dla badanego łożyska powoduje spadek siły nośnej 

o ponad 60%. Uwzględnienie starzenia oleju powoduje spadek siły nośnej o dodatkowe ponad 

20%.  

W rozdziale siódmym podsumowano wszystkie wyniki badań oraz odniesiono się do tezy 

pracy. Na podstawie wyników przedstawionych badań udowodniono, że starzenie oleju, wpływ 

właściwości nienewtonowskich, a także wpływy temperatury i ciśnienia mają bardzo duży 

wpływ na parametry przepływowe i eksploatacyjne poprzecznego łożyska ślizgowego.  

Rozdziały 8-12 obejmują spisy rysunków i tabel, bibliografię oraz streszczenia pracy. 

Wszystkie badania zaprezentowane w pracy zostały zrealizowane w oparciu o założony ogólny 

plan badawczy oraz plany szczegółowe opisane w rozdziałach.  
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12. Abstract 

Title: Analysis of the influence of engine oil aging on flow- and operational 

parameters of a journal bearing 
 

This dissertation presents the analysis of engine oil aging impact on the flow- and 

operational parameters of a journal bearing. Performed analysis includes theoretical deductions, 

experimental research and numerical calculations. Dissertation was divided into seven research 

chapters and five formal and organizational chapters. 

The first chapter presents current state of knowledge about lubrication of journal bearings 

and oil aging. As a part of the literature review, no studies were found which consider 

simultaneous impact of non-Newtonian lubricating oil properties, temperature, pressure and 

aging of engine oil on flow- and operational parameters of journal bearings. Due to this fact 

that the oil viscosity throughout the operating time changes by up to several dozen percent, it 

was considered that this could have a large impact on the flow and operating parameters of 

journal bearings. On this basis, aims and the following thesis of the work were formulated: 

„Changes of oil dynamic viscosity, associated with its aging and the effect of shear 

rate, pressure and temperature have a significant impact on the operating and flow 

parameters of journal bearings”. 

In the second chapter of this dissertation, models and assumptions for the considered 

bearing were adopted. The proposed models and assumptions concerned the geometrical 

relationships in the friction node as well as lubricant model and heat exchange in a thin layer 

of oil film.  

The third chapter is a comprehensive derivation of the hydrodynamic lubrication theory 

from basics. The model with apparent viscosity found in the literature was adopted as 

a constitutive model. On the other hand, apparent viscosity was described as the product of 

dynamic viscosity under reference conditions and dimensionless viscosities depending on 

individual influences: non-Newtonian properties, pressure, temperature and aging. Non-

dimensional viscosities dependent on individual influences are introduced into basic equations 

of the hydrodynamic theory of lubrication by models from literature and own ones. These 

models are supplemented by material coefficients, obtained from experimental research. In this 

way described constitutive model  enables the study of cross influences and takes into account 

the real nature of viscosity changes. 
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The fourth chapter describes the experimental studies carried out. This research were 

performed on samples taken from six internal combustion engines at various stages of their 

operation. Viscosity measurements were performed using a Haake Mars III rheometer equipped 

with various sets of instrumentation. Measurements of dynamic viscosity dependence on shear 

rate, pressure and temperature were performed for individual oil samples. In addition, aging 

characteristics were created based on all samples for each oil. 

The mathematical description of the examined dependences is included in chapter five. The 

characteristics of viscosity dependence on shear rate, temperature, pressure and aging were 

prepared for each oil. To describe the relationship between dynamic viscosity and shear rate, 

the Cross model found in the literature was used, while the dependence on temperature was 

described by the popular exponential model. The viscosity change model from pressure and the 

oil aging model was developed by the author of this dissertation based on experimental 

research. 

The results of research and analyzes from previous chapters were used in sixth chapter for 

numerical calculation of flow and operational parameters of journal bearings. Calculations were 

performed by the method of successive approximations using Mathcad 15 computer software. 

Calculation results of the dimensionless carrying capacity, dimensionless friction force and 

friction coefficient were presented in tabular form separately for individual influences, oil 

exploitation periods, as well as for different bearing lengths. Percentage changes in relation to 

the basics were calculated for each of the analyzed impacts. Numerical calculations show that 

the dependence of viscosity on changes in temperature, pressure and shear rate in a thin oil film, 

for the considered bearing causes a decrease in carrying capacity by over 60%. Taking the oil 

aging into account causes a lift of an additional over 20%. 

Chapter seven summarizes all the research results and refers to the thesis. Based on the 

presented research, it has been proved that oil aging, the effect of non-Newtonian properties, as 

well as the effects of temperature and pressure have a very large impact on the flow- and 

operational parameters of the journal bearing. 

Chapters 8-12 include lists of figures and tables, a bibliography and abstracts of this 

dissertation. All studies presented in the work were carried out based on the assumed general 

research plan and detailed plans described in the chapters. 


