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TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO. 

WPŁYW WARTOŚCI PARAMETRU ZUŻYCIA NA TEMPERATURĘ ŁOŻYSKA 

 

Artykuł stanowi kontynuację prac teoretycznych, mających na celu analizę zjawisk zachodzących podczas pracy panewki 

łożyska ślizgowego, zwłaszcza w zakresie zużywania się jej powierzchni. Poznanie wpływu tych zjawisk stanowi niezwykle istotne 

zagadnienie w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń. 

W niniejszej pracy przedstawiono założenia i model poprzecznego łożyska ślizgowego. Do wyznaczenia charakterystyk po-

służono się równaniem grubości filmu olejowego. W celu określenia wpływu wartości parametru zużycia na temperaturę łożyska, 

niezbędne obliczenia wykonano w oparciu o opracowaną symulację numeryczną. Wyniki badań wpływu zmiany parametru zu-

życia na temperaturę łożyska w funkcji zmiennej wartości mimośrodowości względnej  dla określonych wartości luzu względ-

nego ψ, zaprezentowano w formie wykresów. 

 

WSTĘP 

Łożyska ślizgowe znajdują szerokie zastosowanie zarówno w 
szerokiej gamie maszyn i urządzeń przemysłowych, jak i w urządze-
niach transportu. Eksploatacja maszyn i urządzeń wyposażonych w 
te łożyska niesie ze sobą określone problemy zarówno w zakresie 
smarowania, jak i zużywania się powierzchni ślizgowych. Z uwagi na 
konieczność częstych zatrzymań i rozruchów dochodzi do lokalnych 
zmian makro i mikrogeometrii zarysu panewki łożyska ślizgowego 
(także geometrii filmu olejowego), generowanych zużyciem ściernym 
powstałym podczas pracy łożyska w warunkach tarcia mieszanego. 
Konsekwencją tych stanów jest przedwczesne i nadmiernego zuży-
wania się panewek łożysk ślizgowych. Niestety w większości urzą-
dzeń, w których wały podparto na panewkach nie jest możliwy bie-
żący monitoring pracy łożyska. Z tego powodu analiza zjawisk zacho-
dzących podczas pracy panewki łożyska ślizgowego, zwłaszcza w 
zakresie zużywania się jej powierzchni, stanowi niezwykle istotne za-
gadnienie w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń. 

Mając na uwadze powyższe opracowano możliwie wierny model 
teoretyczny łożyska ślizgowego [2]. Wyznaczone zostały równania 
pola ciśnienia i temperatury z uwzględnieniem modelu zużycia po-
wierzchni ślizgowej, poprzedzone analizą i wyborem modelu wy-
miany ciepła.  

Weryfikacji przyjętego modelu teoretycznego dokonano w [3], 
poprzez porównanie rzeczywistego położenia i głębokości obszaru 
zużycia panewki z wynikami otrzymanymi na drodze teoretycznej.  

Kolejnym etapem było wyznaczenie wpływu zużycia panewki 
poprzecznego łożyska ślizgowego na rozkład ciśnienia i grubość 
filmu olejowego, w oparciu o symulację numeryczną dla określonych 
wartości luzu względnego i mimośrodowości względnej [4]. Stwier-
dzono, że w zależności od wielkości maksymalnego zużycia w szcze-
linie smarowej generowane są dwa filmy olejowe. Oznacza to, że ło-
żysko cylindryczne z panewką zdeformowaną w wyniku zużycia 
ściernego, dla określonych wartości zużycia zachowuje się tak, jak 
łożysko wielopowierzchniowe.  

W [6] zaprezentowano metodę teoretycznego określenia warto-
ści granicznego kąta położenia linii środków poprzecznego łożyska 
ślizgowego. Ustalono, że wraz ze wzrostem zużycia  powierzchni ro-
boczej panewki, następuje zwiększenie lokalnej grubości szczeliny 

smarowej – możliwa jest wówczas praca w zakresie mimośrodowości 

względnej  >1. Czop łożyska może przemieszczać się o większą 
odległość niż to wynika z wartości nominalnego luzu łożyskowego.  

W publikacji [5] omówiono teoretyczne wyniki badań utraty no-
śności poprzecznego łożyska ślizgowego dla założonych wartości 
zużycia panewki. Określono graniczną wielkości zużycia, po przekro-
czeniu której wystąpi istotna zmiana charakterystyk dla założonych 
dopuszczalnych wartości spadków nośności i nacisku występującego 
w łożyskach ślizgowych turbin parowych. Ustalono, że bez względu 
na rodzaj zastosowanego oleju, utrata nośności łożyska równa 5, 10, 
15% występuje odpowiednio dla parametru zużycia równego ok. 
0.20, 0.30, 0.40. 

W pracy [7] przeanalizowano wpływ wartości parametru zużycia 
na nośność łożyska. Analiza wyników wskazuje, że nośność łożyska 

rośnie wraz ze wzrostem mimośrodowości względnej  oraz maleje 
wraz ze zwiększaniem luzu względnego ψ i parametru zużycia z – 
pole ciśnienia w rozdzielonym filmie olejowym jest mniejsze od peł-
nego filmu [4]. Największe różnice w wartościach nośności łożyska 

występują w zakresie dużych wartości mimośrodowości względnej  
= 0,6 ÷ 0,9.  

Wzrost parametru zużycia powierzchni roboczej panewki łoży-
ska ślizgowego ma znaczący wpływ na zmniejszenie nośności łoży-
ska, szczególnie dla małych wartości luzu względnego ψ = 0,001 ÷ 

0,002 oraz dużych wartości mimośrodowości względnej  = 0,6 ÷ 
0,9. 

Równolegle dokonano analizy rzeczywistego obszaru zużycia 
panewek łożysk ślizgowych z punktu widzenia przemysłowych służb 
remontowych i utrzymania ruchu [1]. W dużych zakładach przemy-
słowych prowadzony jest bieżący monitoring pracy łożysk ślizgo-
wych, poprzez cykliczne pomiary luzów bądź analizy widma drgań. 
Nie określa się, nie analizuje geometrii, położenia obszaru oraz głę-
bokości zużycia panewek. 

Niniejsze opracowanie dotyczy ustalenia wpływu wartości para-
metru zużycia na temperaturę poprzecznego łożyska ślizgowego w 
oparciu o opracowany możliwie wierny model teoretyczny łożyska śli-
zgowego [2] oraz wyznaczone równanie pola temperatury z uwzględ-
nieniem modelu zużycia powierzchni ślizgowej, poprzedzone analizą 
i wyborem modelu wymiany ciepła. 
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1. ZAŁOŻENIA I MODEL POPRZECZNEGO ŁOŻYSKA 
ŚLIZGOWEGO 

Model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego został przy-
jęty zgodnie z [2] 
 

 
Rys. 1. Model łożyska 

 
gdzie:  
h – grubość filmu olejowego [m],  
R – promień panewki, r – promień czopa [m],  

 - luz promieniowy  = R – r [m], 

λ – mimośrodowość względna 
rR

ee





 [-],  

e – mimośrodowość [m], 
ω – prędkość kątowa [1/s],  
hz – głębokość zużycia [m],  
hmin – minimalna grubość filmu olejowego [m], 
φo – współrzędna położenia osi rowka zasilającego [o],  
α – kat położenia linii środków [o],  
φ = α – współrzędna obwodowa panewki [o] 
sr – długość rowka w kierunku obwodowym [m], 
Δ – wymiar rowka zasilającego w kierunku osiowym [m], 
pz – ciśnienie oleju zasilającego [MPa],  
Tz – temperatura oleju zasilającego [oC],  
qo – wydatek oleju [kg/s]. 

 
Ponadto założono że: 
– łożysko pracuje w warunkach tarcia płynnego,  
– jest obciążone statycznie, 
– panewka łożyska ma kształt walca,  
– zasilane jest jednym rowkiem zasilającym, przy równoległoo-

siowym położeniu osi czopa względem panewki o pełnym ką-
cie opasania, 

– rozpatrywany jest laminarny przepływ oleju newtonowskiego 
w łożysku o skończonej długości.  

– przyjęty model wymiany ciepła to model adiabatyczny [1]. 
 

Dla wyznaczenia charakterystyk posłużono się równaniem gru-
bości filmu olejowego[2]: 

    cos1Rh   (1) 

 
Grubość filmu olejowego w miejscu zużycia panewki określono 

wzorem: 

h’ = h + hz (2) 

 
w którym głębokość zużycia hz przedstawia zależność: 

















 


 cos11 max

R

h
Rhz  (3) 

gdzie: 
hz - głębokość zużycia [m],  
hmax – maksymalne zużycie [m],  

z = R

h


max

zmienny parametr zużycia, 
R – promień panewki [m],  
ψ – luz względny [-],  
φ – współrzędna obwodowa panewki [o]. 

2. WPŁYW WARTOŚCI PARAMETRU ZUŻYCIA  
NA TEMPERATURĘ ŁOŻYSKA 

W celu określenia wpływu wartości parametru zużycia na tempe-
raturę łożyska, niezbędne obliczenia wykonano w oparciu o opraco-
waną symulację numeryczną dla: 

– zmiennej mimośrodowości względnej  λ =
rR

ee





 = 

0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9,  

– zmiennego luzu względnego 
r

rR

r





   =  0,001; 

0,0015; 0,002; 0,0025; 0,003, 

– zmiennego parametru zużycia z =
R

h


max = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 

0,5; 0,6; 0,8; 1,0, 
– oraz stałych wartości parametrów takich jak: 
– oleju maszynowego TU68,  
– nominalnej średnicy łożyska D = 2R = 0,1 [m], 
– względnej długości łożyska L/D = 1,0 [-], 
– temperatury oleju zasilającego Tz =  35,0 [oC], 
– ciśnienia oleju zasilającego pz = 0,0 [Pa], 
– prędkości obrotowej wału n = 1500 [obr/min]. 

 
Wykresy wyznaczonych wartości temperatur łożyska w zależno-

ści od zmiennej wartości mimośrodowości względnej , zmiennego 
luzu względnego ψ oraz zmiennego parametru zużycia z przedsta-
wiono na rysunkach 2 ÷ 6: 

 
Rys. 2. Temperatura maksymalna w filmie olejowym dla ψ = 0,001 
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Rys. 3. Temperatura maksymalna w filmie olejowym dla ψ = 0,0015 

 

 
Rys. 4. Temperatura maksymalna w filmie olejowym dla ψ = 0,002 

 

 
Rys. 5 Temperatura maksymalna w filmie olejowym dla ψ = 0,0025 

 

 
Rys. 6. Temperatura maksymalna w filmie olejowym ψ = 0,003 

PODSUMOWANIE 

Analiza wyników zaprezentowanych na rysunkach 2 ÷ 6 wska-
zuje, że dla wszystkich wartości luzu względnego stwierdza się, że 
krzywa zmienności maksymalnej temperatury Tmax filmu olejowego w 
funkcji mimośrodowości względnej wykazuje wyraźne minimum. 

Znajduje się ono w zakresie =0,250,45. Po przejściu krzywych 
przez punkt minimum obserwuje się jej wzrost wraz ze zwiększeniem 
mimośrodowości względnej. Temperatura maksymalna filmu olejo-
wego rośnie wraz ze zmniejszaniem się luzu względnego oraz maleje 
wraz ze wzrostem zużycia łożyska, przy czym różnice w wartościach 
rosną wraz ze wzrostem mimośrodowości względnej. 
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A theoretical model of the transverse acetabular bearing  
influence wear value parameter on the bearing temperature. 

The article is a continuation of theoretical work, in order 

to analyze the phenomena occurring during operation of the 

acetabular bearing, particularly in terms of wear of its sur-

face. The research is very important problem during operating 

machines and plants. 

In this paper, shows assumptions and the model of the ac-

etabular bearing. To determine the characteristics was used 

the equation of oil film thickness. In order to determine the ef-

fect of wear parameter values on bearing temperature, the 

necessary calculations were performed based on the devel-

oped numerical simulation. The results of studies on the effects 

of wear parameter changes on temperature of the bearing as 

a function of the value of a variable relative eccentricity for 

certain values of the relative clearance, presented in the form 

of graphs. 
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