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Krzysztof BUCHALSKI 

STANOWISKO DO BADA�
NIESTACJONARNEGO 

ELASTOHYDRODYNAMICZNEGO (EHD) 
IZOTERMICZNEGO FILMU OLEJOWEGO 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono metodyk� bada� oraz stanowisko do bada� izotermicznego EHD filmu 

olejowego oraz wpływu działania zmiennego w czasie obci��enia zewn�trznego na jego parametry 
takie jak: rozkład ci�nienia i grubo��  na długo�ci strefy kontaktu. Rozpatrywany kontakt jest liniowym 
stykiem skoncentrowanym dwóch walców, oddzielonych warstw� smaru.  

WST�P 
Badania modelowe - do�wiadczalne EHD filmu olejowego s� bardzo trudne i nie 

wszystkie o�rodki badawcze i uniwersyteckie s� wyposa�one w odpowiedni� do tego celu 
aparatur� badawcz� umo�liwiaj�c� ich przeprowadzenie [1], [2]. 

Jednym z zaprzyja�nionych o�rodków,  z którym nawi�zano współprac� w ramach 
realizacji  bada� dla celów projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wy�szego Nr 4T07B 007 29 jest Uniwersytet Techniczny w Brnie (Czechy) - 
Wydział Budowy Maszyn. O�rodek ten posiadał odpowiedni� aparatur� do bada�
interferometrycznych EHD filmu olejowego, z ograniczeniem do bada� statycznych, przy 
stałej warto�ci obci��enia zewn�trznego i pr�dko�ci obwodowej elementów styku. 

Na potrzeby w/w projektu badawczego Nr 4T07B 007 29 stanowisko to zostało 
zmodernizowane w celu przeprowadzenia bada� EHD filmu olejowego poddanemu 
zmiennemu w czasie obci��eniu zewn�trznemu.  

1. OPIS STANOWISKA BADAWCZEGO 
Stanowisko badawcze (rys.1) na, którym przeprowadzono badanie EHD filmu olejowego 

w warunkach niestacjonarnych znajduje si� na Wydziale Budowy Maszyn Uniwersytetu 
Technicznego w Brnie (Czechy). Zostało one zmodernizowane i adaptowane do potrzeb 
niniejszego w/w projektu badawczego [5] poprzez realizacj� wymuszenia zmiennego w czasie 
obci��enia zewn�trznego i przystosowanie oprogramowania jednostki  steruj�cej 
serwomechanizmem. Styki skoncentrowane,  wyst�puj�ce pomi�dzy cz��ciami maszyn  w 
tzw. w�złach tarcia mo�na modelowa� za pomoc� optycznego (interferometrycznego) 
stanowiska badawczego [3], [4].  
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Przy zastosowaniu metody interferometrii kalorymetrycznej obserwuje si�  grubo�� filmu 
powstałego mi�dzy stalowym elementem (kulk�  lub baryłk�), a płask� płytk� szklan�
oddzielonymi od siebie warstw� smaru.  

W tej metodzie pomiaru interferogramy chromatyczne s� cyfrowo przekształcane z 
przestrzeni RGB Colour(*1) na przestrze� CIELab Colour(*2) umo�liwiaj�c� cyfrowe 
wycechowanie grubo�ci filmu olejowego w funkcji barwy pr��ków -  przy u�yciu 
odpowiednich kolorów pasuj�cych ( algorytm : kolor / krzywe grubo�ci filmu) oraz ich 
kalibracji. Barwy te otrzymuje si� z pier�cieni Newtona powstaj�cych na szklanym, pokrytym 
chromem dysku. 

Kontakt modeluj�cy styk skoncentrowany zostaje  utworzony mi�dzy gładkimi 
elementami tocznymi (baryłk� lub kulk� stalow� o chropowato�ci  5 nm, a  powlekan�
chromem szafirow�  płyt� szklan�. Dla wcze�niej wykonywanych bada�, gdy rozpatrywane 
były stany statyczne – (stałe w czasie obci��enie zewn�trzne), pomiary technik� TFCI 
(szacuj�c� grubo�� filmu dla �wiatła monochromatycznego) okazały si� by� w stanie 
zapewni� dokładne wyniki dla pomiaru filmu EHD,  a� do kilku nanometrów grubo�ci. 
Uwa�a si�, technika TFCI umo�liwia dla rozkładu płaskiego pomiar grubo�ci od około 1 
[nm],  za� dla  rozkładu przestrzennego grubo�ci filmu mo�na uzyska� map� grubo�ci  do ok. 
0,94	m. 

Rys.1 Schemat stanowiska badawczego

Rys.2  Widok stanowiska badawczego
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Rys.3  Widok eksperymentalnego stanowiska badawczego

Badania przeprowadzono na  zmodyfikowanym  stanowisku badawczym [3], [4], [5] 
,składaj�cym si� z modułu tzw.  tribometru (rys.2, 3, 4), w którym wywierane jest wysokie 
ci�nienie (ci�nienie to jest wywierane na elementy: toczny w postaci stalowej baryłki tocz�cej 
si� po szklanym -  szafirowym dysku pokrytym chromem), z mikroskopu skanuj�cego 
powstałe pr��ki interferencyjne w postaci tzw. pier�cieni Newtona  oraz jednostki kontrolno-
steruj�cej (komputera z odpowiednim oprogramowaniem). W tribometrze uzyskano kontakt 
eliptyczny EHD (mo�liwie najbli�szy kontaktowi liniowemu – dzi�ki odpowiednim 
stosunkom krzywizn baryłki) i zmienne w czasie obci��enie zewn�trzne.  Baryłka jest 
obci��ana i nap�dzana serwomotorem, nap�dza szklany dysk i  toczy si� po nim bez po�lizgu. 
Przetwornik piezoelektryczny jest stosowany do zmiany warto�ci cz�stotliwo�ci obci��enia 
zewn�trznego (sinusoidy). System składa si� ze skanera obrazów mikroskopowych, 
mikroskopu, �ródła �wiatła ksenonowego  i wysokiej rozdzielczo�ci kamery cyfrowej CMOS 
wykonuj�cej zdj�cia  z szybko�ci� 450 klatek na sekund�.  Pot��nej mocy lampa ksenonowa 
zapewnia wystarczaj�co du�o �wiatła dla o�wietlania powierzchni kontaktu i daje  mo�liwo��
wywołania  chromatycznych pr��ków interferencyjnych, daj�c tym samym bardzo jasne  
interferogramy. Umo�liwia to ich filmowanie za pomoc� szybkiej kamery cyfrowej. 
Interferogramy s� równie� odczytywane i obrabiane cyfrowo za pomoc� jednostki kontrolno-
steruj�cej (komputer), który umo�liwia obróbk� wyników pomiarów i ich ekspozycj�
graficzn� w postaci odpowiednich przebiegów czasowych, zmian obci��enia zewn�trznego, 
ci�nienia w styku, oraz grubo�ci filmu EHD w funkcji czasu w punkcie �rodkowym kontaktu 
(rys. 4, 5a, 5b). 
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Rys. 4  Grubo�� EHD filmu przy rozdzielczo�ci 1 nm, rozdzielczo�� przestrzenna 1 µm– pomiary 
mog� by� wykonywane dla grubo�ci EHD filmu w zakresie od 1 do 600 nm,
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Rys.5a  Grubo�� EHD filmu w barwnej interferometrii

Rys.5b Obrazy interferometryczne dla gładkich powierzchni współpracuj�cych elementów

k = 1k = 1.79 k = 1.39 k = 0.68 k = 0.48

minimum film thickness central film thickness
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Na omawianym stanowisku  badawczym mo�na przeprowadza� równie� badania EHD 
filmu olejowego przy zmiennej pr�dko�ci przepływu U, a tak�e przy uwzgl�dnieniu 
chropowato�ci powierzchni (rys. 6).  

Rys.6 Gładka powierzchnia elementów styku – zmienne warunki

WNIOSKI  
    Prace badawcze b�d�ce kontynuacj� w/w bada� dla celów realizacji projektu 

badawczego prowadzone były i zostały zako�czone. B�d� kontynuowane przy uwzgl�dnieniu 
innych, zmiennych w czasie warunków.  

Wyniki bada� eksperymentalnych s� zbie�ne z wynikami analizy numerycznej 
prowadzonej zgodnie z procedur� omówion� w literaturze [5] i artykule opublikowanym w 
niniejszym wydawnictwie. Ich porównanie z wynikami symulacji komputerowej z uwagi na 
ograniczenia zwi�zane z wymagan� obj�to�ci� artykułu zostan� omówione w nast�pnych 
artykułach. 

W/w stanowisko w pełni realizuje wymagania zwi�zane z eksperymentalnym badaniem 
zjawisk  zachodz�cych w filmie EHD przy zmiennym obci��eniu zewn�trznym. 

Zagadnienie omówione w artykule rozpatrywane było w ramach projektu badawczego 
finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy�szego Nr 4T07B 007 29 [5]. 
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POSITION FOR RESEARCH NONSTATIONARY 
ELASTOHYDRODYNAMIC (EHD) 

ISOTHERMAL OIL FILM 

Abstract 
This paper presents a methodology and experimental test stand for  research isothermal EHD oil 

film and the impact of time-varying external load on the parameters such as pressure distribution on 
the length and thickness of the contact zone. Contact between two cylinders is  a concentrated contact 
line two cylinders separated by a layer of grease. The article ends with the appropriate conclusions. 

Autorzy: 
dr  in�. Krzysztof Buchalski – Politechnika Łódzka 

Przypisy: 

*1). RGB – jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrz�dnymi RGB. Jego nazwa 
powstała ze zło�enia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green
(zielonej) i B – blue (niebieskiej), z których model ten si� składa. Jest to model wynikaj�cy z 
wła�ciwo�ci odbiorczych ludzkiego oka, w którym wra�enie widzenia dowolnej barwy mo�na 
wywoła� przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wi�zek �wiatła o barwie 
czerwonej, zielonej i niebieskiej[1] (zob. promieniowanie elektromagnetyczne). 

Z poł�czenia barw RGB w dowolnych kombinacjach ilo�ciowych mo�na otrzyma� szeroki 
zakres barw pochodnych, np. z poł�czenia barwy zielonej i czerwonej powstaje barwa �ółta. 
Do przestrzeni RGB ma zastosowanie synteza addytywna, w której warto�ci najni�sze 
oznaczaj� barw� czarn�, najwy�sze za� – biał�[2] – �ródło Wikipedia, 

*2). CIE Lab (L * a * b * przestrze� barw) reprezentuje kolory za pomoc� współrz�dnych w 
przestrzeni barw jednolitej obejmuj�cej lekko�ci i L * zmiennej chromatyczno�ci indeksów a 
* b *. Chocia� formuły obliczenia zostały okre�lone na podstawie wizji kolorów przez ludzkie 
oko, niektóre ró�nice kolorystyczne s� oceniane odmiennie od ró�nicy koloru AE * ab i oka 
ludzkiego. Jest tak, poniewa� próg dyskryminacji kolor ludzkiego oka znacznie ró�ni si� od 
zakresu ró�nic kolorów AE * i 
a AB * b * CIE okre�la Lab.  

Rys. Sze�cian kolorów 
�ródło Wikipedia


