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Krzysztof BUCHALSKI 

WPŁYW ZMIENNEGO W CZASIE OBCI ĄśENIA 
ZEWNĘTRZNEGO NA PAREMETRY 

ELASTOHYDRODYNAMICZNEGO (EHD) 
IZOTERMICZNEGO FILMU OLEJOWEGO 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono metodykę rozwiązania zagadnienia wpływu zmiennego w czasie 

obciąŜenia zewnętrznego na parametry izotermicznego(EHD) filmu, takie jak: rozkład ciśnienia i 
grubość filmu olejowego na długości strefy kontaktu. Rozpatrywany kontakt jest liniowym stykiem 
skoncentrowanym dwóch walców oddzielonych warstwą smaru. W wyniku badań otrzymano rozkłady 
ciśnienia i grubości filmu olejowego w funkcji zmian częstotliwości obciąŜenia zewnętrznego.   

WSTĘP 
Wielu badaczy analizujących zjawisko generowania EHD filmu między dwoma 

współpracującymi walcami rozpatrują je przy załoŜeniu stałej prędkości obwodowej 
współpracujących elementów, które podlegają działaniu stałego w czasie obciąŜenia 
zewnętrznego. Takie podejście do problemu nie daje wyczerpujących odpowiedzi na 
najczęściej zadawane przez inŜynierów pytania: 
– jak zachowuje się EHD film olejowy pod działaniem zmiennego w czasie obciąŜenia 

zewnętrznego? 
– jak zachowuje się EHD film olejowy pod działaniem zmiennej w czasie obciąŜenia 

prędkości obwodowej? 
W praktyce inŜynierskiej najczęściej występują przypadki smarowania elementów styku, 

w których parametry pracy takie jak: stosowane obciąŜenia, prędkości styczne 
współpracujących powierzchni oraz ich krzywizny są zmienne w czasie [1].  

Z problemami tymi konstruktor spotyka się analizując większość połączeń ciernych 
występujących w maszynach jak np. w przekładniach zębatych i współpracujących 
elementach typu krzywka-popychacz oraz innych o duŜej róŜnicy krzywizn. Przejściowe 
stany nieustalone występują równieŜ przy rozruchu i wybiegu mechanizmów i maszyn [2]. 

Analiza zmierzająca do odpowiedzi na pierwsze z w/w pytań, czyli wpływu zmiennego w 
czasie obciąŜenia zewnętrznego na parametry EHD filmu olejowego w kontakcie liniowym 
jest opisana w niniejszym artykule. 

Na Rys.1 przedstawiono podstawowe zaleŜności opisujące parametry stacjonarnego EHD 
filmu olejowego wg Hamrocka i Dowsona dla kontaktu punktowego i wg Dowsona dla 
kontaktu liniowego. 
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Rys.1 Grubość stacjonarnego filmu EHD przy kontakcie punktowym i liniowym 

1. MODEL FIZYCZNY I MATEMATYCZNY NIESTACJONARNEGO 
EHD FILMU   OLEJOWEGO [3], [4] 
Zagadnienie niestacjonarnego EHD filmu olejowego zostało rozwiązane przy 

następujących załoŜeniach: 
– powierzchnie współpracujących elementów są doskonale gładkie (oczywiście w 

rzeczywistości powierzchnie współpracujących elementów są chropowate, ale przy 
załoŜeniu , Ŝe chropowatość jest rzędu dziesiątych części mµ , a grubość generowanego 
EHD filmu rzędu dziesiątek mµ , to chropowatość moŜna pominąć), 

– długość tworzących walcowych elementów kontaktu jest wielokrotnie większa od średnicy 
walców. ZałoŜenie to wyklucza zjawisko tzw. wypływów bocznych, 

– pole temperatury w smarze nie ma wpływu na ciśnienie i grubość w generowanym EHD 
filmie olejowym (rozpatrywane zagadnienie jest izotermiczne), 

– lepkość i gęstość środka smarnego zaleŜy wyłącznie od ciśnienia, 
– ciśnienie wzdłuŜ tworzących współpracujących walców jest stałe, 
– obciąŜenie zewnętrzne obciąŜające współpracujących elementów jest okresowo zmienne w 

czasie. 
ZałoŜenia powyŜsze doprowadzają do następujących równań opisujących rozpatrywane 

zjawisko: 
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Równanie Reynoldsa 
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gdzie: 

),( txp    - ciśnienie w filmie EHD, 

x    - współrzędna mierzona wzdłuŜ długości filmu EHD, 

t    - czas, 

2
21 UU

U
+

=   - średnia prędkość styczna współpracujących elementów, 

2,1 UU    - prędkości styczne odpowiednio pierwszego i drugiego elementu, 

( )po ⋅⋅= αηη exp  - lepkość środka smarującego w funkcji ciśnienia w  filmie EHD, 
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10ρρ - gęstość  środka smarującego w funkcji ciśnienia w filmie EHD 

(ciśnienie w filmie wyraŜone w GPa), 

0== xm ρρ   - gęstość  środka smarującego w punkcie centralnym filmu EHD,   

0== xm hh   - grubość  filmu EHD w punkcie centralnym strefy kontaktu, 

)(tVV =   - prędkość zbliŜania elementów styku. 

Rozkład grubości EHD filmu na długości kontaktu 
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t   - czas, 

),( txh   - rozkład grubości EHD filmu, 

),( tx∆   - zbliŜenie środków współpracujących walców, 
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 - promień zastępczy współpracujących walców, 

a  - półoś elipsy Hertza dla suchego kontaktu dwóch elementów walcowych. 

Warunki graniczne dla równania opisującego rozkład grubości filmu EHD są następujące: 

- gradienty 
( , )h x t

x

∂
∂

 dla wlotu, punktu centralnego strefy kontaktu i wylotu są równe zero. 

PoniewaŜ w rozpatrywanym zagadnieniu występuje okresowy charakter zmian obciąŜenia 
zewnętrznego, naleŜy się spodziewać, Ŝe odpowiedź filmu EHD zarówno w sensie rozkładu 
jego grubości, jak równieŜ rozkładu ciśnienia w strefie kontaktu będą równieŜ miały charakter 
okresowy. 

2. METODA ROZWI ĄZANIA NIESTACJONARNEGO  EHD FILMU 
OLEJOWEGO 
Zagadnienie niestacjonarnego EHD filmu olejowego zostanie rozwiązane metodą 

Newtona-Raphsona polegającą na zastąpieniu równań (1) i (2) ich rozwinięciami w 
skończone szeregi potęgowe i rozwiązaniu ich metodą kolejnych przybliŜeń. 

Metoda kolejnych przybliŜeń polegała na tym, Ŝe początkowo dla chwili t rozwiązano stan 
statyczny 1, który dawał warunki początkowe dla następnego stanu statycznego 2 
odpowiadającego chwili t+ t∆  (wartości obciąŜenia zewnętrznego odpowiadającego tym 
właśnie chwilom czasu). RóŜnica grubości filmu dla czasu t (stan 1)  i t+ t∆ (stan 2) dzielona 
przez przyrost czasu t∆  daje wartość prędkości zbliŜania ( )V t  środków walców, którą 

uwzględniano w równaniu Reynoldsa (1) 

( ) (1) (2)m mh h
V t

t

−=
∆       (3) 

Obliczenia te wykonuje się w pętli aŜ do osiągnięcia Ŝądanej dokładności. Kryteriami 
zbieŜności są: ustalenie się grubości EHD filmu w stanie 2 odpowiadającemu chwili czasu t+ 

t∆ , ustalenie się rozkładu ciśnienia  oraz ustalenie się średniej prędkości przepływu U dla 
stanu 1 i stanu 2. Prędkość przepływu U  dla stanu 1 i stanu 2 musi być bowiem ta sama. 
Warunki zbieŜności moŜna przedstawić w postaci związków: 
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3. PRZYKŁADOWE WYNIKI
ROZWI ĄZANIA NIESTACJONARNEGO  EH
OLEJOWEGO 
Przykładowe wyniki przedstawiono dla przypadku nast

[5]: 
MPap 6000 =   -

MPap 100=∆   -

Hzf 1000≤    -

smU /51.11=   -

cmR 5=    -

GPaE 230'=    -

smPao ⋅= 53η   -

120 −= GPaα   -

3
0 /870 mkg=ρ   -

Rys.2  Rozkład ciśnienia (obciąŜenia) zewn
(punkty 5’-1’=1) obciąŜaj
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WYNIKI  SYMULACJI KOMPUTEROWEJ
NIESTACJONARNEGO  EH D FILMU 

Przykładowe wyniki przedstawiono dla przypadku następujących danych wej

- średnie ciśnienie Hertza, 

- amplituda zmian obciąŜenia (ciśnienia) zewnę

- częstotliwość zmian obciąŜenia zewnętrznego,

- średnia prędkość obwodowa współpracujących elementów,

- zastępczy promień krzywizn (rys. 1), 

- zredukowany moduł Younga (rys. 1), 

- lepkość środka smarującego, 

- piezo-współczynnik lepkości, 

- gęstość początkowa (dla ciśnienia atmosferycznego).

 

ąŜenia) zewnętrznego dla dociąŜania (punkty 1-5=5’) oraz odci
ąŜającego elementów syku. 
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KOMPUTEROWEJ  DLA 
D FILMU 

cych danych wejściowych 

nienia) zewnętrznego, 

znego, 

ących elementów, 

atmosferycznego). 

5=5’) oraz odciąŜania 
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Rozkład ciśnienia i grubości filmu olejowego wywołanego tym obciąŜeniem  
przedstawiono na poniŜszych rysunkach w funkcji współrzędnej x. 

Współrzędna 
maxa

x=ϕ  określa połoŜenie maksimum ciśnienia w filmie olejowym (tzw. 

piku ciśnienia) oraz początku przewęŜenia w grubości EHD filmu olejowego. 
Rozkład ciśnienia w filmie olejowym odpowiadający dociąŜaniu obciąŜeniem z rys. 2 

(punkty 1-5=5’) przedstawia Rys.3. 

 

Rys.3 Rozkład ciśnienia w filmie EHD przy dociąŜaniu dla częstotliwości zmian f=1000 Hz 

 

Rys.4 Rozkład grubości  filmu EHD przy dociąŜaniu dla częstotliwości zmian f=1000 Hz 
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Tab.1 Tabela rozwiązań grubości EHD filmu przy dociąŜaniu dla częstotliwości f=1000 Hz 

 

Tab.2 Tabela rozwiązań grubości EHD filmu przy odociąŜaniu dla częstotliwości f=1000 Hz 

 

Analogiczne symulacje komputerowe  przeprowadzono dla tych samych dany obciąŜenia 
zewnętrznego, ale dla róŜnych częstotliwości jego zmian. Otrzymane rezultaty przedstawiono 
w tabelach: Tab.3 i Tab.4, a przebieg odpowiednich zmian grubości EHD filmu w punkcie 
centralnym na Rys. 5. 

Tab.3 Przebieg grubości EHD filmu w punkcie centralnym dla róŜnych częstotliwości zmian 
obciąŜenia zewnętrznego przy dociąŜaniu 

 

 

Tab.4 Przebieg grubości EHD filmu w punkcie centralnym dla róŜnych częstotliwości zmian 
obciąŜenia zewnętrznego przy odciąŜaniu 
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Sumaryczne wyniki dla dociąŜania i  odciąŜania ujęte w tabelach Tab.3 i Tab.4 
przedstawiono dla grubości EHD filmu w jego centralnym punkcie na Rys. 5 

 

Rys.5 Grubość EHD filmu w punkcie centralnym dla dociąŜania i  odciąŜania elementów styku dla 
róŜnych częstotliwości zmian obciąŜenia zewnętrznego 

4. WNIOSKI  I  SPOSTRZEśENIA [5] 
Przedstawiona analiza komputerowa zjawiska powstawania filmu EHDgenerowanego pod 

wpływem  obciąŜenia zewnętrznego zmiennego w czasie, jest metodą  szybkozbieŜną. 
Wystarczy zrealizowanie obliczeń w 10-ciu pętlach, aby otrzymać ostateczne (zbieŜne z 
określoną dokładnością) wyniki. 

Analiza wyników przedstawionych w Tab.3 i Tab.4 oraz na Rys.5 wykazuje, Ŝe grubość 
EHD filmu olejowego przy dociąŜaniu styku jest minimalnie większa niŜ grubość dla stanów 
statycznych, zaś przy odciąŜaniu jest niewiele mniejsza. RóŜnice te powiększają  się przy 
wzroście częstotliwości zmian obciąŜenia zewnętrznego.  
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Na Rys.5 widać, Ŝe w przypadku dociąŜania grubość filmu jest większa niŜ przy 
odciąŜaniu ( mimo, Ŝe obciąŜenie zewnętrzne styku maleje – grubość filmu EHD równieŜ do 
pewnej chwili spada, a następnie znów rośnie) – wynika stąd, Ŝe bardziej negatywnie na 
grubość EHD filmu wpływa odciąŜanie, niŜ dociąŜanie elementów styku.  

Na Rys.5 widać wyraźnie zjawisko bezwładności filmu EHD  i jego opóźnioną reakcję w 
stosunku do zmian obciąŜenia zewnętrznego.  

W przypadku, gdy częstotliwość zmian obciąŜenia zewnętrznego przekroczy określoną 
wartość zwaną krytyczną, moŜe nastąpić przerwanie filmu olejowego i tym samym wystąpić 
zanik tarcia płynnego. 

Zagadnienie omówione w artykule rozpatrywane było w ramach projektu badawczego 
finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Nr 4T07B 007 29 [5]. 
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INFLUENCE OF VARIABLE EXTERNAL LOAD 
ON THE PARAMETERS OF THE ISOTHERMAL 
ELASTOHYDRODYNAMIC  (EHD) OIL FILM. 

Abstract 
This paper presents the methodology of solving the problem of variable external load which 

influence on the parameters of the isothermal (EHD) oil film such as pressure distribution and 
thickness of the oil film on the length of the contact zone. Contact is considered a concentrated line 
contact between two cylinders separated by a layer of grease. As a result of research received:  
pressure distributions and obtained oil film thickness as a function of the frequency change of the 
external load. 
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