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Streszczenie  

 

Wprowadzenie  

Problematyka olejów smarowych jak i całych systemów smarowych jest ważnym 

zagadnieniem w projektowaniu i eksploatacji wielu urządzeń technicznych, w tym w 

szczególności poprzecznych łożysk ślizgowych. Zapewnienie właściwej jakości oleju 

smarowego o odpowiednich, wymaganych własnościach fizyko-chemicznych, stanowi 

częstokroć klucz do uzyskania oczekiwanego efektu pracy wspomnianych urządzeń 

technicznych. Konsekwencją istotnej roli jaką spełniają oleje smarowe w eksploatacji jest 

ewolucja ich postrzegania w technice i obecne ich traktowanie w studiach literaturowych jako 

równoprawnych elementów konstrukcyjnych samych urządzeń. W tym aspekcie, to już nie 

tylko proces dobierania odpowiedniego oleju smarowego zgodnie z oczekiwaniami stawianymi 

pracującemu urządzeniu lecz projektowanie własności eksploatacyjnych tego urządzenia 

poprzez kształtowanie jego cech tribologicznych przy udziale środków smarnych.  

Takie „podmiotowe” traktowanie olejów smarowych w procesie budowy urządzeń 

technicznych, generuje dodatkowe oczekiwania jakie można przed nimi postawić. W 

szczególności jest wśród tych oczekiwań – podatność na możliwość sterowania ich 

własnościami fizycznymi a w szczególności reologicznymi, w zależności od zastanych 

warunków pracy i oczekiwanego efektu pracy. W takim przypadku możemy mówić wręcz o 

stosowaniu „inteligentnych” środków smarnych tj. takich, których wybrane właściwości 

fizyczne mogą być zmienne w sposób kontrolowany na skutek oddziaływania sterujących 

czynników zewnętrznych. Jedną z takich cieczy, która już obecnie bywa wprowadzana w 

wymagające szczególnych własności konstrukcje, jest ferro-olej. Zawarty w nim dodatek 

cząstek magnetycznych sprawia, iż staje się on dobrym ferromagnetykiem pod wpływem 

działania zewnętrznego pola magnetycznego i tym samym wykazuje silną podatność na zmiany 

swojej lepkości wynikające ze zmian w natężeniu, kierunku czy rodzaju ww. pola. Własność ta 

daje możliwość wprowadzania zaawansowanych technologicznie rozwiązań konstrukcyjnych, 

łączących we wspólnym systemie precyzyjne urządzenia mechaniczne smarowane ferro-olejem 



z modułami sterowania fizycznymi własnościami oleju, a w konsekwencji tribologicznymi 

cechami układu par ciernych np. czopa i panewki budujących poprzeczne łożysko ślizgowe i w 

ostateczności użytkowymi własnościami całego urządzenia.  

Własności fizyko-chemiczne, w szczególności dotyczące lepkości, stanowią podstawę 

przy opisie jakości i porównywaniu właściwości olejów smarnych. Sama lepkość, najogólniej 

definiowana jako miara tarcia wewnętrznego cieczy, najczęściej bywa wyznaczana jako 

lepkość dynamiczna i na jej podstawie możliwe jest szacowanie potencjalnego zachowania 

oleju w węźle tarcia. Reologicznym rozwinięciem opisu jest określenie zmienności lepkości 

dynamicznej od takich parametrów pracy jak: temperatura, ciśnienie, natężenie pola 

magnetycznego czy szybkość deformacji. Z wyżej wymienionych zależności fizycznych 

bezpośrednio wynikają właściwości tribologiczne węzłów tarcia, opisane parametrami 

przepływowymi, w tym w szczególności rozkładami ciśnienia hydrodynamicznego czy 

wartościami składowych wektora prędkości przepływu czynnika smarującego oraz 

parametrami eksploatacyjnymi, spośród których najistotniejszą rolę stanowią: rozkłady 

temperatury, wartości siły nośnej, siły tarcia, współczynnika tarcia czy minimalnej wysokości 

szczeliny smarnej. Praca poprzecznego łożyska ślizgowego w zakresie optymalnych wartości 

tych parametrów zapewnia warunki prawidłowego funkcjonowania urządzenia i w efekcie jego 

wysoką niezawodność czy trwałość. 

Z uwagi na fakt, iż łożyska ślizgowe smarowane ferro-olejami charakteryzowałyby się 

specyficzną, skomplikowaną technicznie budową, jak również w związku ze stosunkowo 

wysokimi kosztami ekonomicznymi takich rozwiązań, wydaje się, iż zastosowanie ich 

powiązane jest z przypadkiem zaistnienia jednej z dwóch konieczności.  

Po pierwsze w sytuacji imperatywu jakościowego, gdy dąży się do uzyskania wysokiej 

precyzji działania urządzeń mechanicznych, wyspecjalizowanych i precyzyjnie 

funkcjonujących węzłów tarcia ślizgowego tych urządzeń, adaptujących się do zmian 

warunków pracy poprzez możliwość dostosowywania wielkości szczeliny smarnej czy 

adaptacyjnego tłumienia wibracji.  

Po drugie – w sytuacji konieczności bezwzględnej, gdy urządzenia mechaniczne 

zmuszone są funkcjonować w środowiskach nietypowych, uniemożliwiających wręcz 

stosowanie zwyczajowych, klasycznych środków smarnych tj.: w próżni, w warunkach braku 

grawitacji lub w przypadkach, gdy to zakres obciążeń środowiskowych, tak wyjątkowo szeroki 

jak i o wyjątkowo dużych wartościach, obliguje do wprowadzania nietypowych rozwiązań 

technicznych.  



Podsumowując zalety stosowania ferro-oleju jako środka smarnego poprzecznych łożysk 

ślizgowych można jednoznacznie stwierdzić, że jego zastosowanie umożliwia:  

 zmianę i dostosowanie lepkości dynamicznej ferro-oleju i w efekcie jego cech 

tribologicznych poprzez sterowanie zewnętrznym polem magnetycznym, 

 utrzymanie środka smarującego w szczelinie smarnej w przypadku funkcjonowania tegoż 

w szczególnie trudnych warunkach środowiska pracy tj. tam, gdzie klasyczne środki 

smarne zawodzą, 

 uzyskanie dobrych właściwości tłumienia drgań poprzez możliwość sterowania 

charakterystyką tłumienia zewnętrznym polem magnetycznym. 

Nadmienić również należy, iż sterowanie własnościami ferro-olejów może przebiegać 

dwutorowo. Po pierwsze jako sterowanie operacyjne, na poziomie użytkowania, poprzez 

zmianę natężenia, kierunku czy rodzaju zewnętrznego pola magnetycznego, adaptacyjnie 

względem zmieniających się na bieżąco zewnętrznych warunków pracy urządzenia.  

Drugi sposób to „sterowanie” na etapie projektowania urządzenia poprzez dobór 

właściwego stężenia, wielkości i rodzaju cząstek magnetycznych w ferro-oleju. Dokonane 

studia literaturowe wskazują, że brak jest obecnie zarówno pojedynczych publikacji jak i tym 

bardziej całościowych, kompleksowych opracowań w temacie wpływu stężenia cząstek 

magnetycznych w ferro-oleju tak na parametry przepływowe jak i eksploatacyjne poprzecznych 

łożysk ślizgowych. Opracowań, które wskazałyby jednoznacznie jakie stężenia cząstek 

magnetycznych w ferro-olejach są optymalne, bądź minimalne z punktu widzenia 

oczekiwanego efektu pracy łożyska ślizgowego poddawanemu różnorodnym w swej naturze i 

wartościom obciążeniom środowiskowym.  

Perspektywy wykorzystania ferro-olejów we współczesnej zaawansowanej technice, a w 

szczególności w procesach smarowania łożysk ślizgowych i ich potencjalnego rozwoju 

konstrukcyjnego, skłoniły autora do przeprowadzenia rozważań nad problemem 

hydrodynamicznej teorii ich smarowania ferro-olejami o różnym stężeniu cząstek 

magnetycznych, zarówno od strony badań eksperymentalnych jak i analityczno-numerycznych, 

celem potwierdzenia przydatności ferro-olejów jako czynników smarujących w ogóle i celem 

określenia związków pomiędzy stężeniem cząstek magnetycznych w ferro-oleju a 

własnościami przepływowymi i eksploatacyjnymi ww. łożysk w szczególności.  

Powyższe spostrzeżenia jak i wspomniana wcześniej mała liczba publikacji w zakresie 

rozważanego problemu nauki wskazały na konieczność przeprowadzenia stosownych badań i 

stały się podstawą motywacji dla autora do podjęcia niniejszej pracy. 



 

Teza i cele pracy 

 

Studia literaturowe, jak i dotychczas wykonane prace badawcze, prowadzą do stwierdzenia, 

iż stężenie cząstek magnetycznych w ferro-oleju, będącym środkiem smarującym poprzeczne 

łożysko ślizgowe, wywiera istotny wpływ na możliwości sterowania i regulacji podstawowymi 

parametrami przepływowymi i eksploatacyjnymi łożyska tj.: wartościami ciśnienia 

hydrodynamicznego i składowymi wektora prędkości czynnika w szczelinie smarnej, 

temperatury, wartościami siły nośnej, siły tarcia i współczynnika tarcia. W tym kontekście 

zasadne wydaje się być postawienie poniższej tezy.  

Istnieje minimalna wartość stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju 

umożliwiająca uzyskanie najlepszych warunków pracy łożyska ślizgowego (warunków 

magnetohydrodynamicznego smarowania poprzecznego łożyska ślizgowego). 

Praca ma na celu: 

1. Określenie parametrów reologicznych ferro-oleju o różnym stężeniu cząstek 

magnetycznych w zależności od zmian temperatury, ciśnienia i szybkości deformacji 

oraz zmian natężenia zewnętrznego pola magnetycznego. 

2. Wyznaczenie parametrów przepływowych poprzecznego łożyska ślizgowego 

smarowanego ferro-olejem o różnym stężeniu cząstek magnetycznych w warunkach 

oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego. 

3. Wyznaczenie parametrów eksploatacyjnych poprzecznego łożyska ślizgowego 

smarowanego ferro-olejem o różnym stężeniu cząstek magnetycznych w warunkach 

oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego. 

4. Określenie minimalnej wartości stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju, dzięki 

której uzyskuje się optymalne warunki pracy łożyska ślizgowego. 

 

 

 



Zakres pracy 

 

Rozważania przeprowadzone w niniejszej pracy dotyczą modelowania i badania zjawiska 

smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych ferro-olejem. Rozważania te ograniczono do 

następujących przypadków: 

 nieizotermicznego modelu smarowania przy laminarnym i ustalonym przepływie 

czynnika smarującego, 

 jako równanie konstytutywne dla ferro-oleju przyjęty został nienewtonowski model 

lepkosprężysty (model Rivlina-Ericksena), 

 przyjęta została stała wartość współczynnika przewodzenia ciepła dla ferro-oleju, 

 przyjęte zostało stacjonarne zewnętrzne pole magnetyczne ukierunkowane poprzecznie 

względem przepływu ferro-oleju w szczelinie łożyska ślizgowego, 

 założono, że materiały panewki oraz czopa łożyska wykonane są z materiałów 

niemagnetycznych i nie zaburzają przebiegu zewnętrznego pola magnetycznego, 

 przyjęto, że łożysko walcowe ma skończoną długość a jego czop jak i  panewka nie 

wykazują drgań, mają powierzchnie gładkie, nie ulegają odkształceniom i mają pełny 

kąt opasania, 

 w rozważaniach analitycznych przyjęty został warunek brzegowy Reynoldsa, 

 przyjęto, że współczynnik lepkości dynamicznej ferro-oleju jest zależny od zmiany 

temperatury, ciśnienia i wartości zewnętrznego pola magnetycznego =(T,p,B). 

 

Zawartość pracy 

 

Praca składa się z siedmiu rozdziałów prezentujących w kolejności: wprowadzenie i genezę 

wyboru tematu, literaturowy przegląd przedmiotu rozważań wraz z analizą aktualnego stanu 

wiedzy w tym obszarze, określenie celów, tezy i zakresu pracy, opis modeli i metod 

badawczych zastosowanych przez autora w celu rozwiązania problemu postawionego w pracy, 



rozdział dotyczący badań doświadczalnych zrealizowanych w ramach podjętego problemu 

wraz z analizą uzyskanych wyników, rozdział dotyczący badań analityczno-numerycznych z 

opisem zastosowanej metody oraz wynikami badań a także rozdział końcowy podsumowujący 

zakres pracy, prezentujący wyciągnięte wnioski i odpowiedzi na postawione w pracy cele i tezę. 

Całościowo praca napisana została na 221 stronach formatu A4. 

Ponadto w pracy zamieszczono wykaz rysunków umieszczonych w rozprawie obejmujący 

92 pozycje oraz wykaz tabel mieszczący 26 pozycji.  

Wykaz literaturowy obejmuje 331 cytowanych pozycji, obejmujących monografie, 

publikacje w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz normy.  

Rozdział I – Wprowadzenie i geneza pracy 

W rozdziale tym zostały przedstawione motywy i uzasadnienie podjętego tematu badań 

naukowych. Wskazano na naukowy i utylitarny cel zajmowania się podjętą tematyką. 

Rozdział II – Przegląd literatury przedmiotu i analiza aktualnego stanu wiedzy 

W rozdziale tym omówione zostały osiągnięcia innych autorów w zakresie  

hydrodynamicznej teorii smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych cieczami o 

własnościach tak newtonowskich jak i nienewtonowskich. W szczególności został dokonany i 

przeanalizowany przegląd literatury i wiedzy przydatnej w kontekście rozważenia problemu 

wpływu stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju dla przypadku laminarnego, 

stacjonarnego, nieizotermicznego smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych ferro-olejem o 

własnościach nienewtonowskich – lepkosprężystych. Porównany został wkład innych autorów 

z okresu poprzedzającego o kilkadziesiąt lat aż po współczesny stanu wiedzy w tym obszarze 

badań. Wskazano na fakt, iż w dostępnej literaturze autor nie natrafił na prace, które 

dotyczyłyby aspektu stężenia cząstek magnetycznych na właściwości przepływowe i 

eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych smarowanych ferro-olejami. 

Rozdział III – Cele, teza i zakres pracy 

W tym rozdziale przedstawiono tezę i główne cele pracy dotyczące badań właściwości ferro-

oleju jak i łożysk ślizgowych smarowanych ferro-olejem w aspekcie stężenia cząstek 

magnetycznych. Został także zaprezentowany zakres pracy w obszarze modelowania i badania  

zjawiska smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych ferro-olejem. Naczelną tezą pracy jest 

wykazanie istnienia pewnej optymalnej wartości stężenia cząstek magnetycznych  w ferro-



cieczy smarującej, dla której uzyskuje się podczas smarowania pożądane i najlepsze wartości 

parametrów eksploatacyjnych poprzecznych łożysk ślizgowych. Poza tezą określone zostały 

cztery towarzyszące cele badawcze w kolejności dotyczące: określenia parametrów 

reologicznych ferro-oleju o różnym stężeniu cząstek magnetycznych w zależności od zmian 

parametrów przepływowych; wyznaczenia parametrów przepływowych podczas smarowania 

ferro-olejem  poprzecznych łożysk ślizgowych o różnym stężeniu cząstek magnetycznych w 

warunkach działania zewnętrznego pola indukcji magnetycznej; wyznaczenia parametrów 

eksploatacyjnych podczas smarowania ferro-olejem  poprzecznych łożysk ślizgowych o 

różnym stężeniu cząstek magnetycznych w warunkach działania zewnętrznego pola indukcji 

magnetycznej; oraz czwarty cel korespondujący z teza pracy czyli określenie minimalnej 

wartości stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju, dzięki której uzyskuje się optymalne 

warunki pracy łożyska ślizgowego. 

Rozdział IV – Modele i metody badawcze zastosowane w pracy  

W czwartym rozdziale zaprezentowane zostały modele i metody badawcze stosowane w 

pracy. Przedstawiono model badawczy łożyska ślizgowego i model cieczy smarującej czyli 

ferro-oleju. Omówiono model badawczy przyjętego węzła tarcia poprzecznego łożyska 

ślizgowego w kontekście jego własności geometrycznych, materiałowych i 

termodynamicznych.  Opisano budowę, właściwości magnetyczne, reologiczne i tribologiczne 

ferro-oleju oraz warunki jego funkcjonowania w łożysku ślizgowym. Scharakteryzowano 

metodę eksperymentalną zastosowaną w badaniach. Opisane zostały stanowiska badawcze, na 

których realizowano badania doświadczalne. Podano wartości tabelaryczne parametrów 

fizycznych przyjętych w reżimach badawczych. W zwięzły sposób zaprezentowane zostały 

metoda analityczna i numeryczna zastosowana w dalszej części badań w procesie modelowania 

procesu smarowania łożyska ślizgowego smarowanego ferro-olejem.  

 Badania gęstości wykonane zostały metoda piknometryczną na stanowisku, które 

składało się z laboratoryjnej komory grzewczej z termostatem typu: SML30/250 

firmy Zelmed, wagi analitycznej typu WA 33 oraz piknometru z korkiem kapilarnym 

typu Guy-Lussac’a. 

 Badania smarności przeprowadzone zostały na aparacie czterokulowym T-2U 

zgodnie ze wskazaniami normy PN-76/C-04147 wg  metody  oznaczania  

granicznego obciążenia zatarcia i granicznego nacisku zatarcia, opracowanej w 

ITeE-PIB. 



 W reologicznych badaniach lepkości dynamicznej próbek ferro-oleju o różnym 

stężeniu cząstek magnetycznych i oleju bazowego w aspekcie zmian temperatury bez 

obecności zewnętrznego pola magnetycznego wykorzystany został reometr 

rotacyjny typu HAAKE MARS III zgodnie z zaleceniami normy ISO 3219. W 

zależności od przyjmowanego zakresu badań wpływu prędkości ścinania na 

charakterystyki reologiczne próbek ferro-oleju i oleju bazowego, bez obecności 

zewnętrznego pola magnetycznego, stosowane były dwie podstawowe konfiguracje 

geometryczne rotorów dla reometru HAAKE MARS III. Dla niskich prędkości 

ścinania do 200s-1, stosowana była konfiguracja typu „płytka-stożek”. W badaniach 

reologicznych dla wysokich prędkości ścinania do 130000 s-1 stosowany był układ 

geometryczny rotorów typu „cylinder-cylinder”. 

 Badania własności reologicznych próbek ferro-oleju o różnym stężeniu cząstek 

magnetycznych i oleju bazowego w aspekcie zmian ciśnienia, bez obecności 

zewnętrznego pola magnetycznego, również były prowadzone na reometrze 

rotacyjnym HAAKE MARS III ale „uzbrojonym” w komorę ciśnieniową, 

pozwalającą na zadawanie zmian ciśnienia do 100bar. 

 Badania reologiczne wpływu temperatury i prędkości ścinania na wartości lepkości 

dynamicznej próbek ferro-oleju w obecności zewnętrznego pola magnetycznego, 

prowadzone były na reometrze rotacyjnym typu Physica MCR 301 produkowanego 

przez firmę Anton Paar. Wykorzystano geometryczny układ pomiarowy typu 

„płytka-płytka” o średnicy rotora 20 mm, zgodny z normą ISO 2555, wyposażony w 

moduł do badań magnetoreologicznych MRD 180/1T. 

 Eksperymentalne wyznaczanie współczynnika podatności magnetycznej  ferro-

olejów realizowane było na konstrukcji samodzielnie zaprojektowanego stanowiska. 

Rozdział V – Badania doświadczalne  

W rozdziale tym przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, które realizowane były 

głównie w laboratoriach Katedry Podstaw Techniki i Katedry Chemii, Wydziału 

Mechanicznego, Akademii Morskiej w Gdyni jak również w Katedrze Konstrukcji i 

Eksploatacji Maszyn, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie. 

W rozdziale tym autor zaprezentował wyniki prac badawczo-analitycznych dotyczących 

określenia właściwości fizycznych, w tym magnetycznych oraz parametrów reologicznych 



ferro-oleju o różnym stężeniu cząstek magnetycznych. W ramach tych badań wyznaczone 

zostały: charakterystyki zmian gęstości ferro-olejów dla różnych stężeń cząstek magnetycznych 

w aspekcie zmian temperatury, wartości współczynników podatności magnetycznej  ferro-

olejów w stanie nasycenia oraz charakterystyki dryftu temperaturowego tych współczynników. 

Określone zostały parametry smarności ferro-olejów o różnych stężeniach. Najistotniejszą 

część tego rozdziału stanowiły prace badawcze dotyczące określenia parametrów 

reologicznych ferro-oleju. Wykonane zostały badania zmian lepkości ferro-olejów o różnych 

stężeniach cząstek magnetycznych w aspekcie zmian prędkości ścinania. Wyznaczone zostały 

charakterystyki tych zmian i dokonano analizy jakościowo-ilościowej otrzymanych wyników. 

Ponadto zostały wykonane badania zmian lepkości dynamicznej ferro-olejów w aspektach 

zmian temperatury, ciśnienia oraz w warunkach występowania zewnętrznego pola 

magnetycznego. W następstwie tych badań pozyskane zostały charakterystyki zmian lepkości 

różniestężonych ferro-olejów od temperatury, ciśnienia i wartości indukcji zewnętrznego pola 

magnetycznego. Na bazie tych charakterystyk zbudowane zostały matematyczne modele zmian 

lepkości od wspomnianych parametrów, które zostały poddane szczegółowej analizie w 

kontekście dopasowania i możliwości późniejszej aplikacji w badaniach analityczno-

numerycznych. Wymiernym rezultatem tych prac były przyjęte modele dopasowań zmian 

lepkości dynamicznej ferro-oleju =(T), =(p), =(B) oraz pozyskane rzeczywiste 

wartości współczynników lepkościowych T, p i  B.  

Rozdział VI – Badania analityczno-numeryczne  

W rozdziale 6 zaprezentowane zostały równania i przekształcenia tych równań, jak również 

założenia, zastosowane uproszczenia, warunki brzegowe składające się na model analityczno-

numeryczny smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych ferro-olejem oraz wyniki badań o 

charakterze analityczno-numerycznym dotyczące wyznaczania parametrów przepływowych i 

eksploatacyjnych łożysk ślizgowych smarowanych ferro-olejami o różnym stężeniu cząstek 

magnetycznych. Wyniki tych badań zawarte zostały w podrozdziałach 6.2.1., 6.2.2 oraz 6.2.3.  

Przedstawiony został podstawowy układ równań opisujący ferro-hydrodynamiczne 

smarowanie, w skład  którego wchodzą równania zachowania pędu, ciągłości przepływu oraz 

równanie zachowania energii wraz  z członami reprezentującymi pole indukcji magnetycznej. 

Do układu równań dopisane zostały równania Maxwella dotyczące pola indukcji magnetycznej. 

Przyjęte zostały związki konstytutywne typu Rivlin-Ericksena dla lepko-sprężystej cieczy 

smarującej relacjonujące zależność  tensora naprężeń od  współrzędnych tensora  odkształcenia 



w tym prędkości deformacji a następnie takie związki fizyczne zostały wprowadzone do układu 

równań podstawowych. Ponadto dla pola indukcji magnetycznej zostały przyjęte związki 

konstytutywne opisujące zależność indukcji magnetycznej  od natężenia pola magnetycznego 

z uwzględnieniem wektora namagnesowania, współczynnika podatności magnetycznej oraz 

przenikalności magnetycznej próżni. W omawianych równaniach przyjęto zależność lepkości 

dynamicznej ferro-oleju od temperatury i od pola indukcji magnetycznej z uwzględnieniem 

odpowiednich współczynników proporcjonalności o wartościach pozyskanych na podstawie 

uprzednio przeprowadzonych badań doświadczalnych. Zależności takie zostały również 

wprowadzone do układu równań podstawowych. Opisane równania podstawowe zostały w 

następnej kolejności zapisane w postaci bezwymiarowej, gdzie  stosując znaną metodę  

uproszczeń dla cienkiej warstwy przyściennej, dokonano pominięcia członów nieistotnych, 

pomijalnie małych rzędu wartości promieniowego luzu względnego w łożysku czyli ilorazu 

średniej wysokości szczeliny do promienia wału. Tak uzyskany układ równań nieliniowych 

cząstkowych rzędu drugiego o pięciu niewiadomych funkcjach rozwiązany został metodą 

małego parametru przy przyjęciu znanych powszechnie liczb bezwymiarowych: Reynoldsa, 

Deborah, Brinkmana oraz innych charakterystycznych wartości ciśnienia magnetycznego 

charakteryzujące udział temperatury i pola indukcji magnetycznej w całokształcie podjętych  

rozwiązań analitycznych. W analizie numerycznej zastosowano metodę różnic skończonych  

przy użyciu matematycznego oprogramowania Mathcad 15. Metody analityczne i numeryczne 

obejmują wyznaczenia funkcji rozkładów wartości ciśnienia, temperatury i trzech składowych 

prędkości  ferro-oleju w szczelinie łożyska. Następnie wyznaczono wartości sił nośnej i tarcia 

oraz współczynników tarcia. 

W podrozdziałach  6.2.1. i 6.2.2 zostały przedstawione i poddane analizie wyniki obliczeń 

analityczno-numerycznych dotyczących zmian rozkładów wartości ciśnienia 

hydrodynamicznego i temperatury w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego. Konstrukcja 

zastosowanego modelu obliczeniowego narzuciła charakterystyczny sposób przedstawienia 

tych wyników, z podziałem na rozkłady bazowe ciśnienia hydrodynamicznego i temperatury 

(dla właściwości klasycznego newtonowskiego oleju smarującego), uwzględniające 

oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego oraz kolejne trzy korekty tych rozkładów 

uwzględniające odpowiednio: wpływ zmian temperatury na zmiany lepkości dynamicznej 

ferro-oleju, wpływ zmian ciśnienia na zmiany lepkości dynamicznej ferro-oleju i ostatecznie 

wpływ właściwości nienewtonowskich lepkosprężystych na rozkłady ciśnienia 

hydrodynamicznego. Taki sposób prezentacji wyników cechuje się niepodważalną zaletą jaką 



jest możliwość selektywnego analizowania poszczególnych czynników wpływających na 

badany parametr. Metoda ta ma też wady gdyż uwzględnione zostały tylko korekty mnożone 

przez mały parametr w potędze pierwszej a pominięte wszystkie inne korekty mnożone przez 

małe parametry w potędze wyższej. 

W podrozdziale 6.2.3 zostały przedstawione i poddane analizie wyniki obliczeń analityczno-

numerycznych dotyczących zmian podstawowych parametrów eksploatacyjnych jak siły 

nośnej, siły tarcia oraz współczynnika tarcia, poprzecznych łożysk ślizgowych smarowanych 

ferro-olejem o różnych stężeniach cząstek magnetycznych. Również w tym przypadku swoista 

konstrukcja zastosowanego modelu obliczeniowego zdeterminowała sposób prezentacji 

otrzymanych wyników z rozbiciem na wartości bazowe tych parametrów i wartości kolejnych 

trzech korekt tych parametrów zgodnych z ww. aspektami odniesienia.  

Wymiernym efektem wyników zaprezentowanych w rozdziale 6 są wyznaczone 

charakterystyki zmian rozkładów ciśnienia hydrodynamicznego, w tym wartości 

maksymalnych i minimalnych ciśnienia hydrodynamicznego w szczelinie poprzecznego 

łożyska ślizgowego. Kluczowe dla realizacji postawionych w pracy celów, stało się 

wyznaczenie wartości parametrów eksploatacyjnych w zależności od stężenia cząstek 

magnetycznych w smarującym łożysko ferro-oleju zaprezentowane w podrozdziale 6.2.3. Ich 

analiza pozwoliła na uzasadnienie tezy postawionej w rozdziale 3 o istnieniu minimalnej 

wartości stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju, przy której uzyskuje się optymalne 

warunki magnetohydrodynamicznego smarowania poprzecznego łożyska ślizgowego. 

Rozdział VII – Wnioski i spostrzeżenia końcowe  

W rozdziale 7 zaprezentowane zostały spostrzeżenia i wnioski wyciągnięte z uzyskanych 

wyników pracy badawczej: 

Wnioski z badań eksperymentalnych właściwości ferro-olejów 

 

 Z przedstawionych analiz wynika, iż zmiana gęstości ferro-oleju z temperaturą ma 

charakter liniowy a wartości gęstości wzrastają wraz ze wzrostem stężenia cząstek 

magnetycznych niemal proporcjonalnie do wzrostu tego stężenia. 

 Dodatek cząstek magnetycznych do oleju smarującego znacząco poprawia warunki 

smarowania w węźle tarcia. Skokowo poprawia się charakter smarowania przy 

minimalnej 1% zawartości cząstek magnetycznych by przy kolejnych stężeniach 



wykazywać zmianę o charakterze liniowym o znacznie mniejszych przyrostach. 

Ponadto zastosowanie ferro-oleju w węźle tarcia wspomaga proces odnawiania się 

filmu olejowego w warunkach zacierania. 

 Zmiana lepkości dynamicznej ferro-oleju zależy od prędkości deformacji. Dla 

małych wartości deformacji różnica pomiędzy nisko- a wysokostężonymi ferro-

olejami zawierała się w przedziale od 3 do 15 razy oraz od 2 do 8 razy przy dużych 

prędkościach deformacji. Wskazuje to na ograniczenie znaczenia jakie wywiera 

wysokie stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju w warunkach nominalnej 

pracy łożysk i wzrost tego znaczenia w warunkach pracy przy rozruchu. Ponadto 

zauważalny jest istotny wzrost właściwości nienewtonowskich ferro-oleju wraz ze 

wzrostem stężenia cząstek magnetycznych w nim zawartych zarówno dla niskich 

jak i wysokich wartości prędkości deformacji. 

 Zmiana lepkości dynamicznej ferro-oleju w bardzo silnym stopniu zależy od zmian 

temperatury. Zmiany te wynoszą od 2 (dla niskich stężeń cząstek magnetycznych) 

do 3 rzędów (dla najwyższych z przebadanych stężeń) wielkości a największe 

zmiany tak względne jak i bezwzględne odnoszą się do wysokostężonego ferro-

oleju 6% i 8%. Przeprowadzone analizy i dopasowania matematyczne wykazały, że 

zmiany lepkości dynamicznej z temperaturą najlepiej odwzorowują relacje 

matematyczne o charakterze wykładniczym lub hiperbolicznym. Biorąc pod uwagę 

łatwość aplikacji w obliczeniach analityczno-numerycznych autor wskazał relację 

wykładniczą za najkorzystniejszą. 

 Zmiana lepkości dynamicznej ferro-oleju wykazuje istotny wpływ pochodzący od 

zmian ciśnienia. Charakterystyki tych zmian maja podobny przebieg niezależnie od 

stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju a wartości bezwzględne wzrastają 

wraz ze wzrostem stężenia. Zasadniczo nim niższa temperatura i mniejsze prędkości 

deformacji tym wpływ ciśnienia na wartości lepkości dynamicznej ferro-olejów jest 

większy. Przeprowadzone analizy i dopasowania matematyczne wykazały, że 

zmiany lepkości dynamicznej z ciśnieniem najlepiej odwzorowują modele 

potęgowy i logarytmiczny, jednak z uwagi na złożony charakter matematycznej 

relacji logarytmicznej autor postuluje stosowanie modelu potęgowego w 

modelowaniu procesu zmian lepkości dynamicznej. Przy stosunkowo niedużych 

zakresach zmian ciśnienia możliwe jest zastosowanie modelu wykładniczego. 



 Wraz ze wzrostem indukcji magnetycznej zewnętrznego pola magnetycznego 

następuje znaczący wzrost lepkości dynamicznej ferro-oleju od 38,85% do 100% w 

stosunku do wartości lepkości bez udziału pola. Przyrosty te są tym większe im 

wyższe jest stężenie cząstek magnetycznych w ferro-oleju. Wraz ze wzrostem 

stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju oraz ze wzrostem natężenia pola 

magnetycznego następuje silna afirmacja właściwości nienewtonowskich, 

lepkosprężystych badanego płynu. Nim wyższe stężenie cząstek w ferro-oleju, tym 

jego charakterystyka reologiczna wykazuje większe względne spadki lepkości 

dynamicznej z prędkością ścinania. Wyniki te prowadzą do wniosku, ze przy dużych 

prędkościach ścinania mikrostruktura ferro-oleju o wysokim stężeniu staje się mniej 

trwała niż w ferro-oleju o niskim stężeniu i w tym aspekcie stosowanie wysokich 

stężeń w łożyskach może być niezasadne. Przeprowadzone analizy i dopasowania 

matematyczne wykazały, że zmiany lepkości dynamicznej z indukcją magnetyczną 

najlepiej odwzorowuje model potęgowy i właśnie ta relacja została wykorzystana 

przez autora w dalszych badaniach analityczno-numerycznych. 

 Wartości współczynnika podatności magnetycznej zależą od stężenia cząstek 

magnetycznych w ferro-oleju. Im wyższe stężenie, tym wyższa jego wartość. Jednak 

zmiana ta nie ma charakteru ściśle proporcjonalnego. Wraz ze wzrostem 

temperatury następuje dryf wartości współczynnika w stronę wartości malejących, 

który ma  analogiczny przebieg dla wszystkich stężeń cząstek magnetycznych w 

ferro-oleju. 

 

Wnioski z badań analityczno-numerycznych parametrów przepływowych i eksploatacyjnych 

poprzecznych łożysk ślizgowych smarowanych ferro-olejem 

 

 Analizując poszczególne przypadki rozkładów ciśnienia hydrodynamicznego i 

korekt tych rozkładów można stwierdzić, iż dla rozkładów bazowych (przypadek 

uwzględniający smarowanie płynem o właściwościach klasycznych newtonowskich 

przy obecności zewnętrznego pola magnetycznego), przyrost wartości 

maksymalnego ciśnienia wynosi około 100% dla 8% stężenia cząstek 

magnetycznych w porównaniu z olejem bazowym 0%. Przyrost ten jest taki sam dla 

każdej mimośrodowości względnej. Należy pamiętać, że zmiany te wynikają tylko 

i wyłącznie z odziaływania członów magnetycznych w równaniu Reynoldsa. Gdy 



przemnożymy wartości bezwymiarowe przez współczynnik wymiarowy o/
2 to 

zmiany te będą się różniły między sobą. 

 Zmiana maksymalnej wartości korekty ciśnienia hydrodynamicznego związanego 

ze zmianami lepkości od temperatury jest podobnego rzędu co wartości początkowe 

dla przypadku bazowego smarowania ferro-olejem. Względna wartość zmiany 

minimalnego ciśnienia hydrodynamicznego zależy istotnie od wartości stężenia 

cząstek magnetycznych w ferro-oleju. Największy gradient zmiany dotyczy oleju 

bazowego i niskostężonych ferro-olejów i maleje wraz ze wzrostem stężenia cząstek 

magnetycznych.  

 Zmiana maksymalnej wartości korekty ciśnienia hydrodynamicznego związanego 

ze zmianami lepkości od  ciśnienia bardzo silnie zależy od warunków smarowania 

w łożysku. Dla warunków smarowania płynnego przy niskich i średnich 

wielkościach szczeliny smarnej jest stosunkowo niewielka by odgrywać dominującą 

rolę w przypadkach istnienia małej lub bardzo małej szczeliny smarnej (=0,9). 

Względna zmiana wartości korekty maksymalnego ciśnienia hydrodynamicznego 

ze zmianą stężenia cząstek magnetycznych pozostaje stała i wynosi ok. 407% 

względem wartości dla oleju bazowego 0%. 

 Zmiany korekt ciśnienia hydrodynamicznego związane z właściwościami 

nienewtonowskimi smarującego łożysko ferro-oleju ze stężeniem cząstek 

magnetycznych niemal nie występują (maleją o ok. 1%2%). Również kształt 

samego rozkładu korekt ciśnienia niemal nie zmienia się w aspekcie zmian stężenia 

cząstek magnetycznych w ferro-oleju. 

 Analizując rozkłady temperatur na wewnętrznej powierzchni panewki łożyska 

ślizgowego można stwierdzić, że wzrastające stężenie cząstek magnetycznych w 

ferro-oleju smarującym łożysko, obniża wartości względnych bezwymiarowych 

temperatur nawet dwukrotnie pomiędzy skrajnymi stężeniami 0% a 8% ncs dla 

przypadku obliczeń prowadzonych dla warunków podstawowych smarowaniem 

ferro-olejem o założonych klasycznych właściwościach. 

 W przypadku korekt rozkładów temperatur wynikających z wpływu temperatury na 

lepkość ferro-oleju można stwierdzić, iż przyrost stężenia cząstek magnetycznych 

w ferro-oleju skutkuje wzrostem wartości względnych temperatur. Wpływ tych 

korekt na całościową wartość temperatury na powierzchni panwi łożyska bardzo 

silnie wzrasta wraz ze wzrostem stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju, od 



25% całościowego udziału przy stężeniach najmniejszych 0% i 1% do nawet 

4045% przy najwyższym stężeniu 8%. 

 Wpływ korekt temperaturowych wynikających z oddziaływania zmian ciśnienia na 

lepkość ferro-oleju jest znikomy i wynosi maksymalnie 1% procent całkowitej 

wartości względnych temperatur przy najwyższych stężeniach i najwyższych 

mimośrodowościach względnych. 

 Korekty temperatury wynikające z właściwości nienewtonowskich ferro-oleju 

podwyższają wartości temperatur i stanowią kilkuprocentowy udział całkowitej 

wartości względnych temperatur na powierzchni panewki łożyska. Względne 

przyrosty temperatur są większe dla mniejszych stężeń cząstek magnetycznych w 

ferro-oleju. 

 Wartość siły nośnej jest zależna od stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju i 

wraz ze wzrostem stężenia wzrasta jej wartość w łożysku ślizgowym smarowanym 

ferro-olejem. Maksymalna bezwzględna wartość tego przyrostu zmienia się o 

niemal 100% pomiędzy stężeniami 0% a 8%. Względnie największy przyrost siły 

nośnej ok. 21% dotyczy przyrostu pomiędzy stężeniami 1% a 2%. Dla dużych i 

średnich wielkości szczeliny smarnej w łożysku wpływ poszczególnych korekt siły 

nośnej na jej wartość całkowitą jest zrównoważony. Dla małych wielkości szczeliny 

smarnej, charakter zmian w dużym stopniu staje się zdominowany wpływem korekt 

pochodzących od zmian temperatury i ciśnienia, z tym, że istotniejszy wpływ 

wywiera korekta pochodząca od zmian temperatury, której wartość sięga nawet 25% 

wartości siły nośnej bazowej i pomniejsza ją. Kierunek zmian korekty siły nośnej 

od zmian ciśnienia jest przeciwny i wpływa na wzrost sumarycznej siły nośnej ale 

tylko dla najwyższych stężeń 6% i 8% osiąga wartość ok. 20% procent wartości 

bazowej. Wpływ korekty siły nośnej od właściwości nienewtonowskich na  jej 

wartość całkowitą pozostaje zaniedbywalnie mały. 

 Wraz ze wzrostem stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju wzrasta również 

wartość siły tarcia. Zmiana wartości siły tarcia pomiędzy stężeniami 0% a 8% 

wynosi ok. 2,5 razu dla całego zakresu zmian mimośrodowości względnych 

łożyska. Największe różnice, ok. 39% w przyrostach dotyczą przypadków 

zawierających się pomiędzy stężeniami 4% a 6% oraz 6% i 8%. Najistotniejszy 

wpływ na zmianę wartości siły tarcia wywierają korekty od zmian temperatur ferro-

oleju w szczelinie łożyska. Korekty siły tarcia od ciśnienia przyjmują znaczące 



wartości jedynie dla przypadków małej wartości szczeliny smarnej. Wpływ korekt 

sił tarcia od właściwości nienewtonowskich na jej sumaryczną wartość pozostaje 

znikomy niezależnie od wartości mimośrodowości względnej.  

 Bezwymiarowy współczynnik tarcia rośnie wraz ze wzrostem stężenia cząstek 

magnetycznych w ferro-oleju. Najistotniejszy wpływ na wartość całkowitą 

współczynnika tarcia, wywierają korekty wynikające ze zmian temperatury 

(miejscowo dochodzące do 151%). Zmiany wartości sumarycznego współczynnika 

wynikające z tych korekt są silnie zróżnicowane od zmian stężeń cząstek 

magnetycznych. Z przebiegu charakterystyk wynika, że dla optymalnej pracy 

łożyska ślizgowego smarowanego ferro-olejem wartości stężeń powinny zawierać 

się pomiędzy 2% a 4%. Powyżej tych wartości stężenia cząstek magnetycznych w 

ferro-oleju, następuje silny wzrost wartości współczynnika tarcia w szczególności 

dla małych mimośrodowości względnych w łożysku. Wpływ pozostałych dwóch 

korekt współczynnika tarcia wydaje się być mało istotny. 

 Analiza wyników prowadzi do wniosku, że celem otrzymania właściwych 

warunków pracy łożyska ślizgowego poddanego magnetohydrodynamicznemu 

smarowaniu, przyjąć należy, że stężenie cząstek magnetycznych w ferro-oleju dla 

przypadku łożysk pracujących w warunkach małego bądź średniego obciążenia nie 

powinno przekraczać 4%. Dodatkowo, z uwagi na aspekty techniczne i 

ekonomiczne, o ile pozwalają na to postawione przed takim łożyskiem oczekiwania, 

stężenie cząstek magnetycznych winno być nawet niższe i wynosić ok. 2% co 

pozwalałoby na dążenie do maksymalizowania wartości siły nośnej i 

minimalizowania wartości siły tarcia.  

 Dla przypadku łożyska pracującego w zakresie dużych mimośrodowości 

względnych (dużego obciążenia warunkami pracy) można zauważyć, że 

współczynnik tarcia nie podlega już takiemu silnemu zróżnicowaniu w kontekście 

stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju więc również nie ma zasadności 

stosowania ferro-olejów o stężeniu dużym, wyższym niż 2%. 

 

W rozdziale siódmym przedstawione zostały również odpowiedzi na podjęte cele badawcze 

wraz z ich uzasadnieniem  wynikającym z przeprowadzonych badań doświadczalnych, 

analitycznych i numerycznych oraz  przedstawiono udokumentowanie tezy pracy.  



 Przeprowadzone zostały badania kluczowych dla procesu smarowania 

poprzecznego łożyska ślizgowego właściwości fizycznych ferro-oleju w aspekcie 

różnych wartości stężenia cząstek magnetycznych. Wyznaczone zostały 

charakterystyki gęstości ferro-oleju i jego smarności.  

 Określone zostały parametry reologiczne ferro-oleju o różnym stężeniu cząstek 

magnetycznych w zależności od zmian temperatury, ciśnienia i szybkości 

deformacji oraz od zmian natężenia zewnętrznego pola magnetycznego. Została 

wykonana gruntowna analiza teoretyczna pozyskanych charakterystyk 

lepkościowych. 

 Przeprowadzone zostały na drodze analityczno-numerycznej badania parametrów 

przepływowych poprzecznych łożyska ślizgowych smarowanych ferro-olejem o 

różnym stężeniu cząstek magnetycznych. Wyznaczone zostały charakterystyki 

zmian ciśnienia hydrodynamicznego w szczelinie łożyska, określone zostały 

wartości maksymalne bądź minimalne tego ciśnienia. Wartości parametrów 

wyznaczone zostały dla warunków smarowania łożyska ferro-olejem o 

właściwościach newtonowskich w obecności zewnętrznego pola magnetycznego 

oraz korekty parametrów ciśnienia dla uwzględnienia wpływu temperatury i 

ciśnienia na zmiany lepkości ferro-oleju a także wpływu właściwości 

lepkosprężystych na rozkłady wartości ciśnienia hydrodynamicznego. Wyznaczone 

zostały również rozkłady temperatur na wewnętrznej powierzchni panewki łożyska 

ślizgowego, tak dla warunków smarowania łożyska ferro-olejem o właściwościach 

newtonowskich jak też trzy wyżej wymienione korekty tych rozkładów temperatur. 

 Na drodze analityczno-numerycznej wyznaczone zostały parametry eksploatacyjne 

poprzecznego łożyska ślizgowego smarowanego ferro-olejem o różnym stężeniu 

cząstek magnetycznych w warunkach oddziaływania zewnętrznego pola 

magnetycznego. Wyznaczone zostały wartości sił nośnej oraz tarcia a także 

współczynnika tarcia dla warunków smarowania łożyska ferro-olejem o 

właściwościach newtonowskich w obecności zewnętrznego pola magnetycznego 

oraz korekty tych parametrów dla uwzględnienia wpływu temperatury i ciśnienia na 

zmiany lepkości ferro-oleju a także wpływu właściwości lepkosprężystych. 

 Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na określenie wartości minimalnego 

stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju smarującym poprzeczne łożysko 



ślizgowe, które wynosi 1%2%. Odpowiedź na ten cel stanowi równocześnie 

potwierdzenie tezy postawionej w pracy. 

 

W związku z  przeprowadzoną analizą wyników badań zrealizowanych w ramach niniejszej 

pracy, zostały również sformułowane kierunki, w których powinny zmierzać dalsze prace w 

podjętym temacie, które pozwoliłyby z jednej strony poszerzyć pozyskaną już wiedzę z tego 

zakresu nauki, z drugiej zweryfikować dotychczasowe ustalenia. 

 

 

 

 

 


