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! Przede wszystkim, kontrola jako"ci s!u$y do uzyskiwania danych powtarzalnych oraz poprawnych pod wzgl%dem metrologicznym, dotycz#cych
p!yni%cia.
! Wyznaczane parametry reologiczne powinny wykazywa& dobr# porównywalno"& z ca!ym zakresem wyrobów danego producenta, jak równie$
powinny by& metrologicznie znacz#ce zarówno dla odbiorców jak i dla s!u$b kontroli jako"ci.

Zadania pomiarowe w obszarze kontroli jako"ci

Optymalne w!a"ciwo"ci reologiczne powinny by# wyznaczane indywidualnie dla ka$dego przypadku zastosowa%, przy czym konieczne jest wcze"niejsze
przygotowywanie próbek badanych smarów.

! Lepko"& w funkcji temperatury, pr%dko"ci "cinania i czasu "cinania
! Granica p!yni%cia w funkcji temperatury i poprzednich obci#$e'.

W celu spe!nienia tych wszystkich funkcji, konieczne s# skrajnie odmienne w!a"ciwo"ci reologiczne. Do podstawowych w!a"ciwo"ci reologicznych smarów,
nale$#:

! Uszczelnianie powierzchni (np. komór spalania silników spalinowych)
! Hydrodynamiczne przenoszenie si!
! P!yni%cie do punktu smarowania i z powrotem
! Ch!odzenie punktu smarowania
! Ochrona !o$ysk prze kurzem i wilgoci#

Do innych funkcji smarów nale$#:

! Obni$anie tarcia
! Minimalizowanie zu$ycia smarowanych powierzchni.

W!a"ciwo"ci reologiczne materia!ów smarnych, które determinuje sama ich nazwa, maj# g!ówny wp!yw na ich dwie podstawowe funkcje:

Zadania pomiarowe w pracach badawczo-rozwojowych
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! Krzywe p!yni%cia przy sterowaniu napr%$eniem "cinaj#cym w celu wyznaczania granicy p!yni%cia w funkcji temperatury i w zale$no"ci od
poprzednich obci#$e'. Przyk!ad: patrz rys. 4.

Metoda pomiaru w celu wyznaczania granicy p#yni%cia
Testy ze sterowanym napr%$eniem (CS-Tests).

! Wybór ustalonej pr%dko"ci "cinania i zmiana wst%pnego obci#$enia w celu zmierzenia wzgl%dnego, nieodwracalnego spadku lepko"ci.
Przyk!ad: patrz rys. 3.

Metoda pomiaru w celu wyznaczania stabilno"ci przy "cinaniu
Testy ze sterowan# pr%dko"ci# (CR-Tests).

! Wybór ustalonej pr%dko"ci "cinania i zmiana temperatury w celu wyznaczenia zale$no"ci lepko"ci od temperatury.
Przyk!ad: patrz rys. 1.
! Krzywe równowagowe w ró$nych temperaturach w celu wyznaczenia zale$no"ci lepko"ci w funkcji pr%dko"ci "cinania i temperatury.
Przyk!ad: patrz rys. 2.

Metoda wyznaczania zale$no"ci lepko"ci od temperatury i pr%dko"ci "cinania
Testy ze sterowan# pr%dko"ci# (CR-Tests).

Metody pomiaru

• Oleje smarne z dodatkami zawieszonych substancji sta#ych (g!ównie smary i pasty), maj# wyra(nie okre"lon# granic% p!yni%cia:
- granica p!yni%cia zale$y od historii poprzednich obci#$e' i od temperatury
- lepko"& zale$y od pr%dko"ci "cinania, czasu "cinania i od temperatury.

• Oleje smarne z dodatkami polimerowymi wykazuj# w!a"ciwo"ci nienewtonowskie. W celu okre"lenia ich w!a"ciwo"ci reologicznych trzeba
wyznacza& ich lepko"ci w funkcji pr%dko"ci "cinania i temperatury. Czasem wystarczy wyznaczenie zale$no"ci ich lepko"ci tylko od temperatury, przy
jednej, arbitralnie wybieranej pr%dko"ci "cinania.

• Oleje smarne bez dodatków "rodków pomocniczych s# cieczami newtonowskimi. Lepko"& dynamiczna takich substancji jest wielko"ci# sta!#, nie
zale$y od pr%dko"ci "cinania i dlatego wystarczy wyznacza& tylko jej zale$no"& od temperatury

Powtarzalno"& i porównywalno"& wyników pomiarów wymaga korzystania ze standardowych metod, wymagaj#cych wst%pnej termicznej i mechanicznej
obróbki badanego materia!u. Dla oceny wyników konieczne jest korzystanie z odpowiednich algorytmów.

Rys. 1. Zale$no"& lepko"ci olejów silnikowych od temperatury

Rys. 2. Lepko"& smarów w funkcji pr%dko"ci "cinania w ró$nych temperaturach

Wyznaczanie zale$no"ci lepko"ci w funkcji temperatury i pr%dko"ci "cinania

! Skokowe zmiany pr%dko"ci "cinania w celu wyznaczania degradacji lub odbudowy struktury
Przyk!ad: patrz rys. 5.
! P%tle histerezy przy sterowaniu pr%dko"ci# "cinania w obie strony w celu zbadania w!a"ciwo"ci reologicznych zale$nych od pr%dko"ci "cinania
i czasu "cinania (tiksotropia). Przyk!ad: patrz rys. 6.

Metoda pomiaru w celu wyznaczania zale$no"ci od pr%dko"ci "cinania i czasu "cinania
Testy ze sterowan# pr%dko"ci# (CR-Tests).

minimalna lepko"& w najwy$szej temperaturze.

•

Rys. 3. Zale$no"& lepko"ci od obci#$enia (liczby cykli)

W praktyce olejów smarnych, s# one poddawane bardzo wysokim si!om "cinaj#cym. Powoduje to nieodwracalne obni$anie ich lepko"ci, zw!aszcza w
obecno"ci smarów z ró$nymi dodatkami. Spadek (strat%) lepko"ci wyznacza si% przez porównywanie lepko"ci materia!u nieobci#$onego z lepko"ci#
materia!u poddawanego ró$nym obci#$eniom.

Wyznaczanie wzgl%dnego, nieodwracalnego spadku lepko"ci

W celu oceny zale$no"ci lepko"ci w funkcji temperatury, mo$na korzysta& z warto"ci bezwzgl%dnych, charakteryzuj#cych nachylenie spadku lepko"ci ze
wzrostem temperatury, lub z warto"ci wzgl%dnych, pozwalaj#cych na porównywanie zale$no"ci lepko"&-temperatura olejów silnikowych z podobn#
zale$no"ci# oleju wzorcowego (porównawczego).

maksymalna lepko"& w najni$szej temperaturze

•

Czasem zachodzi potrzeba zbadania dodatkowych, skrajnych przypadków wyst%puj#cych w praktyce w celu bli$szego okre"lenia mo$liwo"ci zastosowa'
olejów smarnych:

Uwagi:

Granica p!yni%cia przy wysokich lepko"ciach pozornych i przy ma!ych napr%$eniach "cinaj#cych, jest charakterystyczn# w!a"ciwo"ci# smarów. Dzi%ki temu
mo$na unikn#& wyp!ywania smaru z punktu smarowania.

Uwagi:

Rys. 4. Krzywe p!yni%cia : Napr%$enia "cinaj#ce w funkcji pr%dko"ci "cinania

Smary s# zdyspergowanymi uk!adami materia!ów smaruj#cych. Sk!adniki zdyspergowane mog# tworzy& wzajemnie splecion# sie&. Gdy taka sie& zostanie
spr%$y"cie odkszta!cona pod dzia!aniem ma!ych napr%$e' "cinaj#cych, ujawni si% jej granica p!yni%cia. Konieczne jest wyznaczanie zale$no"ci granicy
p!yni%cia od temperatury, ale tak$e od poprzedniego obci#$enia mechanicznego. Pomiary granicy p!yni%cia mo$na wykonywa& tylko za pomoc# reometru
pozwalaj#cego na wykonywanie pomiarów przy sterowaniu napr%$eniami "cinaj#cymi (CS).

Pomiar granicy p#yni%cia w funkcji temperatury i poprzednich obci&$e!

Istnieje mo$liwo"& symulowania obci#$enia materia!ów smarnych w warunkach laboratoryjnych, co mo$na osi#gn#& w ró$ny sposób. W warunkach
decyzyjnych, przede wszystkim wyznacza si% spadek lepko"ci w ca!ym zakresie temperatur roboczych, a dopiero po tym jej spadek po d!ugotrwa!ym
obci#$eniu.

Uwagi:

W!a"ciwo"ci tiksotropowe smarów stanowi# decyzyjne kryterium ich przydatno"ci i jako"ci. Warto"& ko'cowa lepko"ci osi#gana jest bardzo szybko w
przypadku smarów wype!niaj#cych szczeliny !o$ysk. Taka resztkowa lepko"# zale$y od aktualnej pr%dko"ci "cinania i stanowi parametr hydrodynamiczny
przydatno"ci smaru, pozwalaj#cy na ocen% jak d!ugo smar mo$e pracowa& w warunkach normalnych.

Uwagi:

Rys. 6. P%tla histerezy w obie strony (krzywe p!yni%cia w przód i w ty!)

Wyznaczanie wp#ywu obecno"ci fazy zdyspergowanej na obni$anie i wzrost lepko"ci w funkcji czasu oraz wyznaczanie
zale$no"ci lepko"ci równowagowej od pr%dko"ci "cinania, temperatury i od poprzednich obci&$e! mechanicznych.

Wyznaczanie degradacji lub odbudowy struktury oraz badanie w#a"ciwo"ci reologicznych zale$nych od pr%dko"ci "cinania i
od czasu "cinania (tiksotropia).

Rys. 5. Zale$no"& lepko"ci w funkcji czasu przy ró$nych pr%dko"ciach "cinania
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•

