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Streszczenie

Głównym celem pracy było opracowanie metody badań umożliwiającej ocenę
właściwości smarnych mieszaniny olej-czynnik chłodniczy oraz wykonanie badań olejów dla
aktualnie stosowanego i wskazanego przepisami do stosowania w przyszłości czynnika
chłodniczego.
Praca składa się ze wstępu, dziewięciu rozdziałów merytorycznych, podsumowania i
spisu literatury. W rozdziale pierwszym przedstawiono wprowadzenie do wiedzy o
smarowaniu sprężarek chłodniczych na tle współczesnych tendencji w rozwoju czynników
chłodniczych. Rozdział drugi zawiera sformułowanie celu pracy i układu zadań
zaproponowanych dla jego realizacji. W rozdziale trzecim przedstawiono analizę
dotychczasowych badań tribologicznych mieszanin olej – czynnik chłodniczy oraz
sformułowano własną koncepcję stanowiska i metody badań właściwości smarnych
wspomnianych mieszanin. W rozdziale czwartym opisano wykonane stanowisko badawcze,
natomiast w rozdziale piątym zawarto syntetyczny opis autorskiej metody badań. Rozdział
szósty zawiera wyniki badań pozwalających na ocenę właściwości smarnych mieszanin
olejów poliestrowych z czynnikiem chłodniczym R134a. Na przykładzie tych rezultatów
dokonano weryfikacji metody badań. W rozdziale siódmym przedstawiono wyniki badań dla
mieszanin olejów mineralnych z perspektywicznym czynnikiem chłodniczym R290. W
rozdziale ósmym zaproponowano procedurę wspomagania podejmowania decyzji o doborze
oleju. Dodatkowo w rozdziale dziewiątym przedstawiono metodykę badań oraz wyniki
tribologicznych testów w ekstremalnej sytuacji eksploatacyjnej, jaką jest pienienie oleju.
Badania te przeprowadzono dla mieszanin olejów poliestrowych z czynnikiem chłodniczym
R134a.
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Spis ważniejszych skrótów i oznaczeń

AB – syntetyczne oleje alkilobenzenowe
CFC – czynniki chłodnicze z grupy chlorofluorowęglowodorów
FC – czynniki chłodnicze z grupy fluorowęglowodorów
GWP (ang. Global Warming Potential) – potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
HBFC – czynniki chłodnicze z grupy wodorobromofluorowęglowodorów
HCFC – czynniki chłodnicze z grupy wodorochlorofluorowęglowodorów
HC – czynniki chłodnicze z grupy węglowodorów
HFC – czynniki chłodnicze z grupy wodorofluorowęglowodorów
HFO – czynniki chłodnicze z grupy hydrofluoroolefin
K – komora badawcza
K1 – kryterium zużycia próbek w testach z olejem – idealne warunki pracy
K2 – kryterium krotności wzrostu zużycia (mieszanina/olej)
K3 – kryterium zużycia próbek w testach z mieszaniną – rzeczywiste warunki pracy
K4 – kryterium ceny oleju smarowego
K5 – kryterium średniej wartości współczynnika tarcia
ml – masa oleju
MO – oleje mineralne

mr – masa zaabsorbowanego czynnika chłodniczego
MO/R290 – mieszanina oleju mineralnego z czynnikiem chłodniczym R290
ODP (ang. Ozone Depletion Potential) – potencjał niszczenia ozonu
P – pompa próżniowa
PAG – syntetyczne oleje polialkiloglikolowe
PAO – syntetyczne oleje polialfaolefinowe
POE – syntetyczne oleje poliestrowe
POE/R134a – mieszanina oleju poliestrowego z czynnikiem chłodniczym R134a
PVE – syntetyczne oleje poliwinyloeterowe
R – reduktor ciśnienia czynnika chłodniczego
r – promień próbki w kształcie rolki
R134a – (tetrafluoroetan) jednoskładnikowy czynnik chłodniczy z grupy wodorofluorowęglowodorów
o wzorze chemicznym C2H2F4
R290 – (propan) jednoskładnikowy czynnik chłodniczy z grupy węglowodorów o wzorze
chemicznym C3H8
– niepewność pomiaru bezpośredniego promienia próbki w kształcie rolki
s – szerokość próbki w kształcie klocka
– niepewność pomiaru bezpośredniego szerokości próbki w kształcie klocka
V – zużycie objętościowe próbki w kształcie klocka
– niepewność pomiaru pośredniego objętości zużycia
x – szerokość śladu zużycia na próbce w kształcie klocka
xcz – stężenie czynnika w mieszaninie
– niepewność pomiaru bezpośredniego szerokości śladu zużycia na próbce w kształcie klocka
Z – zbiornik czynnika chłodniczego
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Wstęp
Odpowiednie smarowanie węzłów tarcia sprężarek chłodniczych jest niezbędne dla
bezawaryjnej pracy układów chłodniczych. Medium smarujące stanowi zawsze mieszanina
oleju z czynnikiem chłodniczym. Z uwagi na wymuszone przepisami prawa stosowanie
nowych ekologicznych czynników chłodniczych konieczne jest prawidłowe dobranie nowych
lub istniejących olejów smarowych. Dobór powinien być poparty oceną właściwości
smarnych mieszanin oleju z czynnikiem chłodniczym.
Celem pracy było opracowanie metody badań umożliwiającej ocenę właściwości
smarnych mieszaniny olej-czynnik chłodniczy oraz wykonanie badań olejów dla aktualnie
stosowanego i wskazanego przepisami do stosowania w przyszłości czynnika chłodniczego.
W zbiorze standaryzowanych metod badań olejów do sprężarek chłodniczych brakuje metod
dotyczących

mieszanin

olej

–

czynnik

chłodniczy (zarówno

badań

właściwości

fizykochemicznych jak i właściwości smarnych).
W pracy przedstawiono skuteczne narzędzie do oceny właściwości smarnych
mieszanin olej-czynnik chłodniczy. Stanowisko i metoda badawcza opracowana w ramach tej
pracy pozwalają na badania wspomnianych właściwości dla mieszanin powstających poprzez
różne mechanizmy. Wykonano badania dla mieszanin olejów poliestrowych z aktualnie
stosowanym czynnikiem chłodniczym R134a oraz olejów mineralnych z wskazanym
przepisami do stosowania w przyszłości czynnikiem chłodniczego R290 (propan).
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1. Wprowadzenie do wiedzy o smarowaniu sprężarek chłodniczych
1.1 Tendencje w rozwoju czynników chłodniczych
Podstawową funkcją urządzeń chłodniczych jest chłodzenie określonej przestrzeni i
znajdujących się w niej produktów. Konstrukcje urządzeń chłodniczych zależą głównie od
sposobu doprowadzania energii z zewnątrz oraz jej rodzaju. Wyróżnia się urządzenia
absorpcyjne, (energia jest doprowadzona w postaci ciepła), strumieniowe (energia jest
doprowadzona w postaci energii kinetycznej), sprężarkowe (doprowadzenie energii w postaci
pracy) oraz termoelektryczne (doprowadzenie energii w postaci energii elektrycznej).
Rozróżnia się dwa typy urządzeń sprężarkowych: gazowe i parowe. W przypadku, gdy w
obiegu termodynamicznym czynnik chłodniczy nie podlega przemianom fazowym,
urządzenie nazywa się gazowym, natomiast jeżeli przemiany fazowe występują, to urządzenie
nazywa się parowym. Najbardziej powszechnym typem są urządzenia sprężarkowe parowe
[1], dlatego dalsza część tego rozdziału będzie się do nich odnosić.
W sprężarkowych parowych urządzeniach chłodniczych poza sprężarką w układzie
chłodniczym znajduje się skraplacz, element rozprężny oraz parownik (rys. 1.1).

Rys. 1.1 Schemat obiegu chłodniczego [2]

Zadaniem sprężarki jest sprężanie czynnika chłodniczego z części niskociśnieniowej
do części wysokociśnieniowej. W wyniku sprężania czynnik podgrzewa się, a następnie trafia
do skraplacza, w którym następuje wymiana ciepła z otoczeniem (powietrze, woda)
powodująca ochłodzenie czynnika chłodniczego oraz jego skraplanie. Następnie czynnik w
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fazie ciekłej poprzez element rozprężny (przejście z części wysokociśnieniowej do części
niskociśnieniowej, czemu towarzyszy przejście czynnika w stan pary mokrej) trafia do
parownika, w którym czynnik odparowuje absorbując ciepło z otoczenia i doprowadza do
ochładzania przestrzeni. Czynnik chłodniczy w postaci pary suchej o niskiej temperaturze i
niskim ciśnieniu trafia z parownika do sprężarki, po czym rozpoczyna się kolejny cykl pracy
urządzenia.
W instalacjach chłodniczych, w zależności od wielkości i przeznaczenia urządzenia
chłodniczego oraz od rodzaju czynnika chłodniczego, stosuje się zasadniczo 3 typy sprężarek
chłodniczych [3]: tłokowe, rotacyjne oraz przepływowe.
Ze względu na nieskomplikowane wykonanie, trwałość oraz łatwą konserwację
najpopularniejszymi w chłodnictwie są sprężarki tłokowe.
Podstawową cechą tłokowych sprężarek chłodniczych jest zasysanie i sprężanie par
czynnika chłodniczego za pomocą tłoka poruszającego się w cylindrze sprężarki ruchem
postępowo-zwrotnym. Z uwagi na fakt, iż źródłem energii niezbędnej do wykonania pracy
sprężania jest zazwyczaj silnik z wałem w ruchu obrotowym, sprężarka tłokowa musi
posiadać mechanizm korbowy w celu zmiany rodzaju ruchu na postępowo-zwrotny.
Z uwagi na szerokie zastosowanie i największą ilość tłokowych sprężarek
chłodniczych na globalnym rynku chłodniczym w dalszej części pracy ograniczono się do
analizy tego typu konstrukcji.
1.1.1 Czynniki chłodnicze - wymagania ogólne
Czynnik chłodniczy w układach ze sprężarkami parowymi odbiera ciepło z komory
ładunkowej w parowniku przechodząc ze stanu ciekłego w gazowy (ciepło parowania jest
pobierane z komory chłodniczej, natomiast oddaje ciepło do otoczenia w skraplaczu
(przechodząc ze stanu gazowego w ciekły).
Czynnik chłodniczym to związek chemiczny lub mieszanina, które krążąc w
zamkniętej instalacji chłodniczej podlegają cyklowi przemian termodynamicznych,
tworzących obieg. Ogólne wymagania stawiane czynnikom chłodniczym są następujące [4,5]:
 ujemna wartość temperatury wrzenia w warunkach otoczenia,
 całkowita stabilność chemiczna przy każdej temperaturze w obiegu,
 obojętność chemiczna w stosunku do wszystkich materiałów, z których wykonana jest
instalacja w urządzeniu,
 niepalność,
 nietoksyczność,
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 niewybuchowość,
 korzystny przebieg krzywej nasycenia ciśnienia pary:


nadciśnienie

przy

temperaturze

parowania;

zabezpiecza

instalację

przed

przedostaniem się do wnętrza powietrza na skutek nieszczelności,


dopuszcza się niskie ciśnienie przy temperaturze skraplania, w celu zmniejszenia
zużycia materiałów do budowy skraplacza, armatury, przewodów rurowych itp.,

 duża objętościowa wydajność chłodnicza, w celu zmniejszenia strumienia objętości
czynnika chłodniczego krążącego w obiegu i tym samym zmniejszenia wymiarów
konstrukcyjnych sprężarki,
 chemiczna i fizyczna czystość czynników; np. zawartość wody w czynnikach
nierozpuszczających się powinna być równa 0, w przeciwnym razie istnieje
niebezpieczeństwo zablokowania zaworu rozprężnego na skutek tworzenia się lodu, a
także ograniczenia chemicznej stabilności czynnika chłodniczego.
1.1.2 Zarys historyczny stosowania czynników chłodniczych
W przeszłości do przechowywania żywności stosowano doły wydrążone w lodzie lub
śniegu. Można więc uznać, iż pierwszymi czynnikami chłodniczymi były powietrze i woda.
W historii chłodnictwa wodę w postaci lodu stosowano bardzo długo, gdyż posługiwano się
nią do połowy XX wieku. Również obecnie lód jest stosowany w magazynach chłodu.
Podczas wojny secesyjnej dowództwo Północy wstrzymało dostawy lodu dla Południa, co
przyczyniło się do powstania pierwszego chłodniczego urządzenia absorpcyjnego, w którym
czynnikiem chłodniczym był amoniak. Miało to miejsce w 1859 roku a twórcą patentu był
francuski inżynier Ferdynand Carre. W 1866 roku jego brat Edmund Carre zaproponował
urządzenie resorpcyjne wykorzystujące wodę i dwutlenek siarki. Równocześnie do tych
wydarzeń powstało sprężarkowe urządzenie chłodnicze, mające wszystkie podstawowe
elementy dzisiejszych urządzeń sprężarkowych, w którym czynnikiem chłodniczym był eter
etylowy. Twórcą patentu tego urządzenia był Jacob A. Perkins w 1834 roku. Przez to, iż eter
etylowy nie jest dobrym czynnikiem chłodniczym, z uwagi na jego łatwopalność, brak
zapachu oraz zdolności znieczulające, rozpoczęto poszukiwanie lepszych czynników
chłodniczych dla urządzeń sprężarkowych. W 1863 roku Charles Tellier opatentował
urządzenie

chłodnicze

pracujące

z

eterem

metylowym,

który stwarzał

mniejsze

prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny wybuchowej z powietrzem przy jednoczesnej
możliwości pracy przy wyższych ciśnieniach roboczych.
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W roku 1872 powstał projekt sprężarki amoniakalnej autorstwa Davida Boyle’a, która
cztery lata później została wykorzystana przez Carla von Linde do wykonania urządzenia
sprężarkowego wykorzystującego amoniak jako czynnik chłodniczy. Ze względu na
toksyczność amoniaku poszukiwano kolejnych czynników chłodniczych. W 1862 roku
Hadeus Lowe zastosował dwutlenek węgla jako czynnik chłodniczy, natomiast C. Vincent
zastosował w 1878 roku chlorometan, który jest substancją łatwopalną, toksyczną i bez
zapachu. Chlorometan stanowił początek dla jakże istotnych w rozwoju chłodnictwa
chlorowcopochodnych czynników chłodniczych.
Początkowe lata XX wieku to przede wszystkim chłodnictwo przemysłowe oparte na
takich czynnikach jak amoniak i okresowo dwutlenek węgla. Nieliczne domowe chłodziarki
wykorzystywały amoniak, chlorometan, dwutlenek siarki, propan i izobutan. Dalszy rozwój
tanich i masowo produkowanych chłodziarek domowych wymagał znalezienia jeszcze
lepszych czynników chłodniczych. Inżynier Thomas Midgaley prowadził wnikliwe
poszukiwania nowych substancji i trafnie wziął pod uwagę związki chloru, bromu, jodu i
fluoru z węglem. Wytypował on ponad 80 prostych związków chemicznych mogących
stanowić czynniki chłodnicze, wśród których znalazły się długo stosowane czynniki R11,
R12, R13 i R22. Dopiero w 1974 roku hipoteza S. Rolanda i M. Moliny [6] o szkodliwości
emisji tych związków, niszczących ozon w stratosferze, ograniczyła stosowanie tych
czynników chłodniczych.
Obecnie tendencje w produkcji czynników chłodniczych są dwukierunkowe: z jednej
strony poszukuje się bardziej ekologicznych syntetycznych czynników chłodniczych, z
drugiej strony następuje powrót do naturalnych czynników (dwutlenek węgla, amoniak,
węglowodory).
1.1.3 Podstawowe klasyfikacje czynników chłodniczych
Najszerzej stosowany podział i oznaczenie czynników chłodniczych oparte są na
normie ISO 817, według której oznaczenie czynników chłodniczych składa się z litery R (ang.
refrigerant) oraz identyfikującego numeru kodowego czynnika chłodniczego. Numery
kodowe zestawione są w serie (tab. 1.1), a procedura ich tworzenia jest następująca [7]:
 dla serii dwucyfrowej, 100, 200 i C300 po literze R tworzy się kod liczbowy o
następujących zasadach:


pierwsza cyfra od prawej oznacza liczbę atomów fluoru,



druga cyfra od prawej oznacza liczbę atomów wodoru powiększoną o jeden,
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trzecia cyfra od prawej oznacza liczbę atomów węgla pomniejszoną o 1 ( w przypadku
serii dwucyfrowej pomija się 0),



jeżeli w cząsteczce występują atomy bromu, to na końcu kodu liczbowego dodaje się
literę B oraz cyfrę oznaczającą ich liczbę (np. R12B1),



jeżeli istnieją izomery, czyli związki o tej samej ilości poszczególnych atomów w
cząsteczce, ale połączone do atomów węgla w innym porządku, wówczas dodaje się
do liczby kodu liczbowego odpowiednie litery (a, b, c itd.).

 dla serii 400 należy określić składniki mieszaniny oraz udziały masowe zawartych w nich
czynników jednorodnych np.: R413A=R218/R134a/R600a (9/88/3). Składniki mieszaniny
powinny być podane w kolejności zgodnej ze wzrostem normalnej temperatury wrzenia,
 dla serii 500 wprowadza się kod liczbowy w kolejności zgodnej ze wzrostem normalnej
temperatury wrzenia. Należy określić składniki mieszaniny oraz udziały masowe
zawartych w nich czynników jednorodnych np.: R500A=R23/R116 (39/61),
 dla serii 600 wprowadza się podział związków ze względu na budowę:


węglowodory (600 – butan, 600a – izobutan),



na bazie tlenu (610 – eter etylowy, 611 – mrówczan metylu),



na bazie siarki (620 – kod zarezerwowany dla przyszłych czynników),



na bazie azotu (630 – metyl aminowy, 631 – etyl aminowy).

 dla serii 700 wprowadza się odpowiedni kod liczbowy, tworzony przez dodanie do liczby
700 liczby określającej masę atomową lub cząsteczkową danego związku, np. amoniak
NH3 o masie cząsteczkowej 17g/mol ma symbol R717.
Tabela 1.1 Podział i oznaczenie czynników chłodniczych oparte jest na normie ISO 817 [8]
Kryterium
podziału

Grupa
chlorowcowe pochodne metanu

Norma ISO 817
– oznaczenia
wg kodu

chlorowcowe pochodne etanu
chlorowcowe pochodne propanu
chlorowcowe pochodne cyklobutanu
mieszaniny i roztwory azeotropowe
mieszaniny azeotropowe
związki organiczne
związki nieorganiczne
chlorowcowe pochodne węglowodorów nienasyconych

Oznaczenie
seria
dwucyfrowa
seria 100
seria 200
seria C300
seria 400
seria 500
seria 600
seria 700
seria 1000

Przykładowe
czynniki
R12, R22
R134a, R143b
R218, R290
RC318
R407C, R404a
R507, R508, R509
R600a, R610
R717, R744
R1150, R1270

Podziału czynników chłodniczych można dokonać stosując szereg różnych kryteriów
oceny. Do podstawowych kryteriów należą: ilość składników, skład chemiczny czynników na
bazie węgla, bezpieczeństwo i ochrona środowiska, pochodzenie i budowa chemiczna,
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ciśnienie nasycenia w temperaturach roboczych oraz stopień szkodliwości dla ludzi. W tabeli
1.2 przedstawiono podział czynników chłodniczych ze względu na skład chemiczny
czynników na bazie węgla, gdyż ta klasyfikacja najczęściej wykorzystywana jest przy
rozważaniu wpływu czynników chłodniczych na środowisko naturalne.
Tabela 1.2 Podział czynników chłodniczych ze względu na skład chemiczny czynników na bazie węgla
[5, 9]

Grupa

Przykładowe
czynniki
R12
R22
R134a

Oznaczenie

chlorofluorowęglowodory
wodorochlorofluorowęglowodory
wodorofluorowęglowodory
hydrofluoroolefiny
wodorobromofluoowęglowodory
fluorowęglwodory
węglowodory

CFC
HCFC
HFC
HFO
HBFC
FC
HC

R32, R1234yf

R12B1, R12B2
R218, RC318
R290, R600a

Dla poszczególnych grup w przedstawionych podziałach poniżej podano wyjaśnienia
ważniejszych oznaczeń z tabeli 1.2:
 CFC – chlorofluorowęglowodory, skrót jest używany do oznaczenia w pełni
halogenowych związków węgla, w których wszystkie atomy wodoru w cząsteczce zostały
zastąpione atomami chloru lub fluoru. Związki te charakteryzują się dużą stabilnością i
wysokim wskaźnikiem ODP (ang. Ozone Depletion Potential - potencjał niszczenia
ozonu).
 HCFC – wodorochlorofluorowęglowodory, skrót używany do oznaczenia substancji
organicznych, w których nie wszystkie atomy wodoru w cząsteczce zostały zastąpione
atomami chloru lub fluoru. Stabilność chemiczna tych związków jest mniejsza niż CFC,
dlatego też charakteryzują się niższym wskaźnikiem ODP. Rozkładają się w dużym
stopniu już w dolnych warstwach atmosfery.
 HFC

–

wodorofluorowęglowodory,

skrót

używany

do

oznaczenia

substancji

organicznych, w których część atomów wodoru w cząsteczce została zastąpiona atomami
fluoru. Związki te charakteryzują się dużą stabilnością, jednak wobec braku w cząsteczce
atomów chloru i bromu ich wskaźnik ODP jest równy zero. Grupa tych czynników
chłodniczych stanowić będzie długoterminowe zamienniki ekologiczne w stosunku do
innych grup, jednak stosunkowo duże wartości wskaźnika GWP (ang. Global Warming
Potential – potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) powodują negatywny wpływ na
„efekt cieplarniany”.
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 HFO – hydrofluoroolefiny, skrót używany do oznaczenia substancji organicznych, w
których część atomów wodoru została zastąpiona atomami fluoru. Różnią się od HFC
tym, że o ile w HFC występują pojedyncze wiązania między atomami, o tyle w HFO
występuje przynajmniej jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla. Oprócz
ODP = 0 odznaczają się również dużo niższymi wartościami współczynnika GWP w
porównaniu z czynnikami z grupy HFC.
 HBFC – wodorobromofluorowęglowodory, skrót używany do oznaczenia substancji
organicznych, w których występują atomy bromu.
 FC – fluorowęglowodory, skrót używany do oznaczenia substancji, w których wszystkie
atomy wodoru w cząsteczce zostały zastąpione atomami fluoru. Związki te charakteryzują
się wskaźnikiem ODP równym zero.
 HC – węglowodory, skrót używany do oznaczenia węglowodorów nasyconych. Związki
te charakteryzują się wskaźnikiem ODP równym zero.
Czynniki chłodnicze z grup CFC i HCFC działają destrukcyjnie na warstwę ozonową,
natomiast czynniki z grupy HFC sprzyjają tworzeniu efektu cieplarnianego. W dalszej części
przedstawione zostaną podstawowe wskaźniki ekologiczne oraz uwarunkowania prawne
dotyczące czynników chłodniczych.
1.1.4 Wskaźniki ekologiczne oraz uwarunkowania prawne dotyczące czynników
chłodniczych
W celu umożliwienia oceny wpływu na środowisko naturalne czynników
chłodniczych sformułowano wskaźniki ekologiczne określające liczbowo intensywność
niepożądanych oddziaływań. W celu oceny wpływu czynnika chłodniczego na warstwę
ozonową wprowadzono tzw. wskaźnik ODP, czyli potencjał niszczenia ozonu. Wskaźnik ten
wyraża, ile razy większe zmniejszenie warstwy ozonowej spowoduje w warunkach
ustalonych jednostka masy danej substancji, emitowana ze stałą szybkością w ciągu roku, w
odniesieniu do substancji bazowej, za którą przyjęto czynnik z grupy CFC - R11. Wskaźnik
ODP dla tego czynnika przyjęto równy 1,0 [2, 10].
Obecność czynników chłodniczych w atmosferze jest również przyczyną tzw. efektu
cieplarnianego. Naturalny efekt cieplarniany polega na zatrzymywaniu znacznej części
promieniowania podczerwonego, emitowanego z powierzchni Ziemi, przez niektóre gazy
atmosferyczne w troposferze i na ponownym zawracaniu ich w stronę Ziemi. Do gazów
odpowiedzialnych za zatrzymywanie promieniowania podczerwonego zalicza się przede
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wszystkim: dwutlenek węgla, metan, ozon stratosferyczny oraz większość syntetycznych
czynników chłodniczych.
Dla określenia wpływu czynników chłodniczych na tworzenie efektu cieplarnianego
wprowadzono wskaźnik GWP. Poziomem odniesienia są odpowiednie skutki powodowane
przez dwutlenek węgla, któremu przypisano wartość GWP równą 1,0 [2, 10]. Należy
zauważyć, że pomimo małej wartości wskaźnika GWP dla dwutlenku węgla, ze względu na
bardzo dużą emisję tego gazu do atmosfery ocenia się, że jest on odpowiedzialny za
powstawanie efektu cieplarnianego aż w 50%. Choć czynniki chłodnicze należące do grup
CFC, CHFC i HFC w porównaniu do całkowitej masy atmosfery występują w ilościach
śladowych, to mając o kilka tysięcy razy większy wskaźnik GWP, przyczyniają się aż w
około 20% do powstawania zjawiska efektu cieplarnianego.
Obecnie wymagane jest, aby stosowane czynniki chłodnicze cechował wskaźnik
ODP=0. Oprócz tego wskazane jest, aby czynniki posiadały jak najniższą wartość wskaźnika
GWP (najlepiej poniżej 150) [11].
Istnieje znacząca grupa czynników chłodniczych cechująca się wartością wskaźnika
ODP=0 (bezchlorowe czynniki jednorodne oraz mieszaniny z grupy HFC oraz czynniki
bezfluorowe), natomiast tylko niewielka grupa czynników chłodniczych odznacza się
wartością wskaźnika GWP poniżej 150 (głównie czynniki bezfluorowe).
Zmiany tendencji produkcji czynników chłodniczych zostały ukierunkowane poprzez
regulacje prawne w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową. Polskie i światowe
przepisy w tym zakresie oparte są o poniższe dokumenty [10]:
 Konwencja Wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej z dnia 22 marca 1985 roku,
 Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową z dnia 16
września 1987 roku,
 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu podpisana w Rio
de Janerio dnia 5 czerwca 1992 roku.
Celem Konwencji Wiedeńskiej jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przed
negatywnymi skutkami wynikającymi z działalności mogącej doprowadzić do zubożenia
warstwy ozonowej. Realizację tego celu ma umożliwić regularne prowadzenie pomiarów
zawartości ozonu w atmosferze, pomiarów promieniowania ultrafioletowego (zakresu UV-B)
oraz badania skutków osłabienia warstwy ozonowej w środowisku [12].
Podstawowym zaleceniem Protokołu Montrealskiego jest redukcja substancji
kontrolowanych prowadząca do całkowitej ich eliminacji w odniesieniu do produkcji i
zużycia. Protokół Montrealski zdecydowanie stawia kwestię eliminacji z zastosowań
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gospodarczych związków grupy CFC, a w późniejszym czasie także HCFC [10]. Istnieje kilka
dróg, którymi może się odbyć proces eliminacji tych związków:
 wprowadzenie zupełnie nowych substancji syntetycznych,
 stosowanie substancji przejściowych typu HCFC lub mieszanin opartych na związkach
HCFC i HFC,
 wprowadzenie rozwiązań konstrukcyjnych ograniczających zawartość czynnika w
układzie oraz eliminujących możliwość jego ucieczki,
 powrót do czynników naturalnych.
Celem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu jest
doprowadzenie do ustabilizowania niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system
klimatyczny. Konwencja mówi, iż „dla uniknięcia zagrożenia produkcji żywności i dla
umożliwienia zrównoważonego rozwoju ekonomicznego poziom taki powinien być
osiągnięty w okresie wystarczającym do naturalnej adaptacji ekosystemów do zmian klimatu”
[13].
Od 11 października 1990 roku Polska jest stroną Konwencji Wiedeńskiej o ochronie
warstwy ozonowej oraz Protokołu Montrealskiego wraz z późniejszymi poprawkami. Zgodnie
z Protokołem Montrealskim związki grupy CFC ze względu na wysoką zawartość chloru
zostały wycofane ze stosowania w nowych urządzeniach z końcem 1995 r. (w krajach
Wspólnoty Europejskiej z końcem 1994 r.). Natomiast związki z grupy HCFC, dopuszczono
do stosowania do 2030 r., przy stopniowych ograniczeniach począwszy od 2004 roku. Do
2000 roku czynnik R12 musiał być całkowicie usunięty z instalacji chłodniczych. W Polsce
obowiązuje zakaz importu związków z grupy CFC (np. czynników chłodniczych R12 i R502),
co wymusiło wymianę czynnika chłodniczego w starszych instalacjach. W Niemczech już od
połowy 1997 roku wszystkie instalacje zawierające powyżej 1 kg czynnika R12 musiały
przejść modyfikację konstrukcji na inny czynnik chłodniczy dopuszczony do stosowania.
Terminy całkowitego wycofania zubożających warstwę ozonową czynników z grupy
HCFC są znane już od września 2000 roku. Wówczas Parlament Europejski uchwalił
Rozporządzenie nr 2037/2000 [14], które z dniem 1.01.2010 roku zabrania importu
dystrybucji oraz używania nowego czynnika R22 do serwisu urządzeń chłodniczych i
klimatyzacyjnych. Według wspomnianego rozporządzenia od dnia 1.01.2015 roku zakaz
obejmuje wszystkie typy wodorofluorowęglowodorów (HCFC), w tym także substancje
pochodzące z odzysku, recyklingu i z regeneracji. Ten akt prawny obowiązuje Polskę
bezpośrednio od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej.
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Polską regulacją prawną jest „Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową”
z 20 kwietnia 2004 roku. W odniesieniu do substancji kontrolowanych ustawa nakłada
dodatkowo w stosunku do regulacji Unii Europejskiej następujące obowiązki [15]:
 obowiązek prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych,
 obowiązek oznakowania pojemników i urządzeń z substancjami kontrolowanymi,
 obowiązek prowadzenia karty urządzenia,
 obowiązek przeprowadzania przeglądów szczelności,
 obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji,
 obowiązek posługiwania się odpowiednim wyposażeniem.
Najbardziej aktualnym aktem prawnym obowiązującym dla krajów członkowskich
Unii Europejskiej jest rozporządzenie nr 517/2014 [16]. Celem tego rozporządzenia jest
ochrona środowiska przez zmniejszenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych. Akt ten
reguluje:
 zasady ograniczania emisji, wykorzystywania, odzyskiwania i niszczenia fluorowanych
gazów cieplarnianych oraz powiązane środki pomocnicze,
 warunki dotyczące wprowadzania do obrotu szczególnych produktów i urządzeń, które
zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich uzależnione,
 warunki

dotyczące

szczególnych

rodzajów

zastosowania

fluorowanych

gazów

cieplarnianych,
 limity ilościowe dotyczące wprowadzania wodorofluorowęglowodorów do obrotu.
Przez wiele lat, jako czynniki chłodnicze stosowano różne rodzaje związków
chemicznych. Rozwój przemysłu spowodował wykorzystanie czynników o coraz lepszych
parametrach termodynamicznych i eksploatacyjnych. Drugorzędnym kryterium był natomiast
ich wpływ na środowisko naturalne. Obecnie w Europie Zachodniej są stosowane kryteria
wyboru czynnika chłodniczego w następującej kolejności [17]:
 kryterium termodynamiczne,
 kryterium bezpieczeństwa (w przypadku wycieku),
 kryterium oddziaływania na środowisko naturalne,
 kryterium techniczne (w tym niezawodność urządzenia i brak niszczącego oddziaływania
na jego elementy),
 kryterium ekonomiczne (szczególnie istotne w państwach rozwijających się).
Trudno porównywać istotność poszczególnych kryteriów, gdyż każde z nich powinno
być spełnione. Najczęściej jednak zdarzają się przypadki niespełnienia kryterium
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technicznego (co skutkuje awariami urządzeń chłodniczych), gdyż zazwyczaj nie powoduje to
bezpośrednich i nieodwracalnych zagrożeń życia i zdrowia ludzkiego.
Kryteria środowiskowe (ODP i GWP) oraz wprowadzona w najbliższym czasie
Ustawa („Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych”, która ma być w pełni oparta o rozporządzenie nr
517/2014 [16]) zadecydują, że chłodnictwie stosowane będą następujące grupy czynników:
 wodorofluorowęglowodory – te o stosunkowo niskim wskaźniku GWP, takie jak R134a,
w zastosowaniu do nowych czynników w postaci mieszanin zeotropowych (na przykład z
czynnikami z grupy HFO, które jako jednorodne substancje są „łagodnie łatwopalne”),
które spełniają kryteria: ODP=0 i GWP<150.
 amoniak,
 dwutlenek węgla,
 węglowodory.
Stosowanie nowych czynników chłodniczych spowoduje poszukiwania nowych
olejów smarowych do sprężarek chłodniczych.
1.2 Smarowanie tłokowych sprężarek chłodniczych
1.2.1 Systemy smarowania tłokowych sprężarek chłodniczych
Bezawaryjna praca sprężarek chłodniczych jest możliwa jedynie wówczas, gdy
zapewnione jest właściwe smarowanie wszystkich części ruchomych tworzących węzły
tarcia. Decydujące znaczenie ma odpowiednia konstrukcja systemu smarowania oraz wybór
oleju smarowego do danej konstrukcji sprężarki, czynnika chłodniczego oraz parametrów
pracy układu chłodniczego. Podstawowymi zadaniami oleju smarowego są zmniejszenie
tarcia między ruchomymi częściami tworzącymi węzły tarcia w sprężarkach chłodniczych
oraz odprowadzanie ciepła powstającego w wyniku tarcia.
Jednym z podziałów sprężarek chłodniczych, istotnym dla wyszczególnienia
systemów smarowania, jest podział ze względu na rodzaj zamknięcia kadłuba sprężarki.
Wyróżnia się sprężarki otwarte, półhermetyczne i hermetyczne. Sprężarka otwarta posiada
konstrukcję, w której silnik napędowy stanowi odrębne urządzenie połączone ze sprężarką
bezpośrednio wałem napędowym za pośrednictwem przekładni pasowej lub sprzęgła.
Wewnętrzna przestrzeń sprężarki w obrębie wyjścia wału napędowego z kadłuba jest
uszczelniona

uszczelnieniem

dławnicowym

(dławnicą).

Natomiast

w

sprężarkach

półhermetycznych silnik znajduje się wraz ze sprężarką w jednej rozbieralnej obudowie, która
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jest skręcana śrubami z możliwością demontażu. Z kolei sprężarki hermetyczne wraz z
silnikiem napędowym znajdują się w nierozbieralnej (najczęściej zespawanej) obudowie.
Silnik sprężarek półhermetycznych oraz hermetycznych jest chłodzony omywającym go
czynnikiem chłodniczym.
Istotną zaletą sprężarek otwartych jest ich oddzielenie od silnika, co sprawia, że
wymiana silnika lub jego naprawa odbywa się bez ingerencji w układ chłodniczy. Z kolei
dosyć istotną wadą takich rozwiązań jest konieczność uszczelnienia wirującego wału
napędowego [18]. Stosowane rozwiązania w postaci dławnic o różnych konstrukcjach
narażone są na duże obciążenia i nie gwarantują całkowitej szczelności.
Z uwagi na znaczący udział w ogólnej liczbie sprężarek chłodniczych [19] w dalszej
części przedstawione zostaną systemy smarowania tłokowych hermetycznych sprężarek
chłodniczych.
Podstawowymi elementami, z których zbudowana jest hermetyczna sprężarka tłokowa
są: skrzynia korbowa, cylindry, tłoki, wał korbowy z korbowodami lub tłoczyskiem i
wodzikiem oraz łożyska.
Istotnym warunkiem prawidłowej pracy chłodniczych sprężarek tłokowych jest
zapewnienie właściwego smarowania wszystkich części ruchomych. Obecnie stosowane
najczęściej są dwie podstawowe metody smarowania: rozbryzgowa oraz ciśnieniowa [20].
Smarowanie rozbryzgowe polega na zanurzeniu się (przy każdym obrocie wału)
korbowodu i wykorbienia wału albo mimośrodu w oleju, którym wypełniona jest skrzynia
korbowa. Poziom oleju w tym przypadku sięga zazwyczaj dołu głównych łożysk wału. Przy
każdym zanurzeniu następuje rozbryzgiwanie oleju, który dzięki temu dostaje się na ścianki
cylindrów oraz łożysk. Intensywność rozbryzgiwania można zwiększyć poprzez odpowiednie
fazowania korbowodów lub umieszczenie na nich czerpaków zagarniających większą ilość
oleju. Nad łożyskami głównymi często wykonywane są wgłębienia w formie małych
zbiorniczków, w których gromadzi się rozbryzgiwany olej. Olej ten pod wpływem własnego
ciężaru spływa następnie do łożysk i dławnicy. W innych rozwiązaniach smarowania
rozbryzgowego stosowane są różne elementy (pierścienie, śruby, tarcze) służące do
podrywania oleju i wprowadzenia go w obszary węzłów trących. Metodę smarowania
rozbryzgowego stosuje się jedynie w średnioobrotowych niewielkich sprężarkach.
Drugą metodą smarowania chłodniczych sprężarek tłokowych jest metoda
ciśnieniowa. Polega ona na przetłaczaniu pod ciśnieniem oleju ze skrzyni korbowej przez
rurki ułożone wzdłuż elementów układu korbowego lub wywiercone w tych częściach otwory
prowadzące do poszczególnych obszarów tarcia. Cyrkulacja oleju jest wywołana przez pompę
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olejową typu zębatego, tłokowego lub odśrodkowego napędzaną wałem i umieszczoną na
jego końcu. Dla zabezpieczenia pompy, przewodów oraz powierzchni trących w sprężarkach
chłodzonych gazem, olej jest zasysany poprzez filtr siatkowy i korki magnetyczne. Ciśnienie
oleju w sprężarkach chłodzonych zasysanym czynnikiem chłodniczym musi być regulowane
presostatem olejowym, który przerywa obwód sterujący wówczas, gdy różnica ciśnień
pomiędzy wylotem pompy olejowej i karterem sprężarki jest zbyt niska.
W chłodniczych sprężarkach tłokowych wyróżnia się dwa zespoły części
przeznaczonych do smarowania [20, 21]:
– mechanizmy: łożyska wału korbowego i korbowodu, wodziki,
– cylindry: tłoki, pierścienie tłokowe uszczelniające, cylindry i zawory.
1.2.2 Klasyfikacje olejów do sprężarek chłodniczych
Oleje sprężarkowe, ze względu na specyfikę warunków pracy i wynikające z nich
wymagania, stanowią wyodrębnioną grupę środków smarnych, w ogólnych klasyfikacjach
zaliczaną do olejów przemysłowych. Wymagania dla olejów sprężarkowych są związane z
temperaturą na końcowym stopniu sprężania, ciśnieniem sprężanego czynnika, wymaganą
czystością sprężanego czynnika oraz konstrukcją układu smarowania.
Oleje do sprężarek chłodniczych klasyfikuje norma ISO 6743-3 [22].
Ze względu na pochodzenie i skład chemiczny oleje sprężarkowe podzielić można na:
oleje mineralne (MO) oraz oleje syntetyczne, w tym: sztuczne węglowodory tj. polialfaolefiny
(PAO) i alkilobenzeny (AB) oraz syntetyczne niewęglowodorowe jak i polialkiloglikole
(PAG), poliestry (POE) i poliwinyloetery (PVE) [2, 8]. W dalszej części pracy w opisie będą
używane te skróty.
W skład olejów mineralnych wchodzą różne węglowodory parafinowe, naftenowe i
aromatyczne. Oleje naftenowe wykazują znacznie niższe temperatury krzepnięcia, przez co
znajdują największe zastosowanie. Oleje mineralne ulegają stopniowej destrukcji w wysokich
temperaturach. Z tego powodu trwałość tych olejów w różnych rodzajach konstrukcji
sprężarek może się diametralnie różnić. Niższe temperatury pracy mogą powodować
osiadanie tych olejów w parowniku, gdyż mają one stosunkowo wysokie temperatury utraty
płynności (od -35 do -30 °C).
Oleje PAO wykazują bardzo dobre własności smarne, wysoki wskaźnik lepkości oraz
niską tendencję do przenikania do instalacji. Oprócz tego oleje te zachowują płynność w
niskich temperaturach oraz są odporne na wysokie temperatury i wilgoć. Z powodu dobrej
mieszalności z olejami mineralnymi nie jest konieczne płukanie układu przy zmianie rodzaju
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oleju. Oleje AB również dobrze mieszają się z olejami mineralnymi. Często używa się
mieszanin tych olejów z olejami naftenowymi (w celu poprawienia ich płynności w niskich
temperaturach) oraz z olejami PAO (w celu poprawienia ich rozpuszczalności z czynnikami
chłodniczymi z grupy HCFC oraz z amoniakiem). Czyste oleje AB charakteryzują się
średnimi wartościami lepkości i stabilności Stosowane są zazwyczaj w urządzeniach
pracujących przy temperaturach poniżej -30 °C, przy wysokich stopniach sprężania i
wysokich temperaturach tłoczenia.
Oleje PAG są odporne na działanie wysokich temperatur i wykazują płynność w
temperaturach roboczych urządzeń chłodniczych. Dodatkowo posiadają wysoki współczynnik
lepkości przy porównywalnej smarności i trwałości eksploatacyjnej z olejami PAO. Oleje
PAG wykazują rozpuszczalność w najczęściej obecnie używanym w instalacjach klimatyzacji
samochodowych czynniku chłodniczym R134a. Dużą wadą olejów PAG jest skłonność do
pochłaniania wody, która jednak jest związana w strukturze oleju i nie zamarza przy
temperaturach ujemnych. W porównaniu z olejami PAG oleje POE są bardziej odporne
termicznie, mają lepszą smarność oraz mniejszą chłonność wilgoci. Oleje POE mogą ulec
hydrolizie w obecności wody tworząc kwasy i alkohole lub estry częściowe. Oleje POE są
kompatybilne z czynnikami chłodniczymi HFC, HC oraz HFO. Dobrze sprawdzają się
zarówno we współpracy z czynnikami jednorodnymi jak i mieszaninami czynników
wymienionych grup.
Oleje PVE zostały opracowane do współpracy z czynnikami HFC. W tym
zastosowaniu, w porównaniu z olejami POE, oleje PVE zapewniają większy zakres
temperatur, w których mieszają się z czynnikiem chłodniczym, lepszą stabilność chemiczną,
mniejsze prawdopodobieństwo blokady przepływu w przewodach o małych średnicach oraz
lepszą współpracę z olejami mineralnymi (brak konieczności całkowitego usunięcia oleju
mineralnego z instalacji przy zmianie na olej PVE). Dodatkowym atutem jest odporność na
hydrolizę.
Według normy DIN 51503-1 oleje sprężarkowe przyporządkowuje się do konkretnych
grup czynników chłodniczych. Wyróżnia się w niej klasy jakościowe olejów [8]:
 KAA – nierozpuszczalnych w amoniaku,
 KAB – rozpuszczalnych w amoniaku,
 KC – do czynników z grup CFC i HCFC,
 KD – do czynników z grup FC i HFC,
 KE – do czynników z grupy węglowodorów HC.
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Klasyfikacja olejów do sprężarek chłodniczych wg PN-74/C-96072 [23], ze względu
na wycofanie normy, jest nieaktualna choć czasami można jeszcze spotkać się z produktami z
poniższych gatunków:
 do sprężarek amoniakalnych: WZ, TZ-13,
 do sprężarek z obiegowym systemem smarowania: TZ-19, TZ-28,
 do sprężarek z freonowym czynnikiem chłodniczym: Freol 16 i Freol 27.
Pomimo wspomnianej nieaktualności tej klasyfikacji, na rynku polskim nadal
wytwarzane i oferowane są oleje do sprężarek chłodniczych wymienionych gatunków.
1.2.3 Funkcje olejów do sprężarek chłodniczych
Głównym zadaniem olejów sprężarkowych jest zmniejszenie oporów tarcia między
stykającymi się i współpracującymi ze sobą ruchomymi elementami. Dodatkowo oleje do
sprężarek chłodniczych mają do spełnienia podczas eksploatacji inne funkcje, takie jak [24]:
 zmniejszanie zużycia współpracujących elementów,
 odprowadzanie ciepła z węzłów tarcia,
 odprowadzanie zanieczyszczeń powstających w czasie eksploatacji układu smarowego,
 ochrona przed korozją, związaną ze szkodliwym oddziaływaniem otoczenia na elementy
pracujące,
 doszczelnianie współpracujących elementów.
Ze względu na przedstawione zadania, oleje smarowe powinny charakteryzować się
odpowiednimi właściwościami fizykochemicznymi pozwalającymi na ich spełnienie. Do
najważniejszych należą [24]:
 właściwości lepkościowo-temperaturowe,
 stabilność termiczno-oksydacyjna,
 właściwości niskotemperaturowe (temperatura krzepnięcia i temperatura płynięcia),
 właściwości tribologiczne (przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe),
 odporność hydrolityczna,
 właściwości myjąco-dyspergujące,
 odporność na pienienie,
 inne specyficzne właściwości związane z miejscem eksploatacji.
Sprężarki chłodnicze są właśnie takim miejscem eksploatacji, dla którego olej
smarowy powinien mieć specyficzne właściwości. Wynikają one z obecności czynnika
chłodniczego w oleju smarowym, szczególnie przy czynnikach mieszających się z olejem w
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zakresie temperatur i ciśnień występujących w układzie chłodniczym. Jest ku temu kilka
powodów [25]:
 olej smarowy często miesza się w układzie z czynnikiem chłodniczym,
 olej smarowy jest transportowany w małych ilościach w układzie chłodniczym, gdzie
oddziałują na niego różne warunki (przede wszystkim ciśnienie i temperatura),
 olej jest w bezpośrednim kontakcie z uzwojeniem silników w sprężarkach hermetycznych.
Można wyszczególnić przynajmniej kilka sytuacji, w których unikalne właściwości
olejów do sprężarek chłodniczych są wymagane. Do najważniejszych należą:
 olej smarowy w skrzyni korbowej sprężarki jest rozcieńczony czynnikiem chłodniczym,
dlatego musi posiadać odpowiednią lepkość, która zapewni skuteczne smarowanie łożysk,
ścian cylindrów i innych węzłów tarcia (wymagana jest dobra mieszalność i wzajemna
rozpuszczalność z czynnikiem chłodniczym),
 olej smarowy w hermetycznych sprężarkach musi być obojętny chemicznie wobec
materiału uzwojeń i innych metali w podwyższonych temperaturach w obecności
czynnika chłodniczego, musi być materiałem dielektrycznym i nie może powodować
pogorszenia stanu izolacji uzwojeń silnika (wymagana jest stabilność chemiczna),
 olej smarowy nie może tworzyć osadów ani nagarów w sprężarce (wymagana jest
stabilność termiczna),
 olej smarowy nie może osadzać się na ściankach elementów rurowych w wymiennikach
ciepła, ponieważ hamowałby przepływ czynnika i wymianę ciepła (wymagana jest –
odpowiednia lepkość),
 olej smarowy nie może zawierać lub tworzyć materiałów stałych, które mogłyby zalegać
w elementach kapilarnych zaworów rozprężnych lub w przewodach powrotu oleju
(wymagana jest niska zawartość parafin),
 olej smarowy w bardzo niskich temperaturach pracy układów chłodniczych nie może
krzepnąć i zawierać wilgoci, gdyż każda stała cząstka w oleju spowoduje zaburzenia w
przepływie, zmniejszy pojemność cieplną i wydajność układu (wymagana jest niska
temperatura płynięcia).
Warto zaznaczyć, że specyficzne właściwości olejów sprężarkowych w dużej mierze
wynikają z zastosowanej bazy olejowej. Najpopularniejszy z wcześniej stosowanych
czynników

chłodniczych

R22

mógł

współpracować

z

olejami

mineralnymi,

alkilobenzenowymi oraz poliestrowymi. Z kolei zamienniki tego czynnika są bardziej
kompatybilne z olejami syntetycznymi. Oleje na bazie alkilobenzenu (AB) są podobne pod
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wieloma względami do olejów mineralnych, ale mają kilka pożądanych właściwości, które
sprawiają, że są szczególnie przydatne w bardzo niskich temperaturach spotykanych w
układach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Niektórzy producenci sprężarek zalecają ten
rodzaj olejów do pracy z takimi czynnikami jak R-22, R-123 i R-401A.
Kolejne grupy syntetycznych olejów smarowych do sprężarek chłodniczych to oleje
na bazie poliestrów (POE) oraz polialkiloglikoli (PAG). Posiadają one szereg istotnych
funkcji, w tym doskonałą rozpuszczalność w czynnikach chłodniczych, odpowiednią lepkość
i gwarantują poprawną jakość smarowania w szerokim spektrum temperatur spotykanych we
wszystkich systemach chłodniczych. Oleje POE mają wyraźną przewagę w niskich i bardzo
niskich temperaturach, ponieważ nie zawierają parafin, które mogą powodować zablokowanie
zaworów rozprężnych, rurek kapilarnych lub kryz powrotu oleju. Oleje PAG zostały
opracowane na początku do użytku z R-134a i są szeroko stosowane w przemyśle
motoryzacyjnym, w układach klimatyzacyjnych. Oba rodzaje (POE i PAG) są bardzo
higroskopijne (powinowactwo do wilgoci), przy czym oleje PAG są znacznie bardziej
higroskopijne niż oleje POE. Należy zatem szczególnie uważać, aby zminimalizować
ekspozycję na działanie czynników atmosferycznych w przypadku eksploatowania urządzeń
smarowanych takimi olejami.
Głównym powodem wymiany olejów mineralnych na syntetyczne jest ich lepsza
mieszalność ze stosowanymi czynnikami w zakresie temperatur pracy układów chłodniczych.
Wymagana jest rozpuszczalność oleju z czynnikiem chłodniczym, która umożliwi powrót
„porwanego” podczas sprężania oleju do sprężarki. W zależności od zdolności do tworzenia
mieszaniny olej smarowy – czynnik chłodniczy rozróżnia się trzy grupy mieszanin [26]:
 o nieograniczonej rozpuszczalności (np. czynnik R12 z olejem mineralnym);
 o ograniczonej rozpuszczalności – tendencja tworzenia roztworów jednorodnych lub
niejednorodnych w zależności od stężenia.
Zasadniczo rozpuszczalność oleju smarowego i czynnika chłodniczego stanowi
podstawowe kryterium stosowania oleju smarowego. Wspomniano obecną tendencję
wymieniania olejów mineralnych na syntetyczne, która jest wymuszona obowiązkiem
wymiany czynników chłodniczych na bardziej ekologiczne. Do najważniejszych zalet olejów
syntetycznych w stosunku do mineralnych należą [27]:
 większa odporność na utlenianie,
 mniejsze ubytki oleju,
 mniejsza lotność,
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 niższe temperatury krzepnięcia (nie zawierają wosków),
 tworzenie trwalszego filmu olejowego,
 niższe wartości współczynnika tarcia,
 wyższy wskaźnik lepkości.
Wymienione

zalety

olejów

syntetycznych

wynikają

przede

wszystkim

z

uporządkowanej struktury łańcuchów polimerowych. Następstwami są wymierne korzyści
eksploatacyjne [27]:
 zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii wysoko-obciążonych maszyn (trwały i
wytrzymały film olejowy),
 wydłużenie trwałości łożysk (większa wytrzymałość w wysokich temperaturach) i szerszy
zakres temperatur pracy (lepsza płynność w niskich temperaturach);
 oszczędność energii (mniejsze opory tarcia);
 wolniejsze starzenie oleju (mniej wydzielanego ciepła);
 wydłużenie okresu wymian (małe zmiany lepkości);
 większa czystość maszyn (mniej osadów i żywic).
Dynamika zmian w eksploatowaniu urządzeń chłodniczych i stosowanych w nich
czynnikach chłodniczych spowodowała pojawienie się nowych trendów dotyczących
stosowanych baz olejowych przeznaczonych do sprężarek chłodniczych. Stosowanie źle
dobranych płynów eksploatacyjnych (oleje smarowe i czynniki chłodnicze) może powodować
szybsze i częstsze uszkodzenia sprężarek chłodniczych. Lekceważenie tego problemu może
prowadzić

do

destrukcyjnych

dla

elementów

urządzeń

chłodniczych

sytuacji

eksploatacyjnych.
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1.3 Przyczyny eksploatacyjnych uszkodzeń elementów sprężarek chłodniczych
Przyczyny oraz częstotliwość występowania awarii sprężarek wiążą się z odmiennymi
i specyficznymi warunkami pracy poszczególnych części i zespołów. Wieloletnie statystyki
prowadzone na całym świecie pozwoliły na określenie procentowego udziału uszkodzeń
poszczególnych części i zespołów sprężarek tłokowych (rys. 1.6). Z analizy literatury wynika,
iż przeszło 70% uszkodzonych części sprężarek mogło być narażone na oddziaływanie
mieszaniny olej – czynnik chłodniczy o nieodpowiednich właściwościach smarnych (w
dalszej części pracy nazywanej w skrócie mieszaniną O-Cz lub po prostu mieszaniną).

Rys. 1.6 Udział uszkodzeń poszczególnych części i zespołów sprężarek tłokowych [28]

Wyróżnić

należy

dwa

rodzaje

przyczyn

uszkodzeń

elementów

sprężarek

chłodniczych: elektryczne i mechaniczne. Przyczynami elektrycznymi są przede wszystkim:
 nieprawidłowe napięcia lub połączenie,
 wypalenia miejscowe i całkowite.
Z kolei przyczynami mechanicznymi są:
 nieefektywne smarowanie układu (brak oleju lub jego rozcieńczenie czynnikiem
chłodniczym),
 powrót ciekłego czynnika chłodniczego,
 uderzenie cieczowe,
 zanieczyszczenia układu (utlenianie, miedziowanie, wilgoć),
 podwyższona temperatura tłoczenia.
Poniżej zostaną omówione pierwsze trzy przyczyny mechaniczne z uwagi na ich
związek z mieszaniną olej - czynnik chłodniczy.
Sytuacja, w której w węzłach tarcia brakuje oleju jest przyczyną niedostatecznego
schładzania, a co za tym idzie, zbyt wysokich temperatur. Brak oleju może być
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spowodowany: zbyt krótkimi cyklami pracy, nadmiernym spienieniem oleju oraz długimi
okresami minimalnego wypełnienia sprężarki olejem (ta ilość nie jest transportowana do
węzłów tarcia) przy jednocześnie nieprawidłowym doborze średnic przewodów instalacji
chłodniczej. Przy krótkich cyklach pracy sprężarka może transportować do układu olej w
ilościach większych od tych zwracanych do sprężarki, przez co dochodzi do obniżenia jego
poziomu. W sytuacji spienienia oleju wewnątrz karteru, zostaje on zabierany przez czynnik
chłodniczy w stanie gazowym i sprężony wewnątrz układu. W przypadku utrzymywania się
tego stanu może dojść do spadku poziomu oleju. Skutki w postaci zużycia czopu wału
sprężarki przedstawiono na rysunku 1.7.

Rys. 1.7 Zużycie wału powstałe przez brak oleju w węźle tarcia [29]

Powszechnie występującym problemem jest rozcieńczenie oleju czynnikiem
chłodniczym. Sytuacja ta może występować w przypadku dłuższych okresów postoju. Może
się także zdarzyć, że osiągnięty zostanie roztwór nasycony a następnie wydzielenie się tych
dwóch płynów. Roztwór bogaty w czynnik chłodniczy, osiądzie na dnie karteru sprężarki, z
kolei roztwór bogaty w olej będzie znajdował się w górnej warstwie. W momencie
uruchomienia sprężarki z nadmiarem czynnika chłodniczego w karterze, roztwór bogaty w
czynnik chłodniczy zostanie zassany przez pompę olejową i jako dobry rozpuszczalnik może
zmywać z łożysk warstwę filmu olejowego. Rozcieńczenie oleju czynnikiem chłodniczym ma
wpływ na właściwości smarne tworzącej się mieszaniny. Opisane sytuacje eksploatacyjne
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mają destrukcyjny wpływ na łożyska, wały korbowe, cylindry oraz sworznie tłokowe
(rysunek 1.8).

Rys. 1.8 Osadzanie się aluminium na powierzchniach wału korbowego i korbowodu powstałe przez
rozcieńczenie oleju czynnikiem chłodniczym [30]

Sprężarka jest elementem, który podczas postoju ochładza się ostatni, a także ostatni
nagrzewa się w miarę wzrostu temperatur w układzie. Jest to problemem szczególnie po
dłuższym postoju. Wędrujący w układzie czynnik chłodniczy gromadzi się wówczas i skrapla
w dolnej części sprężarki, powodując rozcieńczenie oleju. Często, w celu zapobiegnięcia
rozcieńczania oleju czynnikiem chłodniczym, w karterze sprężarki instalowana jest grzałka,
która ma zapobiegać przemieszczaniu się ciekłego czynnika chłodniczego do sprężarki.
Kolejną mechaniczną przyczyną uszkodzeń sprężarek jest powrót ciekłego czynnika
chłodniczego. Do sytuacji tej dochodzi głównie w momencie, gdy przegrzanie pary czynnika
w przewodzie ssawnym sprężarki dochodzi do wartości 0 K. Wówczas czynnik chłodniczy w
postaci pary mokrej może zmywać warstwę oleju z ruchomych części sprężarki, co powoduje
ich szybsze zużywanie. Powrót ciekłego czynnika chłodniczego do sprężarki może być
spowodowany niewłaściwie dobranym zaworem rozprężnym, uszkodzonym wentylatorem
parownika lub zatkanym filtrem powietrza. Na rysunku 1.9 przedstawiono zużyty tłok
sprężarki chłodniczej, w której występował problem pienienia spowodowany zalewaniem
ciekłym czynnikiem.
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Rys. 1.8 Zużycie powierzchni roboczej tłoka spowodowane zalewaniem sprężarki ciekłym czynnikiem
chłodniczym [29]

Bardziej destrukcyjnymi uszkodzeniami są te spowodowane tzw. uderzeniem
cieczowym. Zjawisko to występuje podczas tzw. płynnego rozruchu sprężarki. Ma on miejsce
wtedy, gdy temperatura w skrzyni korbowej i w parowniku jest taka sama, a więc mieszanina
w parowniku (większe stężenie czynnika chłodniczego) ma większą prężność pary niż
mieszanina w skrzyni korbowej (większe stężenie oleju smarowego). Taka różnica w
prężności par dwóch mieszanin powoduje przechodzenie czynnika chłodniczego do skrzyni
korbowej aż do wyrównania się ciśnień. W niektórych okresach pracy sprężarki, ruchome
części w skrzyni korbowej mogą być całkowicie zanurzone w mieszaninie oleju z czynnikiem
chłodniczym. Podczas rozruchu, zmiana ciśnienia i drgania mogą powodować powstawanie
nadmiernej ilości ciekłego czynnika wprowadzonego w obszar wysokiego ciśnienia w
sprężarce co może skutkować tzw. uderzeniem cieczowym, które z kolei może powodować
uszkodzenia zaworów i ścinanie oleju w skrzyni korbowej. Skutkiem uderzenia cieczowego
jest często odrywanie się dużych odłamków części sprężarki, które stanowią zanieczyszczenia
stałe mogące spowodować szybkie zniszczenie elementów sprężarki. Na rysunku 1.9
przedstawiono uszkodzone tłoki i korbowody w skutek uderzenia cieczowego.
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Rys. 1.9 Zniszczone tłoki i korbowody sprężarki chłodniczej po uderzeniu cieczowym [29]

Korzystnym rozwiązaniem może być podgrzewanie skrzyni korbowej w celu
odgazowania ciekłego czynnika w niskociśnieniowej części sprężarki. Problemy szybkiego
odgazowywania olejów smarowych częściej poruszane są w przypadku olejów syntetycznych.
Syntetyczne oleje szybciej uwalniają zawarty w nich czynnik chłodniczy, gdyż mają niższe
napięcie powierzchniowe (inny mechanizm mieszania), co skutkuje gwałtowniejszym
pienieniem w stosunku do olejów mineralnych.
Opisane powyżej przyczyny mechaniczne awarii sprężarek chłodniczych wskazują na
zmianę właściwości smarnych olejów pod wpływem czynnika chłodniczego. Konieczne jest
zatem przeprowadzenie badań mających na celu ocenę właściwości mieszanin olej – czynnika
chłodniczy w warunkach smarowania węzłów ślizgowych sprężarek chłodniczych.
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1.4 Możliwości oceny właściwości smarnych olejów do sprężarek chłodniczych
W zestawie metod badawczych dla olejów do sprężarek chłodniczych brakuje badań
właściwości smarnych mieszanin tychże olejów z czynnikami chłodniczymi (tab. 1.3) [3150]. Problematyce oceny właściwości smarnych mieszanin olej – czynnik do tej pory w
literaturze światowej poświęcono niewiele uwagi, w związku z czym brakuje powszechnie
uznanej (znormalizowanej) metodyki badań wspomnianych właściwości.
Tabela 1.3 Właściwości fizyczne i chemiczne w kartach charakterystyk olejów sprężarkowych oraz
standardowe metody do oceny właściwości smarnych samych olejów

Właściwość
Temperatura zapłonu
Temperatura płynięcia
Lepkość kinematyczna
Gęstość
Wskaźnik lepkości
Masa cząsteczkowa

Metoda
ANSI/ASTM Standard D92-05a [31]
ANSI/ASTM Standard D97-05a [32]
ANSI/ASTM Standard D445-04e2 [34]
ANSI/ASTM Standard D1298-99 [37]
ANSI/ASTM Standard D2270-04 [44]
ANSI/ASTM Standard D2502-04 [46]
ANSI/ASTM Standard D2670-95 [47]
ANSI/ASTM Standard, D2782-02 [49]
ANSI/ASTM Standard, D2783-03 [50]

Właściwości smarne

Badania ujęte normami dotyczą testów samych olejów w warunkach atmosferycznych
(bez możliwości badań mieszanin z czynnikami chłodniczymi). Do oceny właściwości
smarnych służą różnego rodzaju maszyny tarciowe wykorzystujące styk skoncentrowany, np.
aparat czterokulowy (styk punktowy), maszyna typu Timken (styk liniowy), maszyna typu
Falex (styk liniowy). W trakcie testów na tych maszynach właściwości przeciwzużyciowe
środka smarnego, a więc i pośrednio jego właściwości smarne, charakteryzuje sie między
innymi wymiarami geometrycznymi śladu zużycia, takimi jak: średnica skaz na kulkach po
testach na aparacie aparat czterokulowym, ubytku objętości klocka na maszynie typu Timken,
szerokości śladu zużycia klocka na maszynie typu Falex.
Zachowanie środka smarnego w warunkach tarcia granicznego charakteryzuje
właściwość nazywana smarnością. Określa ona zdolność do wytworzenia stałej warstwy
granicznej w wyniku adsorpcji chemicznej (chemisorpcji) na ciałach stałych. Podatność ta jest
różna w stosunku do różnych rodzajów ciał stałych, z którymi kontaktuje sie substancja
smarująca. Miarą smarności jest trwałość warstwy granicznej, a wiec trwałość związania
substancji

smarującej

z

podłożem.

Warstwę

graniczną

należy

rozumieć

jako
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przypowierzchniową warstewkę cieczy, znajdująca sie w zasięgu pola sił powierzchniowych
ciała stałego.
Z chwilą przerwania warstwy granicznej następuje zużywanie, a więc oddzielanie
cząsteczek materiału. W przypadku współpracy skojarzeń o stykach skoncentrowanych,
których geometria pozwala na zwiększenie powierzchni tarcia w miarę zużywania sie
elementów (np. styk dwóch kul, kuli lub trzpienia stożkowego z płaska obracającą sie tarcza,
płaskiego klocka z obracającym się walcem) po przerwaniu warstwy oleju następuje
gwałtowne zużywanie tych elementów i wzrost powierzchni tarcia. Przy stałym obciążeniu
powoduje to zmniejszenie rzeczywistego nacisku i odbudowę warstwy granicznej oleju.
Odporność na zużywanie jest uzależniona od trwałości warstwy granicznej oleju i może być
traktowana jako jej miara.
W celu zapewnienia możliwości oceny właściwości smarnych mieszanin olejów do
sprężarek chłodniczych z czynnikami chłodniczymi zazwyczaj modyfikuje się standardowe
stanowiska badawcze (wymienione wcześniej). Niezbędne jest umieszczenie węzła tarcia w
zamkniętej szczelnej komorze w celu zapewnienia kontaktu oleju z czynnikiem chłodniczym
o ciśnieniu wyższym niż atmosferyczne. Opracowania wymaga również procedura
uzyskiwania medium smarującego o odpowiednim składzie.

32

2. Cel i zakres pracy
Głównym celem pracy było opracowanie metody badań umożliwiającej ocenę
właściwości smarnych mieszaniny olej-czynnik chłodniczy oraz wykonanie badań olejów dla
aktualnie stosowanego i wskazanego przepisami do stosowania w przyszłości czynnika
chłodniczego.
W pracy przedstawiono zagadnienia świadczące o konieczności prowadzenia
modelowych badań właściwości smarnych mieszanin olej – czynnik chłodniczy w warunkach
smarowania mieszanego węzłów ślizgowych sprężarek chłodniczych. Skupiono się przede
wszystkim na wytycznych pozwalających na opracowanie koncepcji i wykonanie
prototypowego stanowiska badawczego z modelowym węzłem tarcia typu rolka-klocek. W
ramach realizacji celu głównego wykonano następujące zadania:
1)

identyfikacja relacji olej sprężarkowy – czynnik chłodniczy (rozdział 3.1); w zadaniu
opisano mechanizmy powstawania mieszaniny olej – czynnik chłodniczy.

2)

opracowanie wytycznych do budowy stanowiska modelującego tarcie elementów
metalowych w mieszaninie olej sprężarkowy – czynnik chłodniczy (rozdział 3.2 i 3.3),

3)

opracowanie koncepcji stanowiska oraz metody badawczej; w zadaniu sformułowano
własną koncepcję (rozdział 3.3) i opisano jej realizację (rozdziały 4 i 5),

4)

weryfikacja metody badań (rozdziały 6, 7, 9),

5)

wykonanie badań właściwości smarnych dla aktualnie stosowanego czynnika
chłodniczego z grupy fluoropochodnych węglowodorów R134a (rozdział 6),

6)

wykonanie badań właściwości smarnych dla perspektywicznego ekologicznego
czynnika chłodniczego z grupy węglowodorów R290 (rozdział 7);

7)

opracowanie wytycznych dla doboru oleju (rozdział 8),

8)

opracowanie

i

weryfikacja

metodyki

badań

tribologicznych

pozwalających

odzwierciedlić ekstremalną sytuację eksploatacyjną, jaką jest pienienie się oleju pod
wpływem czynnika chłodniczego. (rozdział 9).
W ramach pracy zaprezentowano ocenę właściwości smarnych mieszaniny olejów
poliestrowych z aktualnie stosowanym czynnikiem chłodniczym R134a oraz mieszaniny
olejów mineralnych z propanem R290. Dla obu czynników chłodniczych wykonano badania
porównawcze trzech różnych olejów o tej samej klasie lepkości stanowiących wzajemne
zamienniki. Przebadane czynniki chłodnicze charakteryzują się rożnymi mechanizmami
wytwarzania mieszaniny z badanymi olejami.
Na rysunku 2.1 przedstawiono zależności pomiędzy zrealizowanymi zadaniami.
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Rys. 2.1 Schemat. zależności pomiędzy zadaniami związanymi z realizacją celu rozprawy
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3. Dotychczasowe badania tribologiczne mieszanin olej – czynnik
chłodniczy
W zbiorze standaryzowanych metod badań olejów sprężarkowych [31-51] brakuje
metody umożliwiającej ocenę właściwości smarnych mieszaniny olej-czynnik chłodniczy.
Dodatkowo liczba badań eksperymentalnych (dotyczących właściwości smarnych) opisanych
w

literaturze

światowej

jest

nieznaczna.

Również

metody

badań

właściwości

fizykochemicznych mieszanin olej-czynnik chłodniczy (lepkość kinematyczna, gęstość,
stężenie czynnika w mieszaninie itd.) z uwagi na specyfikę tych substancji mają charakter
eksperymentalny. Najczęściej jednak modyfikuje się standaryzowane metody badań w celu
badań mieszanin olej – czynnik chłodniczy.
Z uwagi na warunki, w których olej smarowy musi realizować swoje funkcje w
sprężarkowych urządzeniach chłodniczych (szeroki zakres temperatur i ciśnień roboczych)
przeanalizowano mechanizmy tworzenia mieszaniny olej – czynnik. Celem tego przeglądu
jest określenie możliwych sposobów uzyskiwania mieszaniny olej – czynnik podczas
realizowania procedury badawczej.
W tym rozdziale przeprowadzono również ocenę stanu wiedzy dotyczącej
modelowych laboratoryjnych badań tribologicznych w warunkach pracy sprężarek
chłodniczych. Celem tego przeglądu jest sformułowanie wytycznych do budowy stanowiska
badawczego oraz do opracowania metody badań umożliwiającej ocenę właściwości smarnych
mieszaniny olej-czynnik chłodniczy.
3.1 Mieszanina olej smarowy-czynnik chłodniczy
Kiedy czynnik chłodniczy znajduje się w stanie równowagi z olejem smarowym, to
możliwe jest określenie jego stałego stężenia w danej temperaturze i ciśnieniu. W tym
przypadku, gdy mieszaninę stanowią dwa składniki występujące w dwóch fazach do
określenia stężenia stosowana jest reguła faz Gibbsa. Mimo tego, że olej smarowy jest
mieszaniną kilku związków, to można go w tym przypadku uznać za jednoskładnikową
substancję, a czynnik chłodniczy jako kolejny składnik mieszaniny. Dwie wspomniane fazy to
ciekła i gazowa. Reguła faz określa takie mieszaniny jako posiadające dwa stopnie swobody.
Zazwyczaj zmiennymi, od których zależy stężenie są ciśnienie i temperatura mieszaniny. Z
uwagi na fakt, że ciśnienie pary oleju smarowego jest znikome w porównaniu z ciśnieniem
pary czynnika chłodniczego, faza gazowa jest zasadniczo czystym czynnikiem chłodniczym,
natomiast w fazie ciekłej występują oba składniki. Jeśli ciśnienie i temperatura są określone,
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to faza ciekła może mieć tylko jeden, konkretny skład (ma określone stężenie składników)
[52, 53].
W niektórych systemach wykorzystujących czynniki chłodnicze z grupy HFC może
dochodzić do sytuacji, w której mieszanina olej smarowy - czynnik chłodniczy może
występować w dwóch odrębnych fazach: ciekłej i gazowej (szczególnie w wysokich
temperaturach). Z uwagi na fakt, że wspomniane czynniki mają dość wysokie
rozpuszczalności (maksymalna ilość substancji, którą można rozpuścić w konkretnej objętości
rozpuszczalnika w ściśle określonych warunkach ciśnienia i temperatury) w olejach
smarowych, nie można traktować oleju jako czysty środek smarny, ale raczej jako mieszaninę
z czynnikiem chłodniczym. Właściwości smarne takiej mieszaniny mogą diametralnie różnić
się od właściwości samego oleju [54,55].
W sprężarce chłodniczej pracującej w cyklach start-stop najwyższe stężenia czynnika
chłodniczego w mieszaninie występują w chwili rozruchu. Podczas postoju na olej znajdujący
się w karterze sprężarki oddziałuje czynnik chłodniczy w stałych warunkach (ciśnienie i
temperatura). Czynnik chłodniczy wnika do oleju w procesie wymiany masy pomiędzy fazą
gazową a ciekłą (absorpcja). Należy zaznaczyć, że ilość czynnika, który wniknie do oleju
(tworząc mieszaninę) zależy również od czasu wzajemnego kontaktu tych substancji [56, 57].
W ramach procesu absorpcji występują dwa podstawowe mechanizmy powstawania
mieszaniny olej-czynnik chłodniczy. W literaturze przedmiotu [58, 59, 60, 61] można znaleźć
doniesienia dotyczące dwóch przypadków zachowania czynnika chłodniczego na powierzchni
cieczy oleju (na granicy faz):
 gęstość par czynnika rośnie powyżej gęstości oleju i wnikanie następuje poprzez dyfuzję
międzycząsteczkową oraz naturalną konwekcję masową (rys. 3.1a)),
 gęstość par czynnika jest mniejsza od gęstości oleju i wnikanie następuje jedynie poprzez
dyfuzję międzycząsteczkową (rys. 3.1 b)).
W pierwszym przypadku przenoszenie masy (cząsteczek czynnika chłodniczego do
oleju) wynika z termicznego ruchu cząstek, natomiast w drugim również z działania sił
ciążenia ziemskiego. Działanie tych sił znacznie przyspiesza proces otrzymywania
mieszaniny.
Na rysunku 3.1a przedstawiono przykład wizualizacji procesu mieszania czynnika
R134a (HFC) z olejem poliestrowym poprzez dyfuzję międzycząsteczkową oraz naturalną
konwekcję masową. Natomiast na rysunku 3.1b przykład wizualizacji procesu mieszania
czynnika R600a (HC) z olejem poliestrowym jedynie poprzez dyfuzję międzycząsteczkową
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(widoczne załamania wyznaczające warstwę dyfuzyjną). Przykłady te potwierdzają dużo
szybsze tempo powstawania mieszaniny poprzez konwekcję naturalną.

Rys. 3.1. Zdjęcia procesu mieszania czynnika z olejem poprzez a) dyfuzję międzycząsteczkową oraz naturalną
konwekcję masową, b) tylko dyfuzję międzycząsteczkową [58, 59]

Właściwość fizyczną mieszaniny olej – czynnik jaką jest lepkość przedstawia się
często na wykresach w zależności od parametrów takich jak: temperatura, ciśnienie oraz skład
mieszaniny. Wykresy te nazywane są wykresami Daniela i stanowią próbę standaryzacji w
zakresie określania właściwości olejów do sprężarek chłodniczych. Dzięki nim możliwe jest
oszacowanie maksymalnej ilości czynnika chłodniczego w mieszaninie i lepkości mieszaniny
przy tym stężeniu czynnika w danych warunkach (stała temperatura i ciśnienie) [62, 63].
Obecność czynnika chłodniczego w oleju powoduje zmianę lepkości. Dla przykładu,
gdy czynnik i olej w skrzyni korbowej sprężarki pozostają w równowadze (rys. 3.2) to
lepkość czystego oleju POE 32 VG ISO zmienia się od 60 cSt przy uruchomieniu sprężarki
(ok. 23°C) do 20 cSt w warunkach regularnej pracy sprężarki (ok. 50°C). Jeśli czynnik
chłodniczy R-134a w skrzyni korbowej wywiera ciśnienie na olej smarowy rzędu około 0,5
MPa, to lepkość mieszaniny oleju smarowego i czynnika chłodniczego (około 32% czynnika)
w momencie uruchomienia wynosi 2,5 cSt i zwiększa się do wartości 7 cSt po rozruchu
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sprężarki przy jednoczesnym zmniejszeniu stężenie czynnika chłodniczego w mieszaninie do
około 12%.

Rys. 3.2. Wykres Daniela dla mieszaniny oleju POE 32 VG ISO i czynnika chłodniczego R134a [63]

Właściwości samych olejów smarowych nie charakteryzują dobrze rzeczywistego
medium smarującego sprężarki chłodnicze w warunkach eksploatacji. Ogólnie przy stałej
temperaturze wzrost ciśnienia powoduje spadek lepkości mieszaniny oraz wzrost
rozpuszczalności czynnika chłodniczego w oleju. Z kolei przy stałym ciśnieniu w pewnym
zakresie zmniejszenie temperatury powoduje szybki spadek lepkości mieszaniny i wzrost
rozpuszczalności czynnika chłodniczego w oleju. Warto zauważyć, że po przekroczeniu
pewnej temperatury (ekstremum izobar – rys. 3.2) lepkość mieszaniny oraz rozpuszczalność
czynnika w oleju łagodnie spada wraz ze wzrostem temperatury. Taka zmiana lepkości
mieszaniny wraz z temperaturą powoduje, że najniższa lepkość nie koniecznie będzie
występować w najzimniejszych elementach instalacji chłodniczej. Jest to znacząca różnica
między olejem a mieszaniną.
Podobnie mieszanina zachowuje się przy przewadze czynnika chłodniczego. Ciśnienie
pary mieszaniny jest znacznie niższe niż samego czynnika chłodniczego. W związku z tym
temperatura parowania mieszaniny jest wyższa niż samego czynnika chłodniczego (co może
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przy zaleganiu mieszaniny w parowniku spowodować niedostateczne obniżenie temperatury
przestrzeni chłodzonej).
Warto również wspomnieć o wpływie czasu bezpośredniego kontaktu mieszających
się substancji na osiągnięcie stanu ustalonego. Autorzy pracy [56] wykorzystali specjalne
stanowisko (rys. 3.3) do badania absorpcji czynnika chłodniczego przez olej smarowy. Dzięki
niemu mogli wyznaczyć ilość czynnika chłodniczego, który zostanie zaabsorbowany przez
olej w wyniku oddziaływania czynnika chłodniczego o stałym ciśnieniu i w stałej
temperaturze. W badaniach absorpcji czynnika chłodniczego wykorzystano naczynie
aluminiowe z pomiarem masy. Do naczynia wlewany jest olej smarowy w ilości 2 g (10
mg). Następnie do komory dostarczony jest czynnik chłodniczy do momentu aż osiągnięta
zostaje zadana wartość ciśnienia (239, 446 lub 584 kPa), poniżej temperatury nasycenia
czynnika chłodniczego. Badanie przeprowadzano w temperaturze pokojowej (241oC). W
takich warunkach czekano aż masa mieszaniny ustabilizuje się i skończy się proces absorpcji.

Rys. 3.3 Stanowisko do badania absorpcji czynnika chłodniczego przez olej smarowy [56]
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Stężenia zaabsorbowanego czynnika chłodniczego wyznaczano z zależności [56]:

x cz 

mr
 100%
m r  ml

(3.1)

gdzie:



xcz - stężenie czynnika w mieszaninie [%],



mr - masa zaabsorbowanego czynnika chłodniczego [g],



ml - masa oleju [g].
Na rysunku 3.4 przedstawiono wyniki badań autorów pracy [56]. Badali oni absorpcję

różnych czynników chłodniczych z grupy HFC do oleju poliestrowego z klasy lepkości 32
VG ISO pod określonym ciśnieniem (utrzymywanym na stałym poziomie poprzez ciągłe
dostarczanie czynnika chłodniczego).

Rys. 3.4 Absorpcja czynnika chłodniczego w oleju smarowym POE 32 VG ISO w temperaturze
pokojowej dla: a) R134a, b) R404A,c) R410A,d) R407C [56]
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Okazało się, że korzystając z wykresów zależności stężenia od czasu wspólnego
kontaktu oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym można oszacować moment ustalenia
stałego składu mieszaniny. Dla przykładu dla układu POE/R134a można stwierdzić, że po
czasie około 40 minut bez względu na zadane ciśnienie skład mieszaniny ustala się na
względnie stałym poziomie (rys. 3.4). Należy zaznaczyć, że przedstawione badania
przeprowadzono w temperaturze pokojowej (24-26oC). Warto podkreślić, że dla olejów
poliestrowych i czynników z grupy HFC powstawanie mieszaniny odbywa się poprzez
dyfuzję międzycząsteczkową i konwekcję masową (gęstość par czynnika na powierzchni
oleju jest większa od gęstości oleju).
Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż podczas absorbowania czynnika
chłodniczego przez olej smarowy w sytuacji kiedy ilość czynnika chłodniczego jest
ograniczona następuje zmniejszanie ciśnienia czynnika. Cząsteczki czynnika chłodniczego
wnikają do oleju zwiększając jego objętość. Nad cieczą ilość cząsteczek spada, przez co
zwiększają się odległości między nimi, co skutkuje zmniejszeniem ciśnienia. Dzieje się tak w
przypadku stężeń niższych od rozpuszczalności w danych warunkach (dla roztworów
nienasyconych). Zjawisko to zaobserwowano między innymi w pracy [57], gdzie badano
absorpcję czynnika R134a do oleju poliestrowego z klasy lepkości 10 VG ISO w zależności
od czasu i temperatury (rys. 3.5). Badania te potwierdzają szybsze powstawanie mieszaniny w
niższych temperaturach.

Rys.3.5 Absorpcja czynnika R134a do oleju poliestrowego z klasy lepkości 10 VG ISO w zależności od
czasu i temperatury [57]
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chłodniczych sprawia, że nie sposób nie podjąć tematyki ich współpracy z olejami
smarowymi. Czynniki węglowodorowe, takie jak propan (R290) i etylen (R1150) są w pełni
mieszalne z większością olejów smarowych do sprężarek chłodniczych i są absorbowane
przez stosowane oleje (z wyjątkiem niektórych olejów syntetycznych). Im niższa temperatura
wrzenia lub krytyczna temperatura czynnika węglowodorowego, tym mniejsza jest jego
rozpuszczalność w oleju smarowym. Rozpuszczalność tych substancji zwiększa się wraz ze
spadkiem temperatury i wzrostem ciśnienia (rys. 3.6).

Rys. 3.6 Zależność lepkość/temperatura/ciśnienie dla mieszaniny propanu z olejem mineralnym o
lepkości rzędu 32 cSt [64] (1 psia = 6 894,76 Pa, 1F= 1,8*[oC]+32)

Tak jak w przypadku wcześniej przedstawianych mieszanin, również dla czynników
węglowodorowych absorpcja do oleju smarowego zmniejsza jego lepkość. W przypadku
mieszanin czynników węglowodorowych (HC) proces mieszania następuje jedynie poprzez
dyfuzję międzycząsteczkową (wolniejsze tempo).
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3.2 Przegląd tribologicznych badań modelowych w warunkach pracy sprężarek
chłodniczych
Dotychczasowe wymagania dotyczące badań olejów do sprężarek chłodniczych nie
zostały ustalone normami międzynarodowymi. Podjęte próby znormalizowania wymagań dla
tego typu środków smarnych nie znalazły akceptacji wśród producentów układów i sprężarek
chłodniczych. Do oceny jakości olejów do sprężarek chłodniczych są ustanawiane wymagania
producentów sprężarek lub czynników chłodniczych. Producenci olejów podają właściwości
swoich olejów według własnych kryteriów jakościowych i zabiegają o aprobatę producentów
układów chłodniczych i czynników chłodniczych.
W sprężarkach chłodniczych wykorzystuje się różne skojarzenia materiałowe w
węzłach tarcia. Najczęściej można spotkać zestawienia typu stal/stal, żeliwo/stal oraz
żeliwo/stop aluminium.
Analiza literaturowa badań tribologicznych węzłów sprężarek chłodniczych
przeprowadzona została przy wykorzystaniu następujących artykułów [65÷75]. Autorzy
przedstawionych w tych artykułach badań wykorzystywali różne materiały na węzły tarcia,
różne czynniki chłodnicze i oleje smarowe, różne stężenia czynnika w mieszaninie z olejem
oraz różne parametry współpracy węzłów tarcia (tabele 3.2 i 3.3).
W badaniach tribologicznych węzłów sprężarek chłodniczych opisanych w literaturze
dominują dwa rodzaje węzłów modelowych: trzpień – tarcza (ang. pin on disk) (rys. 3.7) oraz
rolka – klocek (ang. block on ring) (rys. 3.8).
Przykładowe stanowisko z węzłem typu trzpień – tarcza (rys. 3.7) umożliwia
obciążenie węzła tarcia siłą od 45N do 4450 N. Tarcza posiada możliwość ruchu obrotowego
z maksymalną prędkością 2000 obr/min oraz ruchu oscylacyjnego. Stanowisko umożliwia
regulację temperatury w komorze badawczej w zakresie od -10 oC do 130 oC przy
wykorzystaniu cieczy przepływającej przez górny obrotowy walec. Temperatura regulowana
jest przez zewnętrzny termostat. Komora badawcza przystosowana jest do badań pod
ciśnieniem od 27 Pa do 1,72 MPa. Średnica trzpienia ma 6,4 mm, a długość 8,8 mm. W
trzpieniu umieszczona jest termopara w otworze o średnicy 1 mm. Pomiar temperatury
odbywa się w odległości 2 mm od powierzchni tarcia. Średnica tarczy wynosi 75 mm,
natomiast grubość 6,4 mm.
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Rys. 3.7 Schemat ideowy komory tribometru ze skojarzeniem typu trzpień-tarcza [65-70]

Rys. 3.8 Schemat ideowy komory tribometru ze skojarzeniem typu klocek - tarcza [71-75]
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W pracy H. Yoon i współpracownicy [65] badali dużą grupę stopów aluminium
współpracujących w węźle tarcia ze stalą węglową. Założeniem autorów było
przeprowadzenie badań porównawczych badanych stopów. Badania prowadzono w
ekstremalnych warunkach pracy węzła, w celu uzyskania największego zużycia badanych
próbek. W tabeli 3.1 przedstawiono parametry badań.
Tabela 3.1 Parametr badań dla oleju POE i czynnika chłodniczego R134a w pracy [65]
Ciśnienie czynnika chłodniczego [MPa]

0,17

0,52

0,69

0,86

Temperatura czynnika chłodniczego [oC]

121

100

80

38

3

8

13

50

Lepkość kinematyczna mieszaniny olej - czynnik [cSt]

3,33

4,24

4,69

4,85

Zużycie

brak

brak

małe

duże

Ilość czynnika chłodniczego w mieszaninie [%wag]

Wszystkie testy zużyciowe prowadzono w temperaturze 38 oC oraz przy ciśnieniu w
komorze badawczej 0,86 MPa. Według autorów tak ekstremalne warunki pozwalają na
osiągnięcie mierzalnego zużycia w krótkim czasie. Podczas badań wykorzystywano prędkość
względną próbek wynosiła 0,209 m/s. Dla większości testów wykorzystywano obciążenie
węzła tarcia wynoszące 111 N, natomiast dla badań twardszych materiałów obciążenie 667N
(ponownie argumentem było osiągnięcie mierzalnego zużycia w krótkim czasie). Podczas
testów węzeł tarcia był całkowicie zanurzony w medium smarującym. Testy zużyciowe
trwały 1 godzinę.
W pracy [65] badano różne mieszaniny oleju z czynnikiem chłodniczym, między
innymi POE/R134a oraz PAG/R134a, AB/R407C, AB/R410A, AB/R22, MO/R407C,
MO/R410A, MO/R22. Przed testami zużyciowym bez względu na badane substancje
oddziaływano czynnikiem chłodniczym o ciśnieniu 0,86 MPa na olej przez okres 1 godziny.
Dokonywano również pomiaru lepkości oleju oraz mieszaniny. O właściwościach smarnych
mieszanin świadczył obliczany średni współczynnik tarcia oraz głębokość śladu zużycia na
tarczy. Dodatkowo zużyte powierzchnie analizowano metodami spektrofotometrycznymi
SIMS (spektrometria masowa jonów wtórnych) oraz XPS (spektroskopia fotoelektronów).
Wnioski z przeprowadzonych w pracy [65] badań to:
 mniejsze zużycie po testach w mieszaninie POE/R134a w porównaniu z PAG/R134a
pomimo większego spadku lepkości,
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 dla badań różnych olejów z czynnikami R22, R407C i R410A nie stwierdzono wyraźnych
różnic zużycia.
Stanowisko badawcze z węzłem tarcia typu rolka-klocek wykorzystano między
innymi w pracy [74]. Autorzy M. Takesue i współpracownicy oceniali właściwości smarne
mieszanin dwóch różnych olejów (POE oraz PVE z klasy lepkości ISO VG 68) z czynnikiem
chłodniczym R134a. Idea tych badań polegała na umieszczeniu w komorze badawczej z
węzłem tarcia odpowiedniej ilości oleju (do połowy wysokości rolki) i przeprowadzeniu
testów zużyciowych przy jednoczesnym dostarczeniu do komory czynnika chłodniczego.
Ciśnienie czynnika wynosiło 0,5 MPa. Autorzy badań dwukrotnie dostarczali czynnik do
komory przed testami zużyciowymi.
Materiały próbek w tych badaniach stanowiły stopy aluminium. Przeprowadzano
dwudziestominutowe testy zużyciowe przy wzajemnej prędkości próbek wynoszące 0,6 m/s
oraz obciążeniu węzła wynoszącym 50 N. Dla porównania wykonywano badania samych
olejów, na które oddziaływano powietrzem o ciśnieniu 0,5 MPa. Jako miarę zużycia
wykorzystano szerokość skazy na próbce w kształcie klocka. Na rysunku 3.9 przedstawiono
wyniki porównawcze tych badań.

Rys. 3.9 Wyniki badań zużyciowych po badaniu różnych olejów oraz ich mieszanin z czynnikiem
chłodniczym R134a [74]
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W dalszej części scharakteryzowano warunki testów wykonanych przez różnych
autorów oraz parametry dotyczące otrzymywania mieszanin olej czynnik. W analizie tej
zwrócono szczególną uwagę na podobieństwa i różnice stanowiące podstawę do opracowania
własnej koncepcji stanowiska badawczego i metody badań właściwości smarnych mieszanin
olej – czynnik.
Tabela 3.2 Parametry dotyczące warunków testu w analizowanych artykułach [65-75]
Źródło

Typ
węzła
tarcia

Materiał próbek

Ilość oleju smarowego

[65]

stal węglowa i stop
aluminium

próbki całkowicie zanurzone

[66]

stal łożyskowa i stal
węglowa

100 mg

[67]

stal łożyskowa i stop
aluminium

2,5 ml

trzpieńtarcza
[68]

Prędkość
[m/s]

0,209

Obciąż
enie [N]
111
667

0,26

40

0,80

50

0,13

20

0,725
stal stopowa i żeliwo
szare

próbki całkowicie zanurzone

1,425

500

2,85
89

[69]

żeliwo szare i żeliwo
szare

23 mg

2,4

[70]

stal łożyskowa i stal
węglowa

próbki całkowicie zanurzone

0,94

45

[71]

stal łożyskowa i stop
aluminium

do połowy wysokości rolki

0,18

350

[72]

stal stopowa i stop
aluminium

do połowy wysokości rolki

2,6

200

stal łożyskowa i stal
węglowa

do połowy wysokości rolki

0,5

750
1250

[74]

stop aluminium i
stop aluminium

do połowy wysokości rolki

0,6

50

[75]

stal łożyskowa i stop
aluminium

do połowy wysokości rolki

brak
danych

1372

[73]

rolkaklocek

178
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Tabela 3.3 Parametry dotyczące mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym w
analizowanych artykułach [65-75]
Źródło Typ
Badana
Sposób
Ciśnienie
Czas
Czas testu
węzła mieszanina
wytwarzania
czynnika
wytwarzani zużyciowego
tarcia olej/czynnik mieszaniny
chłodniczego
a
[min]
[MPa]
mieszaniny
[min]
POE/R134a
PAG/R134a
AB/R407C
AB/R410A
ciągły dostęp
[65]
0,86
60
60
AB/R22
czynnika
MO/R407C
MO/R410A
MO/R22
ciągły dostęp
[66]
MO/R600a
brak danych
brak danych
do zatarcia
czynnika
MO/R134
trzpień
MO/R600a
ciągły dostęp
0,14 (R134)
120 i dłuższe
-tarcza
[67]
0
POE/R134
czynnika
0,08 (R600a)
nawet do 66h
POE/R600a
POE/ R744
ciągły dostęp
[68]
0,5
30
120
PAG/ R744
czynnika
PAG/ R744
ciągły dostęp
1,93 (R744)
[69]
brak danych
60
PAG/R134a
czynnika
0,69 (R134)
komora
POE/R134
napełniana
[70]
0,098
brak danych
900
PAG/R134
czynnikiem 4
razy
ciągły dostęp
[71]
MO/R600a
brak danych
brak danych
210
czynnika
PVE/R32
Utrzymywane
[72]
0,4
brak danych
60
PVE/R410
stałe ciśnienie
POE/ R134a
0,1
POE/ R404a
ciągły dostęp
[73]
0,2
0
60
POE/ R407c
czynnika
rolka0,6
POE/ R22
klocek
komora
POE/R134
napełniana
[74]
PAG/R134
0,5
brak danych
20
czynnikiem 2
PVE/R134
razy
POE/R744
ciągły dostęp
[75]
PAG/ R744
2
0
60
czynnika
PVE/ R744

Dla badań z wykorzystaniem węzła tarcia typu trzpień – tarcza olej smarowy
dostarczany jest zazwyczaj w ograniczonej ilości na początku testu zużyciowego [66, 67, 69]
lub z całkowitym zanurzeniem węzła tarcia [65, 68, 70]. Natomiast dla skojarzenia typu rolka
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– klocek najczęściej stosuje się napełnienie olejem w ilości gwarantującej zanurzenie połowy
rolki [71-75].
W analizowanych artykułach dominowały następujące skojarzenia materiałowe
węzłów tarcia:


stal węglowa i stop aluminium [65],



stal łożyskowa i stal węglowa [66, 70, 73],



stal łożyskowa i stop aluminium [67, 71, 75],



stal stopowa i żeliwo szare [68],



brąz i żeliwo szare [72],



stop aluminium i stop aluminium [74],



żeliwo szare i żeliwo szare [69].
W analizowanych pracach wartości obciążeń węzłów tarcia również wykazują spore

rozbieżności. Zadawane siły powodowały różne wartości nacisków w zależności od geometrii
współpracujących próbek. W badaniach skojarzenia typu trzpień-tarcza obciążenia dobierano
z zakresu od 20 do 667 N, natomiast w przypadku skojarzenia rolka-klocek od 50 do 1372 N.
W badaniach dla skojarzenia typu trzpień-tarcza autorzy stosowali różne prędkości
względne próbek z zakresu od 0,13 do 2,85 m/s. Z kolei dla skojarzenia rolka-klocek parametr
ten mieścił się w zakresie od 0,4 do 2.6 m/s. Należy zaznaczyć, że prędkości względne rzędu
0,13 m/s przy najczęściej spotykanej obecnie prędkości obrotowej sprężarek hermetycznych
wynoszącej 1440 obr/min odpowiadałoby średnicy wału napędowego sprężarki około 2 mm,
natomiast wartości rzędu 2,85 m/s średnicy wału rzędu 38 mm (biorąc pod uwagę węzeł tarcia
korbowód/wał korbowy). W rzeczywistych tłokowych sprężarkach chłodniczych najmniejsze
średnice czopów wału korbowego to około 8-10 mm.
Można stwierdzić, że w przypadku większości opisanych badań zaniżano wartości
względnych prędkości próbek w stosunku do prędkości występujących w rzeczywistych
sprężarkach chłodniczych. Autorzy pracy [65] w innym swoim raporcie [72] wprost nawet
przyznają, że w celu uniknięcia smarowania hydrodynamicznego i osiągnięcia mierzalnego
zużycia zwiększono naciski 18 razy (z około 7 MPa do około 125 MPa) oraz zmniejszono
wzajemne prędkości próbek 24 razy w porównaniu z warunkami pracy rzeczywistej sprężarki
chłodniczej (z około 12 m/s do około 0,5 m/s).
Analiza wykorzystywanych parametrów dotyczących mieszaniny oleju smarowego z
czynnikiem chłodniczym (tab. 3.2) pozwala stwierdzić, że zarówno ciśnienie czynnika
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chłodniczego, czas wytwarzania mieszaniny jak i czas testu zużyciowego zależą ściśle od
badanych olejów smarowych i czynników chłodniczych.
W pracy H. Sariibrahimoglu i współpracownicy [66] przeprowadzili porównanie
wpływu powietrza oraz czynnika R600a na zużycie w warunkach tarcia granicznego (przy
małej ilości oleju ok. 100 mg). Wykorzystywano miarę zużycia w postaci ubytku masy.
Oceniano zużycie różnych materiałów, z których można wykonać pierścienie tłokowe
W pracy N.P. Garland i M. Hadfield [67] opisali badania oceniające wpływ dodatków
do olejów kompatybilnych z czynnikami chłodniczymi R134a oraz R600a. Przy
wykorzystaniu uśrednionych parametrów pracy dla hermetycznych sprężarek tłokowych w
celu uzyskania mierzalnego zużycia wydłużano czas przeprowadzenia testu zużyciowego
nawet do 66 godzin. Tak długie biegi badawcze pozwalały na pominięcie etapu wytwarzania
mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym przed testem zużyciowym.
W pracy J. Hong-Gyu i współpracownicy [68] przedstawili badania wykonane dla
mieszanin olejów PAG i POE z dwutlenkiem węgla R744. Stwierdzono, że olej PAG
wykazywał lepsze właściwości przeciwzużyciowe w mieszaninie z R744 niż olej POE. Jako
powód podano większą zdolność do absorpcji dwutlenku węgla (a w efekcie większy spadek
lepkości) przez olej POE.
Ciekawymi tendencjami były: zmniejszenia wartości zużycia pomimo narastającej
drogi tarcia podczas zwiększenia prędkości obrotowej (rys. 3.8a) oraz zmniejszanie się
wartości współczynnika tarcia z wzrostem prędkości obrotowej (rys. 3.8b).

Rys. 3.8 Zużycie (a) oraz współczynnik tarcia (b) w funkcji prędkości obrotowej [68]

W pracy S. P. Mishra [69] zajmował się badaniem powierzchni teksturowanych do
zastosowań w elementach sprężarek chłodniczych. Prowadzono badania zużyciowe w
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temperaturze pokojowej, w której dla czynnika R134a wybrano ciśnienie czynnika
chłodniczego wynoszące 0,69 MPa, natomiast dla czynnika R744 ciśnienie 1,93 MPa.
Wybrane ciśnienia czynników chłodniczych gwarantują postać pary suchej, czyli taką fazę
czynnika chłodniczego, która powinna znajdować się w sprężarce.
W pracy B. Chul Na i współpracownicy [70] badali różne bazy olejowe mogące
potencjalnie współpracować z czynnikiem chłodniczym R134a. Autorzy zauważyli pewne
zjawisko. Po dostarczeniu do komory badawczej pewnej ilości oleju oraz czynnika
chłodniczego o ciśnieniu ok. 0,1 MPa i zamknięciu komory następował spadek ciśnienia
czynnika chłodniczego. Zdecydowano się wytwarzać mieszaninę oleju z czynnikiem
chłodniczym przez czterokrotne napełnianie komory badawczej świeżą porcją czynnika
chłodniczego. Warto zauważyć, że w pracy zastosowano prędkość obrotową 300 obr/min, co
przy geometrii próbek wykorzystywanych w badaniach odpowiada prędkości względnej rzędu
0,94 m/s.
W pracy Y. Birol i współpracownicy [71] wykonywali badania różnych stopów
aluminium zawierających od 4% do niemal 20% krzemu. Zauważono, że mimo wzrostu
twardości stopów aluminium wraz z wzrostem zawartości krzemu nie istnieją istotne różnice
w zużyciu elementów węzła tarcia po badaniach w mieszaninie MO/R600a. W badaniach
zalewano olejem komorę do połowy wysokości rolki i dostarczano czynnik chłodniczy w
sposób ciągły podczas testów zużyciowych. Warto zauważyć, że w pracy stosowano prędkość
obrotową 100 obr/min, co przy geometrii próbek odpowiada prędkości względnej około 0,18
m/s.
W pracy M. Tanaka i współpracownicy [72] również wykorzystywali modelowy
węzeł tarcia typu rolka-klocek poszukując oleju smarowego do współpracy z czynnikiem
R32. Autorzy wykorzystywali rolkę z żeliwa szarego oraz klocek z brązu. Prowadzono
badania zużyciowe w temperaturze pokojowej, w której dla czynnika R32 wybrano ciśnienie
wynoszące 0,4 MPa.
W pracy M. Muraki i współpracownicy [73] poszukiwali zamienników czynnika R22 i
badali takie czynniki chłodnicze z grupy HFC jak: R134a, R404a oraz R407c.
Przeprowadzono badania zużyciowe na stanowisku z węzłem tarcia typu rolka-klocek.
Sprawdzano różne oleje POE oraz AB. Doboru odpowiedniego oleju dokonywano
porównując zużycie w mieszaninie z kompatybilnym czynnikiem w tych samych warunkach
testu zużyciowego. Wykorzystywano 3 wartości ciśnień czynnika chłodniczego: 0,1, 0,2 i 0,6
MPa przy prędkości względnej próbek 0,5 m/s.
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W pracy H. Ikeda i współpracownicy [75] wykonywali testy zużyciowe z węzłem
tarcia typu rolka-klocek do wstępnej selekcji baz olejowych z różną ilością dodatku
uszlachetniającego stosowanego w komercyjnych olejach smarowych do współpracy z
dwutlenkiem węgla R744. Badano takie typy olejów smarowych jak POE, PAG, PVE oraz
PC (poliwęglanowy). Miarę zużycia stanowiła szerokość śladu zużycia na klocku ze stopu
aluminium współpracującym ze stalą łożyskową. Badania zużyciowe prowadzono w
temperaturze 50oC oraz przy ciśnieniu czynnika chłodniczego wynoszącym 2 MPa. Wyniki
badań przedstawiono na rysunku 3.10.

Rys. 3.10 Wyniki badań zużyciowych w postaci szerokości śladu zużycia na klocku dla różnych typów
olejów z różnymi ilościami dodatku uszlachetniającego w mieszaninie z czynnikiem chłodniczym R744
[75]

Takie zróżnicowanie w przeprowadzanych badaniach skłania autora niniejszej pracy
do próby opracowania metody badań umożliwiającej ocenę właściwości smarnych
mieszaniny olej-czynnik chłodniczy poprzez zużycie [76]. Przedstawione w tym rozdziale
badania stanowią aktualną wiedzę na temat badań własności tribotechnicznych materiałów
konstrukcyjnych sprężarek chłodniczych. Żadne z przeprowadzonych badań nie zostało
opisane w sposób na tyle szczegółowy, aby wyodrębnić metodę badań właściwości smarnych
mieszanin o charakterze uniwersalnym.
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3.3 Własna koncepcja stanowiska i metody badań
Przeprowadzoną w tym rozdziale ocenę stanu wiedzy literaturowej dotyczącej
tworzenia mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym oraz modelowych
laboratoryjnych badań tribologicznych w warunkach pracy sprężarek chłodniczych można
podsumować następująco:
1.

W węzłach tarcia sprężarek chłodniczych zawsze występuje mieszanina oleju smarowego
z czynnikiem chłodniczym. Jej skład zależy od temperatury oleju, ciśnienia czynnika
chłodniczego oraz czasu wzajemnego oddziaływania tych substancji.

2.

Przy stałych wartościach temperatury oleju smarowego i ciśnienia czynnika chłodniczego
nie można określić stężenia czynnika chłodniczego w mieszaninie nie uwzględniając
czasu wzajemnego oddziaływania tych substancji. Z tego powodu korzystanie wyłącznie
z charakterystyk Daniela w celach prognostycznych może okazać się niewystarczające do
oceny właściwości smarnych mieszanin.

3.

Zidentyfikowano dwa rodzaje mechanizmów powstawania mieszaniny znacząco różniące
się tempem. Przy jednoczesnej dyfuzji międzycząsteczkowej oraz naturalnej konwekcji
masowej szybkość powstawania mieszaniny jest zdecydowanie większe niż w przypadku
wyłącznie

dyfuzji

międzycząsteczkowej.

Mechanizm

tworzenia

mieszaniny

determinowany jest stosunkiem gęstości oleju i czynnika chłodniczego.
4.

W modelowych laboratoryjnych badaniach tribologicznych w warunkach pracy sprężarek
chłodniczych (opisanych w literaturze światowej) zakres parametrów badawczych,
zarówno dotyczących węzłów tarcia jak i mieszanin olejów i czynników chłodniczych,
jest bardzo szeroki. Wobec tego nie można jednoznacznie ustalić parametrów
uniwersalnych.

5.

Autorzy badań często zmniejszali prędkości względne próbek oraz zwiększali obciążenie
węzła tarcia, w celu osiągnięcia mierzalnego zużycia przy stosunkowo krótkim czasie
trwania biegu badawczego.

6.

Celem opisanych w literaturze przedmiotu badań tribologicznych był:
a. wybór materiału na węzły tarcia sprężarek chłodniczych,
b. ocena właściwości smarnych i wybór oleju dla sprężarek chłodniczych.
Zazwyczaj dokonywano oceny porównawczej kilku analizowanych materiałów (lub
olejów) stosując jako kryterium wyboru zużycie próbek.
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7.

Zużycie próbek określano metodami wagowymi lub metrycznymi wykorzystując takie
ilościowe miary jak: ubytek masy, zmianę objętości lub cechy geometryczne śladów
zużycia.

8.

Dla celów porównawczych właściwości smarne samych olejów badano również pod
ciśnieniem odpowiadającym warunkom badań mieszanin.

9.

Doboru takich parametrów badań mieszanin jak: ciśnienie czynnika chłodniczego, czas
wytwarzania mieszaniny oraz czas testu zużyciowego, należy dokonać indywidualnie dla
badanych substancji.
Przedstawione powyżej informacje stanowią podsumowanie aktualnego stanu wiedzy

na

temat

badań

właściwości

tribotechnicznych

materiałów

konstrukcyjnych

i

eksploatacyjnych stosowanych w sprężarkach chłodniczych. Niestety żaden z eksperymentów
nie został opisany w sposób na tyle szczegółowy, aby wyodrębnić kompleksową (możliwą do
odtworzenia) metodę badań właściwości smarnych mieszanin olej – czynnik chłodniczy. Z
uwagi na brak jednoznacznych wytycznych dotyczących uzyskiwania mieszaniny olej –
czynnik chłodniczy w warunkach laboratoryjnych oraz oceny jej właściwości smarnych
zaproponowano autorską koncepcję stanowiska badawczego (rozdział 4) oraz metody
wspomnianych badań (rozdział 5).
Podstawowe założenia koncepcji badawczej są następujące. Dla realizacji testów
wybrano skojarzenie rolka – klocek o styku skoncentrowanym. Węzeł ten odpowiada
geometrii elementów mechanizmu korbowego tłokowych sprężarek chłodniczych. Ponadto w
układach napełnianych olejem do połowy wysokości rolki istnieje dodatkowo możliwość
odwzorowania wpływu czynnika chłodniczego na warunki smarowania węzłów sprężarek już
na etapie transportu medium smarującego do strefy tarcia.
Do

oceny

właściwości

smarnych

olejów

wykorzystano

wartość

zużycia

objętościowego próbek modelowego węzła rolka – klocek badanego w warunkach
umożliwiających osiągnięcie mierzalnego ubytku materiału w relatywnie krótkim czasie. Dla
osiągnięcia założonego efektu zastosowano wymuszenia charakterystyczne dla warunków
eksploatacji sprężarek chłodniczych: duża zawartość czynnika w oleju, duże obciążenie
węzła, mała prędkość względna elementów skojarzenia (parametry odpowiadające
rozruchowi sprężarki po długim postoju).
Ponieważ badania realizowano w ekstremalnych warunkach eksploatacji, oceny
właściwości smarnych dokonano w sposób porównawczy. Zasadnicze testy zużyciowe
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wykonano w przypadku każdego z czynników chłodniczych dla grupy olejów stanowiących
dla siebie zamienniki (ta sama klasa lepkości). Uznano, że spośród badanych substancji
smarujących, przy identycznych warunkach, ta ma lepsze właściwości smarne, dla której
skutki wywołane takim samym wymuszenie (obciążenie, prędkość, skład mieszaniny) są
mniejsze (mniejsze zużycie objętościowe).
Kluczową kwestią dla proponowanej koncepcji badań jest sposób wytworzenia
mieszaniny olej – czynnik chłodniczy z uwzględnieniem zróżnicowania mechanizmów
oddziaływania tych substancji. Dla zrealizowania tego zadania niezbędne okazało się
skonstruowanie odpowiedniej komory (rozdział 4), wyposażenie jej w oprzyrządowanie do
zasilania czynnikiem chłodniczym (rozdział 4) oraz ustalenie parametrów realizacji procesu
tworzenia mieszaniny i testu zużyciowego dla każdego z badanych czynników chłodniczych
(rozdział 5).
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4. Charakterystyka stanowiska badawczego
Opracowując własną koncepcję konstrukcji stanowiska badawczego do oceny
właściwości smarnych mieszaniny olej – czynnik chłodniczy z wykorzystaniem skojarzenia
modelowego rolka – klocek zwrócono uwagę na możliwość:
1.

prowadzenia testów w szczelnej komorze zapewniającej dostęp środka smarowego do
węzła tarcia przy jednoczesnej stabilizacji warunków eksperymentu (skład mieszaniny,
ciśnienie, temperatura),

2.

doprowadzania w sposób ciągły czynnika chłodniczego do komory badawczej w celu
uzyskania mieszaniny olej – czynnik chłodniczy,

3.

zapewnienia w czasie testu warunków zbliżonych do rzeczywistych sytuacji eksploatacji
tłokowych sprężarek chłodniczych (ciśnienie do 10 bar, prędkość obrotowa próbki do
3000 obr/min, obciążenie węzła tarcia siłą do 150N),

4.

monitorowania procesu zużywania poprzez pomiar momentu tarcia,

5.

badania różnych czynników chłodniczych i olejów smarowych (odporność chemiczna
materiałów konstrukcyjnych stanowiska na badane substancje w warunkach testu),

6.

uzyskania produktów zużycia oraz próbek do analizy śladu zużycia po testach.
Wykorzystywane w niniejszej pracy stanowisko badawcze składa się z dwóch

głównych zespołów: zespołu mechanicznego oraz zespołu zasilania czynnikiem chłodniczym.
Zespół mechaniczny stanowi zmodyfikowany tribometr wykonany w Instytucie Technologii
Eksploatacji w Radomiu (rozdział 4.1). Natomiast zespól zasilania czynnikiem chłodniczym
to oprzyrządowanie autorskie. Wymaga ono montażu w odpowiedniej konfiguracji w
zależności od czynności wykonywanej na stanowisku (rozdział 4.2).
4.1 Budowa i zasada działania zmodyfikowanego tribometru
Modelowy węzeł badawczy stanowi skojarzenie rolka – klocek. Zespół mechaniczny
opracowanego stanowiska umożliwia modelowanie warunków pracy rzeczywistego węzła
tarcia tłokowych sprężarek chłodniczych. Schemat zespołu mechanicznego przedstawiono na
rysunku 4.1.
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Rys. 4.1 Schemat zespołu mechanicznego do oceny właściwości smarnych mieszaniny olej – czynnik w
ślizgowych węzłach tarcia tłokowych sprężarek chłodniczych

Jednostką napędową zespołu mechanicznego stanowiska jest silnik elektryczny
Indukta 2SIE80-2B o mocy znamionowej 1,1 kW i prędkości znamionowej 2780

. Zmianę

prędkości obrotowej umożliwia przetwornica częstotliwości firmy LENZE o oznaczeniu
ESMD152X2SFA. Z silnika wyprowadzony jest wał napędowy, który sprzężony jest z wałem
roboczym wrzeciona szlifierskiego przez zestaw sprzęgieł Radex-NC 25 EK. Pomiędzy
sprzęgłami zgodnie z zaleceniami producenta zamontowany został bezstykowy przetwornik
tensometryczny momentu obrotowego T20WN firmy HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik)
[77].
Wał roboczy umieszczony jest w zaadaptowanym wrzecionie szlifierskim SWWP
60.160G firmy FŁT Kraśnik S.A. Prawidłową pracę wrzeciona zapewniają precyzyjne
łożyska kulkowe skośne wykonane w klasie dokładności P4. Luz łożysk jest samoczynnie
kasowany co zapewnia wysoką dokładność obrotu i wysokie walory eksploatacyjne [78].
Po jednej stronie czop wału umieszczony jest w sprzęgle, natomiast skrajna część
czopa po drugiej stronie znajduje się w komorze wysokociśnieniowej stanowiska i
zamontowane jest na niej uszczelnienie mechaniczne 1677M firmy UDS. Wspomniane
uszczelnienie pozwala na pracę w zakresie temperatur od -40 do 200 oC przy maksymalnym
ciśnieniu w granicach 17 bar oraz prędkości do 15

.

Końcówka czopu znajdująca się za uszczelnieniem, czyli w komorze badawczej
posiada gwintowany otwór montażowy dla próbki w kształcie rolki. Próbka dociskana jest
śrubą montażową i przylega powierzchnią stożkową do dopasowanej końcówki walu
roboczego wrzeciona szlifierskiego.
57

Współpracująca z rolką próbka w kształcie klocka umieszczana jest w specjalnie
wykonanym uchwycie, który umożliwia rozłączny montaż pręta obciążającego. Pręt ten
znajduje się w specjalnie wykonanym kompensatorze, który poprzez uszczelnienie dławicowe
zapewnia szczelność układu oraz skuteczne przeniesienie siły obciążającej węzeł tarcia. Na
rysunku 4.2 przedstawiono rysunki wykonawcze elementów modelowego skojarzenia
trącego.

Rys. 4.2 Próbka w kształcie rolki (po lewej) oraz przeciwpróbka w kształcie klocka (po prawej)

Węzeł tarcia typu rolka-klocek znajduje się w specjalnie zaprojektowanej i wykonanej
na potrzeby omawianych badań komorze wysokociśnieniowej. Komora składa się z dwóch
rozłącznych części. Część tylna jest na stałe zamontowana do ramy stanowiska badawczego
oraz obudowy wrzeciona szlifierskiego. Natomiast przednia jest dokręcana wraz z
uszczelnieniem za pomocą 6 śrub. W komorze badawczej znajduje się szereg otworów
umożliwiających odpowiednie funkcjonowanie stanowiska oraz wyposażenie go w aparaturę
pomiarową. Przeznaczenie wspomnianych otworów to [79]:


podłączenie zespołu zasilającego komorę czynnikiem chłodniczym,



podłączenie czujnika ciśnienia,



podłączenie czujnika temperatury,



wprowadzenie wału napędowego,



wprowadzenie pręta obciążającego,



wprowadzenie panelu z grzałkami elektrycznymi,



montaż wziernika,



mocowanie komory do obudowy wrzeciona szlifierskiego,



mocowanie komory do ramy.
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Zespół mechaniczny ma zapewnić współpracę elementów węzła tarcia z możliwością
zadawania odpowiedniego obciążenia węzła tarcia, prędkości obrotowej silnika napędowego
oraz uzyskanie odpowiedniej szczelności komory badawczej.
Zespół zasilania czynnikiem chłodniczym zaprojektowano i wykonano w sposób
umożliwiający montaż jego elementów w kilku konfiguracjach w zależności od czynności
wykonywanej na stanowisku. Autor pracy należy do niewielkiego grona polskich badaczy,
który zajmuje się metodyką uzyskiwania mieszanin olej- czynnik w celu oceny ich
właściwości smarnych. Główne polskie prace związane z mieszaninami olej-czynnik
chłodniczy oraz problemem zużywania elementów sprężarek chłodniczych to [80÷84].
W skład zespołu zasilania czynnikiem chłodniczym wchodzą:


zbiornik z czynnikiem chłodniczym,



stacja do odzysku czynnika chłodniczego typu CR400EC,



pompa próżniowa RL4 firmy REFCO (2 Pa)



reduktor butlowy ciśnienia czynnika chłodniczego W212-6331 RBPs-1,



zestaw węży napełniających z przyłączami 1/4" SAE oraz zestaw zaworów kulowych
CPS Pro-Set 1/4" Z/W.
Nasycanie czynnikiem chłodniczym, realizowane jest z pojemników serwisowych

zawierających czynnik. Zastosowanie uniwersalnej stacji do odzysku czynnika chłodniczego
typu CR400EC pozwala na odzyskiwanie czynnika chłodniczego z mieszaniny po
wykonanym badaniu (rys 4.8).
Podstawowe parametry pracy stacji do odzysku czynnika chłodniczego typu
CR400EC zestawiono w tabeli 4.1.
Tabela 4.1 Specyfikacja techniczna stacji do odzysku czynnika chłodniczego typu CR400EC [85]
Parametr
Sprężarka
Wydajność odzysku dla pary
Wydajność odzysku dla cieczy
Wydajność odzysku metodą 'Push/Pull'
Temperatura pracy
Zasilanie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Pobór mocy
Waga
Wymiary

Wartość
hermetyczna, 1/6KM (ok. 0,124 kW)
do 17 kg/h
do 23 kg/h
do 190 kg/h
0 -49oC
230 V (AC) / 50 - 60 Hz
termiczny wyłącznik 4 A
350 W
12,6 kg
20 x 37 x 37,5 cm
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Kolejnym urządzeniem wchodzącym w skład zespołu zasilania czynnikiem
chłodniczym jest pompa próżniowa RL4 firmy REFCO. Jest to dwustopniowa pompa
łopatkowa wykonana

specjalnie dla branży chłodniczej

i

klimatyzacyjnej, która

charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją oraz zwartym i ergonometrycznym wykonaniem.
Specyfikację techniczną pompy próżniowej RL4 firmy REFCO przedstawiono w
tabeli 4.2.
Tabela 4.2 Specyfikacja techniczna pompy próżniowej RL4 firmy REFCO [86]
Parametr
Wymiary
Waga
Wydajność
Próżnia
Moc silnika
Podłączenie elektryczne
Podłączenie medium
Ilość oleju

Wartość
301x152x204 mm
5,65 kg
65 l/min
2 Pa (ustawiono fabrycznie)
0,19 KW (1/4 HP) / 2400 obr/min
220/240 V, 50/60 Hz
1/4" SAE + 3/8” SAE
250 ml

Stanowisko do oceny właściwości smarnych olejów do sprężarek chłodniczych
wyposażone jest w oprogramowanie komputerowe umożliwiające wizualizację przebiegu
wartości momentu tarcia, prędkości obrotowej, temperatury mieszaniny oraz ciśnienia
czynnika chłodniczego w komorze (rys. 4.3).

Rys. 4.3 Możliwości wizualizacji oprogramowania pomiarowego
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Kontrolowanie prędkości obrotowej rolki jest realizowana przez przetwornicę
częstotliwości. Wartość prędkości może być ustawiona automatycznie lub ręcznie w
przedziale od 500 do 3000 obr/min. Wartość obciążenia jest zadawana przez obsługującego
urządzenie poprzez odważniki i może być zadawana w przedziale od 0 do 150 N i zmieniana
o wartość minimalną wynoszącą 5 N.
Stanowisko pozwala na pomiar momentu tarcia w zakresie od 0 do 2 Nm. Obsługujący
urządzenie może określić czas trwania badania oraz częstotliwość rejestrowania pomiarów
(rys. 4.4). Komora stanowiska poprzez zestaw grzałek umożliwia regulowanie temperatury
mieszaniny oleju smarowego i czynnika chłodniczego, co ułatwia kontrolowanie składu
mieszaniny.

Rys. 4.4 Parametry pomiarowe i opis badania z panelu oprogramowania pomiarowego

Stanowisko badawcze z węzłem tarcia typu rolka-klocek wyposażone jest w komorę
wysokociśnieniową z zestawem uszczelniającym, który:


uniemożliwia przedostanie się powietrza do wnętrza komory,



umożliwia dokładne czyszczenie komory,



pozwala na uzyskanie warunków zbliżonych do próżni,



pozwala uzyskanie maksymalnego ciśnienia czynnika o wartości 0,8 MPa.
Uszczelnienie mechaniczne jest elementem pozwalającym na utrzymanie dużych

wartości ciśnienia zarówno podczas nasycania mieszaniny czynnikiem chłodniczym jak i
podczas testów tribologicznych (uszczelnia wał napędowy). Wszystkie miejsca narażone na
nieszczelność sprawdzane są podczas wytwarzania badanej mieszaniny.
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4.2 Konfiguracja i obsługa układu zasilania czynnikiem chłodniczym
Modyfikując na potrzeby niniejszej pracy tribometr wyposażono go w autorskie
oprzyrządowanie do zasilania komory w czynnik chłodniczy. Zespół ten umożliwia:


wytwarzanie mieszaniny oleju smarowego i czynnika chłodniczego (rys 4.5),



jednoczesne wytwarzanie próżni w komorze badawczej i stacji do odzysku czynnika
chłodniczego (rys. 4.6),



wytwarzanie próżni w przewodach zasilających i w reduktorze ciśnienia czynnika
chłodniczego (rys 4.7),



odzyskiwanie czynnika chłodniczego (rys 4.8).
Metodyka

uzyskiwania

mieszaniny

olej

–

czynnik

chłodniczy

(czynności

przedstawione na rysunkach 4.5 – 4.8) stanowi autorski wkład do obszaru badań chłodniczych
środków smarowych [87, 88]. Metodyka ta jest kluczowym elementem eksperymentalnej
oceny właściwości smarnych mieszanin.

Rys. 4.5 Schemat połączeń urządzeń w zespole zasilania czynnikiem chłodniczym podczas
wytwarzania mieszaniny oleju smarowego i czynnika chłodniczego: K - komora badawcza, R reduktor ciśnienia czynnika chłodniczego, Z - zbiornik czynnika chłodniczego, 1 - 8 zawory odcinające
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Wymienione operacje wykonywane z użyciem zespołu zasilania stanowiska
badawczego czynnikiem chłodniczym towarzyszą przygotowaniu i realizacji badań
zużyciowych. Dzięki funkcjom zespołu zasilania czynnikiem chłodniczym możliwe jest
odzwierciedlanie warunków panujących w rzeczywistych sprężarkach chłodniczych.
Skuteczne modelowanie tych warunków to kluczowe założenie proponowanej w niniejszej
pracy koncepcji konstrukcji stanowiska i metody badań.
Wytwarzanie mieszaniny oleju smarowego i czynnika chłodniczego do badań
zużyciowych polega na dostarczeniu czynnika chłodniczego do komory badawczej, w której
znajduje się olej smarowy, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 4.5. Przed
operacją dostarczenia czynnika chłodniczego należy w komorze badawczej (K), stacji
odzysku (S) oraz wężach pomiędzy urządzeniami wytworzyć próżnię (zgodnie ze schematem
przedstawionym na rysunku 4.6). Przed przystąpieniem do napełniania komory badawczej
czynnikiem

chłodniczym

należy sprawdzić

nastawę

reduktora

ciśnienia

czynnika

chłodniczego oraz upewnić się, czy wszystkie zawory (1-8) są zamknięte. Następnie
otwierany jest zawór tłoczny (2) zbiornika (Z) oraz kolejno zawory przewodu łączącego
zbiornik (Z) z reduktorem ciśnienia czynnika chłodniczego (R) [89] (zawory 3 i 4). W tej
konfiguracji do wlotu do reduktora ciśnienia doprowadzany jest czynnik chłodniczy pod
ciśnieniem panującym w zbiorniku. Nastawa reduktora umożliwia uzyskanie wartości
ciśnienia czynnika chłodniczego wymaganej do wytworzenia odpowiedniej mieszaniny z
olejem smarowym. Następnie kolejno otwierane są zawory węża zasilającego komorę
chłodniczą (zawory 5 i 6). Bezpośredni kontakt czynnika chłodniczego z olejem smarowym
ma miejsce w konfiguracji, w której zawory (1-6) są otwarte, natomiast zawory (7 i 8) są
zamknięte. Nasycanie trwa przez ustalony okres czasu przy odpowiednim ciśnieniu czynnika
chłodniczego. Ilość czynnika chłodniczego wykorzystanego do nasycania badanego oleju
można określić za pomocą ubytku masy zbiornika czynnika chłodniczego przez zważenie
zbiornika przed i po operacji nasycania. Zakończenie nasycania równoznaczne jest z
zamknięciem zaworu (6). Następnie należy zamykać zawory w odwrotnej kolejności od 5 do
2. Liczba zaworów wykorzystanych w operacji wytwarzania mieszaniny oleju smarowego i
czynnika chłodniczego jest wystarczająca do demontażu poszczególnych urządzeń i węży je
łączących bez zbytniego upustu czynnika chłodniczego do atmosfery.
Czynnik chłodniczy miesza się z olejem smarowym w komorze badawczej w procesie
absorpcji (wnikając do oleju bez wykorzystania mieszadeł zgodnie z mechanizmami
przedstawionymi w rozdziale 3.1). Szczelność komory badawczej w operacji nasycania
czynnikiem chłodniczym oprócz zastosowanych uszczelnień wału, pokrywy komory oraz
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uszczelnień kompensatora zapewniają uszczelniania króćców roboczych komory (wyjścia do
zaworów 6, 7 i 8 – rysunek 4.6).

Rys. 4.6 Schemat połączeń urządzeń w zespole zasilania czynnika chłodniczego podczas
jednoczesnego wytwarzania próżni w komorze badawczej i stacji do odzysku czynnika chłodniczego:
K- komora badawcza, S-stacja odzysku czynnika chłodniczego, P –pompa próżniowa, 1-8 zawory
odcinające

Jak wcześniej wspomniano, przed przystąpieniem do operacji wytwarzania
mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym należy wytworzyć próżnię w
komorze badawczej, w stacji odzysku czynnika chłodniczego oraz w wężach łączących
poszczególne urządzenia zespołu zasilania czynnikiem chłodniczym. W tym celu należy
wykorzystać układy przedstawione na schematach zamieszczonych na rysunkach 4.6 oraz 4.7.
Na rysunku 4.6 przedstawiono schemat połączeń urządzeń w zespole zasilania
czynnika chłodniczego podczas jednoczesnego wytwarzania próżni w komorze badawczej i
stacji do odzysku czynnika chłodniczego. Połączenie urządzeń w podanej konfiguracji należy
przeprowadzić przy zamkniętych zaworach (1-8). Następnie należy uruchomić pompę
próżniową (P) po czym otwierać kolejno zawory od 1 do 6. Przy wytwarzaniu próżni pompa
w przedstawionej konfiguracji powinna pracować ok. 20-30 minut. Następnie należy kolejno
zamykać zawory w odwrotnej kolejności od 6 do 1, po czym wyłączyć pompę próżniową. Po
tak zrealizowanej operacji w czterech zamkniętych układach panuje stan zbliżony do próżni
(stacja odzysku czynnika chłodniczego, komora badawcza oraz dwa węże połączeniowe).
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Rys. 4.7 Schemat połączeń urządzeń w zespole zasilania czynnikiem chłodniczym podczas
wytwarzania stanu zbliżonego do próżni w przewodach zasilających: P –pompa próżniowa, Zzbiornik czynnika chłodniczego, R – reduktor ciśnienia, 1-6 zawory odcinające

Analogicznie jak w poprzednim przypadku należy wytworzyć stan zbliżony do próżni
w wężach połączeniowych zbiornika z czynnikiem chłodniczym oraz w reduktorze ciśnienia
czynnika chłodniczego wraz z wężami przyłączeniowymi. Połączenie ze stroną tłoczną
zbiornika jest konieczne w operacji nasycania czynnikiem chłodniczym oleju smarowego
znajdującego się w komorze badawczej (rys. 4.5), natomiast po stronie ssawnej zbiornika w
operacji odzysku czynnika chłodniczego z komory badawczej (rys. 4.8). Zgodnie z
oznaczeniami na schemacie przedstawionym na rysunku 4.7 wytwarzanie stanu zbliżonego do
próżni w przewodach łączących ze zbiornikiem (Z) rozpoczyna się poprzez włączenie pompy
próżniowej przy zamkniętych wszystkich zaworach (1-6). Następnie otwierane są
odpowiednio zawory 6 i 5, po czym zawory 3 i 4. Układ pozostawia się w tej konfiguracji do
wytworzenia odpowiedniej próżni (przez ok. 20-30 minut). Operację należy zakończyć
poprzez zamknięcie kolejno zaworów 3, 4, 5 i 6 oraz wyłączenie pompy próżniowej.
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Rys. 4.8 Schemat połączeń urządzeń w zespole zasilania czynnikiem chłodniczym podczas
odzyskiwania czynnika chłodniczego: K- komora badawcza, S-stacja odzysku czynnika chłodniczego,
Z- zbiornik czynnika chłodniczego, 1-10 zawory odcinające

Kolejnym zadaniem zespołu zasilania czynnikiem chłodniczym jest odzyskiwania
czynnika chłodniczego z badanej mieszaniny. Wspomniana operacja wykonywana jest po
zakończeniu badań zużyciowych. Przed odzyskiwaniem czynnika chłodniczego wszystkie
zawory widoczne na schemacie pokazanym na rysunku 4.8 powinny być zamknięte. W stacji
do odzysku czynnika chłodniczego oraz w wężach przyłączeniowych powinna panować
próżnia (wytworzona zgodnie ze schematami 4.5 oraz 4.6). Odzyskiwanie czynnika należy
rozpocząć od otwarcia kolejno zaworów 3, 4 i 5. Czynność ta spowoduje rozprężenie
czynnika znajdującego się w komorze badawczej i jego stopniowe uwalniane z mieszaniny.
W celu zintensyfikowania tego procesu należy włączyć stację odzysku, po czym otwierać
zawory w kolejności 6, 7, 8 i 9. W tej konfiguracji (przy otwartych zaworach 3 – 9) odbywa
się przetłaczanie czynnika chłodniczego z mieszaniny w komorze badawczej do butli z
czynnikiem chłodniczym. Z chwilą końca uwalniania czynnika chłodniczego z oleju
smarowego należy zamykać kolejno zawory 3, po chwili 4 i 5, co spowoduje
przepompowanie czynnika do zbiornika (odzysk). Następnie należy zamknąć zawory w
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kolejności od 9 do 6. Czynnik, który pozostanie w stacji odzysku i wężu przełączeniowym
pomiędzy zaworami 7 i 8 można wykorzystać przy operacji napełniania na potrzeby
kolejnych badań z wykorzystaniem tego samego czynnika chłodniczego.
Zmodyfikowanie standardowego tribometru w celu odzwierciedlenia warunków
panujących w węzłach tarcia sprężarek chłodniczych stanowi realizację głównego celu pracy.
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5. Opracowanie metody badań
Głównym celem badań opisanych w niniejszej pracy jest porównawcza ocena
właściwości smarnych mieszaniny olej – czynnik chłodniczy na podstawie zużycia próbek w
skojarzeniu rolka – klocek. Istota zaproponowanej metody badawczej to realizacja testu
zużyciowego w warunkach umożliwiających uzyskanie mierzalnego ubytku materiału klocka
w relatywnie krótkim czasie przy zastosowaniu wymuszeń charakterystycznych dla
eksploatacji sprężarek chłodniczych.
W rozdziale 5 omówiono szczegółowo zasadnicze elementy opracowanej metody
badawczej:
1.

sposób oszacowania zużycia próbki (klocka),

2.

ilościowe kryterium określenia minimalnego zużycia, które może posłużyć do
porównawczej oceny właściwości smarnych w grupie olejów,

3.

ustalenie czasu trwania testu zużyciowego (w relacji z punktem 2),

4.

określenie wymuszeń odzwierciedlających warunki eksploatacji sprężarek chłodniczych
 ciśnienie czynnika chłodniczego,
 prędkość obrotowa rolki,
 siła obciążająca węzeł tarcia,
 medium smarujące badane skojarzenie (mieszanina olej – czynnik chłodniczy).
Główny problem badawczy stanowi odwzorowanie w warunkach modelowych

wpływu czynnika chłodniczego na właściwości oleju. Z tego powodu szczególną uwagę w
rozdziale 5 zwrócono na procedury uzyskiwania mieszaniny tych substancji. W tym zakresie
za kluczowe elementy metody badawcze uznano:
 sposób dostarczania czynnika chłodniczego do oleju w komorze badawczej,
 czas wzajemnego oddziaływania czynnika i oleju (czas tworzenia mieszaniny).
W końcowej części rozdziału opisano czynności wykonywane w poszczególnych
etapach eksperymentalnej oceny właściwości smarnych olejów do sprężarek. Opis ma
charakter instrukcji stanowiskowej i może stanowić element standaryzacji metody.
5.1 Dobór parametrów badań
Poniżej przedstawiono metodykę ustalania głównych parametrów testu badawczego
(miara zużycia, czas trwania testu zużyciowego, sposób i czas tworzenia mieszaniny olej –
czynnik chłodniczy, prędkość obrotowa rolki, siła obciążająca badany węzeł, ciśnienie w
komorze badawczej). Część wymienionych czynników ma charakter niezależny, przyjmuje
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stałą wartość bez względu na badane substancje. Inne (tzw. parametry zależne [90])
wymagają ustalenia specyficznych wartości każdorazowo dla badanej mieszaniny olej –
czynnik chłodniczy.
Po zakończeniu testu zużyciowego dokonywano pomiaru szerokości śladu zużycia dla
próbki (klocka) z wykorzystaniem lupy Brinella. Następnie wyznaczano wartość zużycia
objętościowego. Parametr ten stanowi wskaźnik oceny porównawczej właściwości smarnych
badanej grupy olejów. Przyjęto, że analizowany ślad zużycia jest fragmentem walca i zużycie
objętościowe można obliczyć wykorzystując następującą zależność:

(5.1)

gdzie:
 V – zużycie objętościowe próbki w kształcie klocka [mm3],
 s – szerokość próbki w kształcie klocka (s = 6 mm),
 r – promień próbki w kształcie rolki (r = 10 mm)
 x – szerokość śladu zużycia na próbce w kształcie klocka [mm].
Po wstawieniu stałych wymiarów próbek wzór (5.1) przyjmuje postać:

(5.2)

Wartość niepewności wyniku obliczeń zużycia objętościowego oszacowano
wykorzystując metodę różniczki zupełnej:

(5.3)

gdzie:


– niepewność pomiaru pośredniego objętości zużycia [mm3],



– niepewność pomiaru bezpośredniego promienia próbki w kształcie rolki [mm],



– niepewność pomiaru bezpośredniego szerokości śladu zużycia na próbce w
kształcie klocka [mm],
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- niepewność pomiaru bezpośredniego szerokości próbki w kształcie klocka [mm],



– pochodne cząstkowe funkcji V( r, x, s) odpowiednio dla zmiennych r, x, s
[mm2].
Analizę niepewności oszacowania zużycia objętościowego podsumowano w tabeli 5.1.

Wraz ze wzrostem szerokości śladu zużycia maleje niepewność względna oceny zużycia
objętościowego.
Tabela 5.1. Zużycie objętościowe oraz niepewność jego oszacowania w zależności od szerokości śladu
zużycia
Niepewności
Szerokość śladu
Zużycie
Niepewność
pomiaru zużycia
zużycia
objętościowe
względna
objętościowego
x [mm]

V [mm3]

∆V [mm3]

∆V /V [%]

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0

0,006
0,050
0,169
0,401
0,785
1,359
2,164
3,239
4,627
6,371
8,516
11,107
14,193
17,825
22,057
26,946
32,553
38,941
46,182
54,352
63,532
73,814
85,300
98,101
112,345
128,176

0,004
0,015
0,035
0,063
0,100
0,146
0,202
0,269
0,346
0,434
0,534
0,647
0,773
0,914
1,070
1,242
1,432
1,640
1,869
2,120
2,396
2,697
3,027
3,390
3,788
4,227

60,74%
30,75%
20,76%
15,76%
12,77%
10,78%
9,36%
8,29%
7,47%
6,81%
6,27%
5,82%
5,45%
5,13%
4,85%
4,61%
4,40%
4,21%
4,05%
3,90%
3,77%
3,65%
3,55%
3,46%
3,37%
3,30%

70

Kryterium doboru kolejnego parametru metody badań – czasu trwania testu
zużyciowego – stanowi możliwość uzyskania wyraźnego ubytku materiału próbki. Na
potrzeby niniejszej pracy przyjęto, że szerokość śladu zużycia klocka powinna wynosić
minimum 2 mm, co jest jednoznaczne z niepewnością oszacowania zużycia objętościowego
mniejszą niż 15% (tabela 5.1). Czas trwania testu zużyciowego powinien być określony na
podstawie wyników serii wstępnych badań wykonanych przy różnych wartościach tego
parametru dla samego oleju. W przypadku badań mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem
chłodniczym spodziewane są większe ubytki materiału próbki a co za tym idzie niepewność
względna oszacowania zużycia objętościowego będzie mniejsza od ustalonego progu. Czas
przeprowadzania testów zużyciowych jest w opracowanej metodzie parametrem zależnym.
Powinien być ustalany niezależnie dla każdego z badanych olejów.
Przy doborze parametrów wytwarzania mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem
chłodniczym kierowano się możliwością odzwierciedlenia warunków pracy rzeczywistych
sprężarek chłodniczych. W urządzeniach tych występują trzy sytuacje eksploatacyjne:
1.

nieograniczony dostęp czynnika chłodniczego do oleju smarowego przez długi czas
(długi okres przerwy w pracy sprężarki, w którym czynnik chłodniczy może swobodnie
powracać z układu do sprężarki),

2.

ograniczony dostęp czynnika chłodniczego (określona ilość zamknięta w pewnej
objętości wraz z olejem smarowym) do oleju smarowego przez krótki okres (częste
włączenia sprężarki w cyklu pracy start/stop podczas eksploatacji w stanie ustalonym),

3.

ograniczony dostęp czynnika chłodniczego do oleju smarowego przez długi okres (mniej
liczne włączenia sprężarki w cyklu pracy start/stop; np. w nocy, gdy wymagana
temperatura w przestrzeni chłodzonej jest równa bądź niższa od temperatury otoczenia).
Na stanowisku badawczym (rozdział 4) istnieje możliwość odwzorowania tych trzech

sytuacji eksploatacyjnych. Pierwszą z nich symuluje się przeprowadzając badanie bez
ograniczania dostępu czynnika chłodniczego do oleju smarowego. Drugą sytuację modeluje
krótkie (np. 60 s) nasycanie oleju smarowego pewną ilością czynnika chłodniczego i
natychmiastowe rozpoczęcie badania zużyciowego. Natomiast trzecią sytuację można
odzwierciedlić poprzez krótkie nasycanie oleju smarowego pewną ilością czynnika
chłodniczego i pozostawienie go w zamkniętej komorze badawczej na dłuższy czas.
Z uwagi na konieczność zapewnienie podczas testu zużyciowego stabilnych
warunków w komorze badawczej postanowiono uzyskiwać mieszaninę przy nieograniczonym
dostępie czynnika chłodniczego do oleju (sytuacja eksploatacyjna 1). W pozostałych dwóch
przypadkach (ograniczony dostęp; zasilanie komory tylko określoną ilością czynnika
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chłodniczego) następowałoby zmniejszanie ciśnienia w komorze badawczej w fazie
przygotowania mieszaniny oraz podczas badań. Autorzy prac [67-71, 73-75, 77] również
przeprowadzali testy zużyciowe bez ograniczania dostępu czynnika chłodniczego do oleju
smarowego.
Badania prowadzone przez autorów prac [55, 56] świadczą o spadku ciśnienia par
czynnika chłodniczego znajdujących się nad olejem smarowym w momencie absorpcyjnego
mieszania się tych substancji (rys. 3.4). Zmiana ta dotyczy układów z ograniczoną ilością
czynnika chłodniczego. Autor pracy wykonał własne badania dla procesu tworzenia
mieszaniny olej – czynnik.
Na rysunku 5.3 przedstawiono przebiegi wartości ciśnienia w komorze stanowiska po
dostarczeniu do znajdującego się w niej oleju czynnika chłodniczego o ciśnieniu 0,5 MPa i
odcięciu dopływu czynnika. Badania wykonano dla różnych konfiguracji olej – czynnik
(MO/powietrze, POE/R290, POE/R290, MO/R134a, POE/R134a).

Rys. 5.1 Zmiana ciśnienia w komorze stanowiska podczas wytwarzania różnych mieszanin oleju
smarowego z ograniczoną ilością czynnika chłodniczego

Z rysunku 5.1 wynika jednoznacznie, że powietrze nie tworzy mieszaniny z olejem
smarowym, gdyż wartość ciśnienia nie zmniejsza się. Czynnik chłodniczy R134a dobrze
miesza się z olejem poliestrowym POE, natomiast z olejem mineralnym MO wykazuje
mniejsze tempo mieszania. Z kolei czynnik chłodniczy propan (R290) szybciej tworzy
mieszaninę z olejem mineralnym MO, niż z olejem poliestrowym POE. Intensywność
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wnikania czynnika chłodniczego w głąb oleju jest cechą indywidualną dla każdego zestawu
substancji.
Analizując parametry procesu wytwarzania mieszaniny olej – czynnik chłodniczy
poszukiwano rozwiązania, które umożliwi uzyskanie największej zawartości czynnika
chłodniczego w oleju (największa zmiana właściwości smarnych oleju). Z analizy stanu
wiedzy literaturowej [56] wynika, że do osiągnięcia dużego stężenia czynnika chłodniczego w
oleju smarowym niezbędny jest pewien odpowiednio długi czas, w którym substancje te
pozostają w bezpośrednim kontakcie (rys. 3.3).
Przyjęto, że czas wytwarzania mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem
chłodniczym należy wyznaczyć na podstawie wyników serii wstępnych badań zużyciowych
poprzedzonych różnymi okresami oddziaływania na siebie analizowanych substancji. Podczas
tej selekcji pozostałe parametry wymuszeń metody badawczej powinny pozostać bez zmian.
Czas trwania testów zużyciowych wyznaczany jest wcześniej na podstawie wyników badań
samych olejów. Jako kryterium doboru czasu wytwarzania mieszaniny przyjęto uzyskanie
stanu, w którym zwiększanie tego parametru nie wpływa w sposób znaczący na wartość
zużycia objętościowego próbki. W ujęciu ilościowym zilustrowano założenie na rysunku 5.2.

Rys. 5.2 Kryterium doboru czasu wytwarzania mieszaniny olej – czynnik chłodniczy
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Jako czas wytwarzania mieszany przyjmowana jest najmniejsza z analizowanych w
badaniach wstępnych wartości, dla której wartość niepewności względnej oszacowania
zużycia objętościowego obejmuje wynik kolejnego testu z dłuższym okresem wytwarzania
mieszaniny. Przykładowo na rysunku 5.2 ustalone kryterium spełnia czas wytwarzania
mieszaniny τ2. Należy podkreślić, że czas wytwarzania mieszaniny oleju smarowego z
czynnikiem chłodniczym jest parametrem zależnym w opracowanej metodzie i należy go
ustalać indywidualnie dla każdej konfiguracji rozpatrywanego oleju smarowego i czynnika
chłodniczego.
Prędkość obrotową rolki oraz siłę obciążającą skojarzenie wybrano mając na uwadze:
 uzyskanie w krótkim czasie wyraźnego zużycia próbki (klocka),
 możliwości realizacyjne stanowiska (trwałość, zakres regulacji).
Wykorzystując dane przedstawione w rozdziale 3 starano się uzyskać w badanym
węźle warunki tarcia mieszanego (intensyfikacja zużywania współpracujących powierzchni)
dla wymuszeń odpowiadających rozruchowi sprężarki po dłuższej przerwie w pracy (mała
prędkość obrotowa, duża siła, duża ilość czynnika chłodniczego w oleju).
Doboru prędkości obrotowej rolki dokonano analizując wpływ tego parametru na
współczynnik tarcia (ilościowa miara oporów ruchu w badanym węźle).Wykonano badania z
wykorzystaniem oleju mineralnego do sprężarek chłodniczych. Test polegał na pomiarze
momentu tarcia przy skokowo zmiennej prędkości obrotowej. Prędkość obrotową zmieniano
manualnie w odstępach co 120 sekund. Zarejestrowano wartości momentu tarcia odpowiednio
dla 500, 1500, 2500 oraz 3000 obr/min. Obciążenie badanego węzła tarcia wynosiło 120N. Na
rysunku 5.3 przedstawiono zależność obliczonej wartości współczynnika tarcia od prędkości
obrotowej rolki.
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Rys. 5.3 Wartość współczynnika tarcia dla różnych prędkości obrotowych rolki

Współczynnik tarcia przy różnych wartościach prędkości obrotowych rolki nie
zmienia się znacząco (rys. 5.3). Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż przy małej prędkości
obrotowej (500 obr/min) wartość współczynnika tarcia jest największa. Podobne tendencje
niewielkiego spadku współczynnika tarcia wraz ze wzrostem prędkości obrotowej
zaobserwowano w pracy [70] (rysunek 3.8b). Zdecydowano, że zasadnicze testy zużyciowe
przeprowadzone zostaną przy prędkości obrotowej wynoszącej 500 obr/min. Przyjęcie tak
małej wartości tego parametru powinno sprzyjać intensyfikacji ubytku materiału w węźle
rolka – klocek. Wzrost zużycia wraz ze zmniejszeniem prędkości obrotowej stwierdzono
również w pracy [68] (rysunek 3.8a). Autorzy prac [66, 65, 68, 71, 74, 75, 91]
wykorzystywali zbliżone wartości prędkości w badaniach właściwości smarnych mieszanin
olej – czynnik chłodniczy.
Do badań zasadniczych wybrano obciążenie węzła tarcia równe 120N. Jest to
maksymalna wartość, która nie powoduje trwałych odkształceń wału napędowego. Duże
obciążenie badanego węzła powinno przyczynić się do powstania wyraźnego zużycia próbki
w relatywnie krótkim czasie. Autorzy prac [65, 69] wykorzystywali podobne wartości sił
działających na badane węzły tarcia. W pracach [92 i 93] podano, że w małych
hermetycznych sprężarkach tłokowych średnie siły w łożyskach ślizgowych są rzędu 101, 110
oraz 217 N. Warto podkreślić, że średnica rolki modelowego węzła (rys. 4.2) odpowiada
typowym wymiarom czopów wału korbowego małych tłokowych sprężarek chłodniczych.
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Na potrzeby pracy przyjęto, że ciśnienie czynnika chłodniczego znajdującego się w
komorze badawczej powinno umożliwiać:
 osiągnięcie jak najwyższego stężenia czynnika chłodniczego w mieszaninie,
 uzyskanie w temperaturze początku testu czynnika chłodniczego w postaci pary (w takiej
postaci czynnik powinien być zasysany przez sprężarkę).
Ciśnienie czynnika chłodniczego dostarczanego do komory badawczej jest więc
parametrem zależnymi od właściwości termodynamicznych badanej substancji.
W tabeli 5.2 przedstawiono zestaw parametrów dla opracowanej metody badań
właściwości smarnych mieszanin olej – czynnik chłodniczy. Każdy z parametrów przypisano
do wyróżnionych na wstępie kategorii: zależny, niezależny.
Tabela 5.2 Zestawienie parametrów badań
Parametr
Prędkość obrotowa ruchomej rolki

Jednostka Typ parametru

Wartość

[obr/min]

niezależny

500

[N]

niezależny

120

-

niezależny

bez ograniczania dostępu
czynnika chłodniczego

Ciśnienie czynnika chłodniczego

MPa

zależny

selekcja indywidualna

Czas przeprowadzania testów
zużyciowych

[min]

zależny

selekcja indywidualna

Czas wytwarzania mieszaniny oleju
smarowego z czynnikiem chłodniczym

[min]

zależny

selekcja indywidualna

Obciążenie węzła tarcia
Sposób wytwarzania mieszaniny oleju
smarowego z czynnikiem chłodniczym

Parametry niezależne określono kierując się uzyskaniem mierzalnego zużycia w
relatywnie krótkim czasie, przy jednoczesnym stosowaniu wymuszeń charakterystycznych dla
eksploatacji sprężarek chłodniczych. Z kolei wartości parametrów zależnych należy ustalić
indywidualnie mając na uwadze zarówno składniki badanej mieszaniny jak i materiały, z
których wykonano elementy modelowego węzła tarcia.
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5.2 Etapy prowadzenia eksperymentu i procedura badawcza
W tej części omówione zostaną etapy eksperymentalnej oceny właściwości smarnych
olejów do sprężarek chłodniczych:
 Etap I – sprawdzenie poprawności działania stanowiska i czynności wstępne,
 Etap II – przeprowadzenie czynności montażowych,
 Etap III – wytworzenie mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym,
 Etap IV – przeprowadzenie testu zużyciowego,
 Etap V – przeprowadzenie czynności demontażowych,
 Etap VI – mycie i czyszczenie stanowiska badawczego,
 Etap VII – przeprowadzenie czynności pomiarowych i obliczeniowych.
Pierwszym etapem eksperymentu jest sprawdzenie w ramach czynności wstępnych
poprawności działania stanowiska. Celem tego etapu jest wyeliminowanie przypadkowych
błędów wynikających z przerw w pracy stanowiska badawczego. W tabeli 5.3 zestawiono
czynności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia pierwszego etapu eksperymentu.
Tabela 5.3 Zestawienie czynności umożliwiających przeprowadzenie poprawności działania
stanowiska i czynności wstępnych
Lp. Czynność
Uwagi
1

2
3
4

Sprawdzenie
poprawności
podłączenia urządzeń
pomiarowych
Sprawdzenie
komputerowej
aplikacji pomiarowej
Przeprowadzenie
próby szczelności

Przygotowanie
próbek
Czas całkowity

Sprawdzić: przewody zasilające, wzmacniacz pomiarowy,
przetwornik momentu obrotowego, skrzynkę połączeniową,
przetwornik ciśnienia, czujnik temperatury, skrzynkę
sterowniczą, komputer
Uruchomić testową aplikację pomiarową
Przeprowadzić przy pomocy sprężonego powietrza zgodnie
ze schematem 4.5 (zastąpić czynnik chłodniczy sprężonym
powietrzem)
Umyć próbki w myjce ultradźwiękowej

Czas
[min]
5

5
20-50
15
30-60

Przed przystąpieniem do pracy na stanowisku badawczym należy przede wszystkim
sprawdzić poprawność podłączenia zespołu pomiarowego i zasilającego. Po dłuższych
przerwach w pracy stanowiska zaleca się również przeprowadzenie próby szczelności. W tym
celu należy napełnić układ sprężonym powietrzem (zgodnie ze schematem przedstawionym
na rysunku 4.5 – zasilanie sprężonym powietrzem zamontować zamiast zbiornika z
czynnikiem chłodniczym). Układ wypełnia się powietrzem o ciśnieniu około 0,5 MPa i
sprawdza wskazania przetwornika ciśnienia zamontowanego w komorze badawczej.
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Instalację uznaje się za sprawną, jeśli wartość ciśnienia pozostaje niezmienna przez 5 minut
(dopuszczalne wahania wartości ciśnienia to 0,0001 MPa). W sytuacji wykrycia
nieszczelności należy zlokalizować wyciek nanosząc roztwór wody z mydłem na miejsca
najbardziej narażone na wycieki (elementy rozłączne). Zlokalizowane nieszczelności należy
usunąć i ponownie przeprowadzić próbę szczelności. Równocześnie do opisanych czynności
należy przygotować próbki umieszczając je w myjce ultradźwiękowej wypełnionej benzyną
ekstrakcyjną.
Kolejny etap eksperymentu to przeprowadzenie czynności montażowych według
wykazu z tabeli 5.4.
Tabela 5.4 Zestawienie czynności umożliwiających przeprowadzenie czynności montażowych
Lp.
Czynność
Uwagi
1

Montaż próbek

2

Montaż pokrywy komory

3

Usunięcie powietrza z
przewodów zasilających
4
Usunięcie powietrza z
zespołu zasilania
czynnikiem
Czas całkowity

Dokręcić rolkę, umieścić klocek w uchwycie, dokręcić
uchwyt do pręta mechanizmu obciążającego
Sprawdzić uszczelnienie, zamknąć komorę poprzez
dokręcenie 6 śrub na pokrywie czołowej
Postępować zgodnie ze schematem umieszczonym na
rysunku 4.7
Postępować zgodnie ze schematem umieszczonym na
rysunku 4.6

Czas
[min]
10
10
20
20
40

Próbkę w postaci rolki należy zamontować poprzez przykręcenia jej do czopa wału
napędowego w komorze badawczej. Następnie należy umieścić próbkę w kształcie klocka w
odpowiednim uchwycie, który poprzez połączenie gwintowe należy zamontować do pręta
mechanizmu obciążającego węzeł tarcia. W dalszej fazie należy zamontować czołową
pokrywę komory stanowiska wraz z uszczelnieniem poprzez jej przykręcenie sześcioma
śrubami. Po wykonaniu obu opisanych czynności należy przeprowadzić operację
wytworzenia próżni w przewodach zasilających (zgodnie ze schematem podanym na rysunku
4.6) a następnie w zespole zasilania czynnika chłodniczego (zgodnie ze schematem podanym
na rysunku 4.7). Prawidłowe przeprowadzenie czynności montażowych zapewnia uzyskanie
odpowiedniego położenia względnego elementów węzła tarcia jak i usuniecie powietrza (a co
najważniejsze znajdującej się w nim wilgoci) z wykorzystywanych urządzeń i przewodów.
Kolejnym etapem jest wytworzenie mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem
chłodniczym w komorze badawczej. W tabeli 5.5 zestawiono czynności niezbędne do
prawidłowego przeprowadzenia tego etapu.
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Tabela 5.5 Zestawienie czynności umożliwiających wytworzenie mieszaniny oleju smarowego z
czynnikiem chłodniczym w komorze badawczej
Lp.
Czynność
Uwagi
Czas
[min]
1
Dostarczenie oleju
Podłączyć zbiornik z olejem do zaworu zasilającego,
10
smarowego do
otworzyć zawór, opróżnić zbiornik, zamknąć zawór,
komory badawczej
zdemontować zbiornik oleju
2
Wytworzenie
Zamontować stację zasilania czynnikiem chłodniczym do
zależny
mieszaniny oleju
zaworu komory badawczej, ustawić ciśnienie czynnika
smarowego z
chłodniczego poprzez regulator, otworzyć zawór zasilający,
czynnikiem
wytworzyć mieszaninę (zgodnie ze schematem podanym
chłodniczym
na rysunku 4.5)
Czas całkowity
zależny

Do zaworu komory, z której usunięto powietrze montowany jest zbiorniczek z olejem
smarowym o objętości 250 ml. Następnie zawór jest otwierany a olej smarowy zasysany jest
do komory badawczej. Wspomniana objętość oleju smarowego spowoduje wypełnienie
komory badawczej do połowy wysokości rolki (rys. 5.4).

Rys. 5.4 Schemat komory wysokociśnieniowej stanowiska badawczego

Po umieszczeniu w komorze oleju smarowego należy do odpowiedniego zaworu
przyłączyć układ zasilania czynnikiem chłodniczym (zgodnie ze schematem na rysunku 4.5).
Czas wytwarzania mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym oraz wartość
ciśnienia czynnika chłodniczego są parametrami zależnymi opracowanej metody i należy je
ustalić w zależności od rodzaju badanych substancji.
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Następnym etapem jest przeprowadzenie testu zużyciowego (tabela 5.6).
Tabela 5.6 Zestawienie czynności umożliwiających przeprowadzenie testu zużyciowego
Lp.
Czynność
Uwagi
1
2

3

Obciążenie węzła
tarcia
Zadanie prędkości
obrotowej i czasu
trwania testu
zużyciowego
Realizacja testu
zużyciowego

Założyć ciężarki o masie 12 kg (siła obciążająca 120 N)
Ustawić wartość prędkości obrotowej 500 obr/min poprzez
skrzynkę sterującą, zadać czasu trwania testu oraz
parametrów archiwizacji danych poprzez komputerowe
oprogramowanie pomiarowe
Uruchomić napęd stanowiska poprzez aplikację
komputerową

Czas
[min]
2
3

zależny
zależny

Suma

Przed rozpoczęciem testu zużyciowego operator musi obciążyć węzeł tarcia siłą 120 N
oraz ustawić wartość prędkości obrotowej na 500 obr/min (parametry niezależne). Następnie
należy ustawić odpowiedni czasu trwania testu oraz parametry archiwizacji danych poprzez
komputerowe oprogramowanie pomiarowe. Czas przeprowadzania testów zużyciowych jest
parametrem zależnym opracowanej metody i należy ustalić go w zależności od rodzaju
badanych substancji.
Kolejnym etapem jest przeprowadzenie czynności demontażowych (tabela 5.6).
Tabela 5.7 Zestawienie czynności umożliwiających przeprowadzenie czynności demontażowych
Lp.
Czynność
Uwagi
Czas
[min]
1
Odzysk czynnika
Podłączyć urządzenia zgodnie z konfiguracją podaną na
15
chłodniczego
rysunku 4.8
2
Usunięcie oleju z
Upuścić grawitacyjne, wymusić ciśnieniowo (sprężone
10
komory
powietrze)
3
Demontaż pokrywy
Odkręcić 6 śrub i zdemontować pokrywę czołową komory
5
komory oraz próbek
badawczej, zdemontować uchwyt próbki w kształcie klocka,
zdemontować próbki
Czas całkowity
30

W pierwszej kolejności po zakończeniu testu zużyciowego należy przeprowadzić
odzysk czynnika chłodniczego. Operację tą należy przeprowadzić zgodnie z konfiguracja
urządzeń przedstawioną na rysunku 4.8. Operację odzyskiwania czynnika chłodniczego
należy realizować przez około 15 minut. Następnie należy usunąć zużyty olej smarowy oraz
dokonać demontażu pokrywy czołowej komory oraz zużytych próbek.
Następnym etapem jest mycie i czyszczenie stanowiska badawczego. W tabeli 5.8
zestawiono czynności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia tego etapu.
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Tabela 5.8 Zestawienie czynności umożliwiających mycie i czyszczenie stanowiska badawczego
Lp.
Czynność
Uwagi
Czas
[min]
1
Czyszczenie wstępne Wytrzeć zgrubnie zaolejone części (gąbka lub papier)
15
2
Czyszczenie
Zamontować pokrywę czołową komory, zalać komorę
30
ciśnieniowe
medium czyszczącym (benzyna ekstrakcyjna), wytwarzać
mgiełkę medium czyszczącego poprzez cykliczne sprężanie
i rozprężanie, usunąć medium czyszczącego
3
Przygotowanie
Umyć próbki w myjce ultradźwiękowej
15
próbek
Czas całkowity
45

Komorę stanowiska badawczego oraz wszystkie zaolejone podczas testu zużyciowego
elementy stanowiska należy wyczyścić zgrubnie przy pomocy suchej gąbki lub ręcznika
papierowego. Następnie należy zamontować pokrywę czołową komory stanowiska i
przeprowadzić mycie ciśnieniowe przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. Równocześnie do
opisanych czynności należy wyczyścić próbki oraz elementy wykorzystane przy ich montażu
poprzez umieszczenie ich w myjce ultradźwiękowej (15 minut) wypełnionej benzyną
ekstrakcyjną.
Ostatnim

etapem

przeprowadzenia

eksperymentu

jest

wykonanie

czynności

pomiarowych i obliczeniowych. W tabeli 5.9 zestawiono czynności niezbędne do
prawidłowego przeprowadzenia tego etapu.
Tabela 5.9 Zestawienie czynności umożliwiających przeprowadzenie czynności pomiarowych i
obliczeniowych
Lp.
Czynność
Uwagi
1
Pomiar szerokości
Zmierzyć z wykorzystaniem lupy Brinella
śladu zużycia
2
Obliczenie zużycia
Obliczyć z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
objętościowego
3
Archiwizacja
Uzupełnić bazę danych
wyników
Czas całkowity

Czas
5
3
2
10

Przedstawione etapy prowadzenia eksperymentu i opis poszczególnych czynności
mają na celu jednoznaczne i szczegółowe wyjaśnienie sposobu postępowania podczas
stanowiskowych badań tribologicznych mających na celu ocenę właściwości smarnych
mieszanin olej – czynnik chłodniczy. Na rysunku 5.5 przedstawiono algorytm procedury
badawczej opracowanej metody badań. Poszczególne czynności każdego etapu eksperymentu
opisane zostały w tabelach 5.3 – 5.9.
Całkowity czas przeprowadzenia jednego cyklu badań oszacowano od 170 do 200
minut dla czynności o niezmiennych czasach wykonywania. Dodatkowo należy uwzględnić
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czas poświęcony na wytwarzanie mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym
oraz czas przeprowadzania testów zużyciowych (zależne od badanych substancji).
Przedstawiona w tym rozdziale metoda oraz procedura badawcza wraz z opisanymi
schematami postępowania zawartymi w rozdziale 4, są fragmentem wykonanej przez autora
pracy instrukcji

stanowiskowej.

Zawiera

ona

podstawowe

wytyczne

dla

innych

użytkowników stanowiska badawczego w laboratorium Zakładu Maszyn Spożywczych i
Transportu Żywności Politechniki Poznańskiej.
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Rys. 5.5 Algorytm procedury badawczej opracowanej metody stanowiskowych badań tribologicznych
w warunkach pracy sprężarek chłodniczych
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6. Ocena właściwości smarnych mieszaniny olej poliestrowy – czynnik
R134a
Wyniki badań zrealizowanych w ramach niniejszej pracy przedstawiono w dwóch
rozdziałach. W rozdziale 6 zaprezentowano ocenę właściwości smarnych mieszaniny olejów
poliestrowych z aktualnie stosowanym czynnikiem chłodniczym R134a. Kolejny rozdział
zawiera rezultaty badań dla mieszaniny olejów mineralnych z propanem R290 (czynnik
proekologiczny przewidziany do stosowania na szeroką skalę w przyszłości). W przypadku
obu czynników chłodniczych wykonano badania porównawcze trzech różnych olejów o tej
samej klasie lepkości stanowiących wzajemne zamienniki. Oceny dokonano na podstawie
zużycia próbek w warunkach opracowanego testu. Należy również podkreślić, że z uwagi na
różną relację gęstości oleju i czynnika chłodniczego dla każdej z badanych substancji (R134a,
R290) obserwowano inny mechanizm i tempo tworzenia mieszaniny.
Ponadto wyniki zamieszczone w rozdziale 6 wykorzystano do weryfikacji
opracowanej metody badawczej. Ocena dotyczyła możliwości odzwierciedlenia wpływu
czynnika chłodniczego na właściwości smarne mieszającego się z nim oleju (mieszaniny olej
– czynnik chłodniczy).
6.1 Materiały badawcze
Stosunkowo mała różnorodność (na polskim rynku) olejów smarowych do sprężarek
chłodniczych z czynnikiem R134a umożliwiła wykonanie badań porównawczych dla trzech
różnych olejów (różnych producentów) w tej samej klasie lepkości ISO VG 32 [94, 95, 96,
97]. Właściwości wybranych olejów przedstawiono w tabeli 6.1.
Tabela 6.1 Właściwości olejów poliestrowych dla R134a [95, 96, 97]
Właściwości
Typ
oleju

POE1
POE2
POE3

Lepkość [mm2/s]
40 oC

100 oC

Gęstość w 15
o
C [kg/m3]

32
31,2
32

6,0
6,0
6,1

981
1006
1007

Temperatur
a zapłonu
[oC]

Temperatur
a płynięcia
[oC]

Współczynnik
ceny [% ceny
POE1]

250
243
240

-54
-48
-48

100
120
107
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W badaniach wykorzystano próbki z żeliwa szarego EN-GJL-250 w postaci rolki i
przeciwpróbki z aluminium PA6 w postaci prostopadłościennego klocka (rys. 4.2). Z tego
typu materiałów wykonane są ślizgowe węzły tarcia panewki korbowodu i wału napędowego
chłodniczych sprężarek tłokowych [21, 98].
6.2 Dobór parametrów badań
W opisie metody badawczej określono trzy parametry zależne, których dobór zależy
od badanego oleju smarowego i czynnika chłodniczego. Dla czynnika R134a przy
temperaturze otoczenia około 23 oC ciśnienie nasycenia wynosi 0,5 MPa (rys. 6.1).

Rys. 6.1 Wykres p-h dla czynnika chłodniczego R134a [64]

W celu określenia czasu trwania testu zużyciowego przeprowadzono badania z
wykorzystaniem oleju poliestrowego POE1. Należy przy tym spełnić wspomniany wcześniej
postulat otrzymania mierzalnego zużycia w jak najkrótszym czasie. Jako kryterium przyjęto,
że niepewność oszacowania zużycia objętościowego dla pojedynczego testu powinna wynosić
nie więcej niż 15% (względna niepewność pomiarowa pojedynczego pomiaru maleje wraz ze
wzrostem zużycia), Zużycie objętościowe zatem powinno przekraczać wartość około 0,5 mm3
(tabela 5.1). Przeprowadzono kilka biegów badawczych przy różnych czasach testu
zużyciowego z wykorzystaniem oleju smarowego (odpowiednio 5, 10, 20, 30 oraz 60 minut).
Wyniki przedstawiono na rysunku 6.2.

85

Rys. 6.2 Zużycie objętościowe w funkcji czasu trwania testu zużyciowego dla czystego oleju
poliestrowego POE1

Dla badanego oleju smarowego ustalono, że zgodnie z przyjętym kryterium, czas
przeprowadzania testów zużyciowych wynosić powinien 20 minut.
W celu określenia czasu wytwarzania mieszaniny oleju smarowego POE z czynnikiem
chłodniczym R134a przeprowadzono kilka biegów badawczych poprzedzonych różnym
czasem wytwarzania mieszaniny. Na podstawie wiedzy literaturowej [56, 57, 64]
wytypowano cztery okresy wytwarzania mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem
chłodniczym, odpowiednio 20, 40, 60 i 120 minut. Na rysunku 6.3 przedstawiono wyniki tych
badań.
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Rys. 6.3 Zużycie objętościowe w funkcji czasu wytwarzania mieszaniny oleju smarowego POE1 oraz
czynnika chłodniczego R134a

Jako kryterium wyboru przyjęto, że czas wytwarzania mieszaniny powinien być
najkrótszym czasem, dla którego wartość niepewności względnej pojedynczego pomiaru
obejmuje wynik zużycia objętościowego próby o kolejnym dłuższym czasie wytwarzania
mieszaniny. Różnica pomiędzy zużyciem objętościowym dla czasów wytwarzania mieszaniny
wynoszących 20 i 40 minut wyniosła 28,69 mm3 i była zdecydowanie większa od
niepewności pomiarowej dla pierwszego z tych pomiarów wynoszącej około 0,23 mm3. Z
kolei różnica pomiędzy zużyciem objętościowym dla czasów wytwarzania mieszaniny
wynoszących 40 i 60 minut wyniosła 0,12 mm3 i była mniejsza od niepewności pomiarowej
dla pierwszego z tych pomiarów wynoszącej około 1,35 mm3. Dłuższe czasy wytwarzania
mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym nie spowodowały znaczącego
wzrostu wartości zużycia objętościowego. Zdecydowano, że badania właściwości smarnych
dla mieszanin olejów smarowych z grupy POE i czynnika chłodniczego R134a powinny być
poprzedzone fazą wytwarzania tych mieszanin trwającą 40 minut.
W tabeli 6.2 przedstawiono zestaw parametrów badań dla mieszanin olejów
smarowych z grupy POE z czynnikiem chłodniczym R134a.
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Tabela 6.2 Zestawienie parametrów badań dla mieszanin olejów smarowych z grupy POE z
czynnikiem chłodniczym R134a
Parametr
Jednostka Typ parametru Wartość
Prędkość obrotowa ruchomej rolki

[obr/min]

niezależny

500

[N]

niezależny

120

-

niezależny

bez ograniczania dostępu
czynnika chłodniczego

Ciśnienie czynnika chłodniczego

MPa

zależny

0,5

Czas przeprowadzania testów
zużyciowych

[min]

zależny

20

Czas wytwarzania mieszaniny oleju
smarowego z czynnikiem chłodniczym

[min]

zależny

40

Obciążenie węzła tarcia
Sposób wytwarzania mieszaniny oleju
smarowego z czynnikiem chłodniczym

6.3 Plan badań
Badania właściwości smarnych opracowaną przez autora metodą wykonano dla
mieszaniny czynnika chłodniczego R134a z trzema olejami smarowymi z tej samej klasy
lepkości ISO VG 32 (POE1, POE2, POE3). Dla celów porównawczych i weryfikacji metody
badawczej wykonano również testy z wykorzystaniem samych olejów smarowych. W
przypadku tych badań na olej oddziaływano sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,5 MPa.
Podobny zabieg zastosowano w pracy [74] (rys. 3.9). W tabeli 6.3 przedstawiono plan badań
weryfikujących opracowaną metodę badawczą.
Tabela 6.3 Plan badań olejów poliestrowych dla R134a
Prędkość
obrotowa
Medium
Obciążenie
Lp.
ruchomej
smarujące
[N]
rolki[obr/min]
1
POE1
120
500
2
POE1/R134a
120
500
3
POE2
120
500
4
POE2/R134a
120
500
5
POE3
120
500
6
POE3/R134a
120
500

Ciśnienie
wywierane na
olej [MPa]

Czas
nasycania
[min]

Czas
badania
[min]

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0
40
0
40
0
40

20
20
20
20
20
20

Dla każdego zestawienia (1-6 w tabeli 6.3) oleju z czynnikiem chłodniczym oraz dla
samych olejów przeprowadzono minimum 3 biegi badawcze.
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6.4 Wyniki badań
W tym rozdziale przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych według metody
opisanej w rozdziale 5. Celem przedstawionych badań było:
 ocena właściwości smarnych badanych mieszanin na podstawie przyjętego kryterium –
zużycie objętościowe próbek,
 weryfikacja opracowanej metody badawczej – zweryfikowanie poprawności działania
stanowiska badawczego oraz weryfikacja opracowanej metody.
Wyniki testów zestawiono w tabeli 6.4.
Tabela 6.4 Wyniki badań olejów poliestrowych dla R134a
Lp.

Medium
smarujące

1

POE1

2

POE1/R134a

3

POE2

4

POE2/R134a

5

POE3

6

POE3/R134a

Szerokość
śladu
zużycia x
[mm]
2,7
2,1
3
8,8
8,5
7,8
3,3
3
3,5
10,4
9
9,6
3,6
5,2
5,1
11,3
11
9,7

Zużycie
objętościowe
V [mm3]

Niepewność
względna ∆V
/V [%]

1,05
0,46
1,36
36,29
32,55
24,91
1,81
1,36
2,16
61,61
38,94
47,74
2,36
7,18
6,77
80,55
73,81
49,33

11,20
15,20
10,77
4,28
4,40
4,70
9,88
10,77
9,37
3,80
4,21
4,02
9,10
6,58
6,69
3,59
3,65
3,99

Średnie
zużycie
objętościowe
[mm3]

Odchylenie
standardowe
[mm3]

0,96

0,37

31,25

4,74

1,78

0,33

49,43

9,33

5,43

2,18

67,90

13,41

Na rysunku 6.4 przedstawiono wyniki badań zużycia objętościowego dla prób z
wykorzystaniem

olejów

poliestrowych.

Stwierdzono

znaczące

różnice

zużycia

objętościowego próbek po testach z olejami, które w praktyce są wzajemnymi zamiennikami.
Jako przesłankę do takiej oceny potraktowano fakt, ze średnia wartość zużycia jednej serii
wyników we wszystkich badanych przypadkach jest poza zakresem zmienności wyników
badań drugiej serii. Najmniejsze zużycie wystąpiło dla oleju POE1 i wyniosło średnio 0,96
mm3. W przypadku oleju POE2 zużycie było większe średnio o 85%. Natomiast dla oleju
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POE3 wzrost zużycia wyniósł aż 465%. Kolejność olejów wynikająca z rosnącej wartości
zużycia jest następująca: POE1, POE2 i POE3.

Rys. 6.4 Wyniki badań zużycia objętościowego dla olejów poliestrowych

Zgodnie z informacjami zawartymi w literaturze światowej [65-75] badanie samych
olejów nie jest wystarczające dla jednoznacznej oceny ich właściwości smarnych w
mieszaninie z czynnikiem chłodniczym. Z tego powodu podjęto próbę oceny wpływu
czynnika chłodniczego na właściwości smarne oleju (rys 6.5-6.7).
Na rysunku 6.5 przedstawiono wyniki badań zużycia objętościowego dla oleju
poliestrowego POE1 oraz dla mieszaniny czynnika chłodniczego R134a z tym olejem. Należy
zauważyć, że obecność czynnika chłodniczego w oleju smarowym spowodowała, że zużycie
objętościowe wzrosło ponad 32 razy.
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Rys.6.5 Porównanie wyników badań zużycia objętościowego dla oleju poliestrowego POE1 z jego
mieszaniną z czynnikiem R134a

Na rysunku 6.6 przedstawiono wyniki badań zużycia objętościowego dla oleju
poliestrowego POE2 oraz dla mieszaniny czynnika chłodniczego R134a z tym olejem. W tym
przypadku obecność czynnika chłodniczego w oleju smarowym spowodowała 27 krotny
wzrost zużycia objętościowego.

Rys. 6,6 Porównanie wyników badań zużycia objętościowego dla oleju poliestrowego POE2 z jego
mieszaniną z czynnikiem R134a
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Na rysunku 6.7 przedstawiono wyniki badań zużycia objętościowego dla oleju
poliestrowego POE3 oraz dla mieszaniny czynnika chłodniczego R134a z tym olejem. Należy
zauważyć, że obecność czynnika chłodniczego w oleju smarowym spowodowała, że zużycie
objętościowe wzrosło ponad 12 razy.

Rys. 6.7 Porównanie wyników badań zużycia objętościowego dla oleju poliestrowego POE3 z jego
mieszaniną z czynnikiem R134a

Na rysunku 6.8 przedstawiono wyniki badań zużycia objętościowego dla badanych
mieszanin POE/R134a. Najmniejsze zużycie wystąpiło dla mieszaniny POE1/R134a i
wyniosło średnio 31,25 mm3. W przypadku mieszaniny POE2/R134a zużycie było większe
średnio o 63% i wyniosło 49,43 mm3, natomiast dla mieszaniny POE3/R134a średnio o 117%
i wyniosło 67,90 mm3.
We wszystkich analizowanych przypadkach stwierdzono, że zużycie próbek po testach
w mieszaninie olej - czynnik chłodniczy jest wyraźnie (od 12 do 32 razy) wyższe niż dla
samego oleju. Można zatem uznać, że opracowana w ramach niniejszej pracy metoda badań
oraz zastosowane stanowisko pozwalają właściwie odwzorować oddziaływanie czynnika
chłodniczego na właściwości smarne oleju (mieszaniny olej-czynnik). Także zaproponowane
kryterium – zużycie objętościowe próbek – może stanowić skuteczny wskaźnik w ocenie:
 zmiany właściwości smarnych w relacji olej i mieszanina olej-czynnik,
 porównawczej grupy olejów.
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Stanowisko badawcze (rozdział 4) i opracowana metoda badań (rozdział 5) stanowią
skuteczne narzędzia do porównania właściwości smarnych różnych olejów i mieszanin.
Wyniki badań potwierdzają, że ocena właściwości smarnych olejów w ekstremalnych
warunkach pracy sprężarek chłodniczych nie może zastać dokonana standardowymi
metodami badań środków smarowych. Do takiej oceny niezbędne jest przeprowadzenie badań
tribologicznych w mieszaninie oleju z czynnikiem chłodniczym.
Dodatkowo za takim działaniem może przemawiać następujący wniosek wynikający z
danych zawartych na rysunkach 6.4 i 6.8. W przypadku każdego z badanych olejów
stwierdzono inną krotność wzrostu zużycia porównując wynik dla oleju i mieszaniny olej –
czynnik chłodniczy. W konsekwencji zmieniły się również względne relacje między
właściwościami smarnymi badanych mieszanin. Świadczyć to może o trochę innym
oddziaływaniu czynnika R134a na każdy z olejów. Specyfika tego oddziaływania może być
zidentyfikowana tylko w testach porównawczych olejów opracowaną w niniejszej pracy
metodą badawczą.

Rys. 6.8 Wyniki badań zużycia objętościowego dla poszczególnych olejów poliestrowych w
mieszaninie z czynnikiem chłodniczym R134a

Badane oleje poliestrowe różnych producentów będące wzajemnymi zamiennikami
różnią się dość znacząco ceną. Najtańszy spośród badanych środków smarowych jest olej
POE1. Olej POE2 jest od niego droższy o 20%, natomiast olej POE3 o 7%. Potencjalny
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użytkownik może podejmować decyzję zakupu oleju poliestrowego dedykowanego do
współpracy z czynnikiem chłodniczym R134a na podstawie ceny. Należy zwrócić uwagę, że
najdroższy olej wcale nie gwarantuje najlepszych właściwości smarnych (rys. 6.9).

Rys. 6.9 Zestawienie porównawcze udziału procentowego wielkości zużycia objętościowego w
mieszaninie z czynnikiem R134a oraz ceny detalicznej dla badanych olejów poliestrowych

W czasie badań rejestrowano również przebiegi wartości momentu tarcia. Pomiarów
dokonywano z częstotliwością 1 Hz. Następnie obliczano wartości współczynnika tarcia. Na
rysunku 6.10 przedstawiono uśrednione przebiegi współczynnika tarcia w przypadku badań
zużyciowych dla oleju POE1 jak i dla mieszaniny tego oleju z czynnikiem chłodniczym
R134a.

94

Rys. 6.10 Przebiegi współczynnika tarcia dla badań zużyciowych dla niezanieczyszczonego oleju
POE1 oraz dla mieszaninyPOE1/R134a

Średnia wartość współczynnika tarcia dla badań w obecności oleju smarowego POE1
wyniosła 0,20. Z kolei obecność czynnika w oleju smarowym spowodowała, że średnia
wartość współczynnika tarcia wzrosła o ponad 57% i wyniosła 0,31.
Na rysunku 6.11 przedstawiono uśrednione przebiegi współczynnika tarcia dla badań
oleju POE2 oraz mieszaniny tego oleju z czynnikiem chłodniczym R134a.

Rys. 6.11 Przebiegi współczynnika tarcia dla badań zużyciowych dla niezanieczyszczonego oleju
POE2 oraz dla mieszaninyPOE2/R134a
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Średnia wartość współczynnika tarcia dla badań zużyciowych w obecności oleju
smarowego POE2 wyniosła 0,18, natomiast dla badań w mieszaninie POE2/R134a średnia
wartość współczynnika tarcia wzrosła o ponad 73% i wyniosła 0,32.
Podobnie na rysunku 6.12 przedstawiono uśrednione przebiegi współczynnika tarcia
dla badań w oleju POE3 oraz w mieszaninie POE3/R134a. Średnia wartość współczynnika
tarcia w pierwszym przypadku wyniosła 0,25, natomiast w drugim była o niespełna 43%
wyższa i wyniosła 0,35.

Rys. 6.12 Przebiegi współczynnika tarcia dla badań zużyciowych dla niezanieczyszczonego oleju
POE3 oraz dla mieszaninyPOE3/R134a

Wartość średniego współczynnika tarcia dla olejów POE w każdym z przypadków
była niższa niż dla mieszanin. Warto również zaznaczyć, że oleje POE1 i POE2 oraz ich
mieszaniny

z

czynnikiem

chłodniczym

R134a

charakteryzują

się

zbliżonymi

współczynnikami tarcia, natomiast olej POE3 i mieszanina POE3/R134a wartościami
znacznie większymi.
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6.5 Charakterystyka mechanizmów zużywania
Znaczące różnice zużycia między wzajemnymi zamiennikami olejów smarowych
przeznaczonych do współpracy z czynnikiem chłodniczym R134a spowodowały potrzebę
wskazania

przyczyn

takiego

stanu.

W

tym

celu

przeprowadzono

badania

spektrofotometryczne składu dla olejów POE1, POE2 oraz POE3. Przeprowadzono również
badania profilometryczne oraz wykonano zdjęcia powierzchni w kierunku poprzecznym w
najgłębszym miejscu śladu zużycia na próbkach w kształcie klocka po próbach w mieszaninie
z czynnikiem R134a.
Dla trzech olejów poliestrowych dedykowanych do współpracy z czynnikiem
chłodniczym R134a wykonano badania spektrofotometryczne. Zastosowano dwie metody
analityczne: spektrofotometrię w zakresie światła podczerwonego (spektrofotometr FTIR
6200 firmy JASCO) i spektrometrię Ramana (spektrometr NRS 5100 firmy JASCO). Pomiary
z wykorzystaniem spektrofotometrii FTIR wykonano metodą odbiciową z użyciem kryształu
z selenku cynku, przy:


zakresie spektralnym – 4000600 cm-1,



rozdzielczości – 4 cm-1,



liczba skanów – 15.
Z kolei pomiary z wykorzystaniem spektrometrii Ramana wykonano przy:



zakresie pomiarowym – 1003500 cm-1,



rozdzielczości –4 cm-1,



czasie wzbudzania – 10s,



liczba powtórzeń – 4,



długości fali lasera wzbudzającego =532 nm.
Interpretacji widm dokonano w oparciu o bibliotekę widm KnowItAll firmy BIO-

RAD oraz dane literaturowe [93].
Na podstawie zarejestrowanych widm IR olejów POE1, POE2 oraz POE3
stwierdzono, że każda z próbek, pod względem chemicznym, jest długołańcuchowym estrem.
Świadczą o tym silne pasma występujące przy: 1737cm-1 (drgania rozciągające grupy C=O),
w zakresie 1300-1000 cm-1 (trzy pasma odpowiadające drganiom rozciągającym wiązań C-OC) oraz słabe pasmo przy 3465 cm-1 (nadton C=O) (rys. 6.13 – 6.15).
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Rys.6.13 Widmo IR oleju smarowego POE1

Rys. 6.14 Widmo IR oleju smarowego POE 2
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Rys. 6.15 Widmo IR oleju smarowego POE 3

Do zidentyfikowania składu chemicznego olejów smarowych wykorzystano także,
komplementarną do spektroskopii FTIR, spektroskopię ramanowską. Widma Ramana olejów
smarowych POE1, POE2 oraz POE 3 przedstawiono na rysunkach 6.16-6.18.

Rys. 6.16 Widmo Ramana oleju smarowego POE 1
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Rys. 6.17 Widmo Ramana oleju smarowego POE 2

Rys. 6.18 Widmo Ramana oleju smarowego POE 3

100

Stwierdzono, że widma Ramana olejów smarowych POE2 i POE3 są bardzo podobne
(rys. 6.19).

Rys. 6.19 Porównanie widm Ramana oleju smarowego POE2 i POE3

Oprócz pasm charakterystycznych dla długołańcuchowych węglowodorów w widmie
olejów występują pasma charakterystyczne dla estrów. Są to pasma: przy 1741 cm-1 (średnio
intensywne, odpowiadające drganiom rozciągającym C=O) oraz przy ok. 1250 i 1111 cm-1
(drgania rozciągające asymetryczne i symetryczne grupy C-O). W widmie oleju smarowego
POE1, oprócz wymienionych pasm zidentyfikowano pasma położone przy liczbach falowych
1204 i 744 cm-1, których nie było w widmach olejów POE2 i POE3. Obecność tych pasm
powiązano z zawartością w oleju związków siarki zawierających strukturę -SO2-.
Na podstawie przeprowadzonych badań spektralnych można stwierdzić, że wszystkie
badane oleje smarowe są olejami estrowymi, zawierającymi dodatki uszlachetniające. We
wszystkich olejach zidentyfikowano (metodą spektroskopii FTIR) pasma pochodzące
najprawdopodobniej od wielofunkcyjnego dodatku – ditiofosforanu. W oleju POE1
zastosowano najprawdopodobniej jeszcze dodatek uszlachetniający zawierający w swej
strukturze ugrupowania siarkowe (np. dyspergator sulfonianowy).
Dyspergatory są związkami powierzchniowo-czynnymi mogącymi:


zmywać osady z powierzchni,



nie pozwalać na tworzenie dużych aglomeratów produktów zużycia w objętości środka
smarnego,
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tworzyć warstwy na powierzchniach współpracujących, które zabezpieczają przed
osadami.
W celu zidentyfikowania potencjalnego oddziaływania obecnych w oleju POE1

dyspergatorów na proces zużywania wykonano badania profilometryczne w kierunku
poprzecznym w najgłębszym miejscu śladu zużycia na próbkach po testach w mieszaninach:
POE1/R134a, POE2/R134a oraz POE3/R134a (rys. 6.20). Wykorzystano profilometr Carl
Zeiss ME-10.

Rys. 6.20 Wyniki badań profilometrycznych w kierunku poprzecznym w najgłębszym miejscu śladu
zużycia na próbkach w kształcie klocka po próbach w mieszaninach: POE1/R134a, POE2/R134a oraz
POE3/R134a
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Porównując największą wysokość profilu Rz można zauważyć, że najmniejszą wartość
zmierzono dla próbki POE1/R134a i wynosiła ona 2,76 μm. Z kolei dużo większe wartości
można zauważyć dla próbek badanych w mieszaninie POE2/R134a (6,23 μm) oraz dla
POE3/R134a (10,40 μm).
Porównując wartości parametr Rv (głębokość najniższego wgłębienia profilu)
najmniejszą głębokość wgłębienia stwierdzono w przypadku śladu zużycia po badaniach w
mieszaninie POE1/R134a (0,86 μm). Głębokość najniższego wgłębienia profilu Rv dla
mieszaniny POE2/R134a wyniosła 3,15 μm, natomiast dla mieszaniny POE3/R134a (3,99
μm).
Na rysunku 6.21 przedstawiono zdjęcia powierzchni w kierunku poprzecznym w
najgłębszym miejscu śladu zużycia na próbkach po testach w mieszaninach: POE1/R134a,
POE2/R134a oraz POE3/R134a. Na śladach zużycia próbek po badaniach w mieszaninach
POE2/R134a oraz POE3/R134a widać rysy mogące świadczyć o ściernym działaniu dużych
cząstek zużycia lub aglomeratów tych cząstek. Dla POE1/R134a nie zaobserwowano
wyraźnych śladów takiego działania. Fakt ten może wynikać z zastosowania w oleju POE1
dyspergatora.

Rys. 6.21 Zdjęcia powierzchni w kierunku poprzecznym w najgłębszym miejscu śladu zużycia na
próbkach w kształcie klocka po próbach w mieszaninach: POE1/R134a, POE2/R134a oraz
POE3/R134a.

* * *
W rozdziale 6 przedstawiono wyniki oceny właściwości smarnych olejów poliestrowych
przeznaczonych do współpracy z aktualnie powszechnie stosowanym czynnikiem R134a.
Badania porównawcze wykonano dla trzech różnych olejów o tej samej klasie lepkości
stanowiących dla siebie zamienniki. Jako miarę oceny przyjęto zużycie objętościowe próbek
wyznaczone w trakcie testów zrealizowanych według opracowanej w ramach niniejszej pracy
metody.
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Analizując wyniki badań stwierdzono, że zużycie po próbach w mieszaninie olej –
czynnik chłodniczy jest kilkakrotnie wyższe niż w przypadku samego oleju. Można zatem
uznać, że wyniki te pozytywnie weryfikują skuteczność opracowanej przez autora pracy
metody badań w zakresie odzwierciedlenia wpływu czynnika chłodniczego na właściwości
smarne mieszaniny olej – czynnik chłodniczy.
Ponadto stwierdzono znaczące różnice zużycia próbek po testach z poszczególnymi
olejami (zarówno w przypadku samych olejów jak i mieszaniny olej – czynnik chłodniczy).
Jest to spostrzeżenie godne podkreślenia, bowiem badane oleje posiadając tę samą klasę
lepkości mogą stanowić dla siebie zamienniki (wynika to także z opisu producenta).
Zaobserwowane różnice w oddziaływaniu czynnika R134a na właściwości smarne
porównywanych olejów (w mieszaninie) potwierdzają, że jedyną metodą oceny tych
właściwości są badania w warunkach zbliżonych do rzeczywistej eksploatacji. Takie
możliwości stwarza opracowana w niniejszej pracy metoda badawcza.
Autor pracy podjął również próbę ustalenia przyczyn znaczących rozbieżności między
właściwościami smarnymi mieszanin badanych olejów (wzajemnych zamienników) z
czynnikiem R134a. Do tego celu wykorzystano badania spektrofotometryczne składu olejów
oraz

badaniach

profilometrycznych

spektrofotometryczne

wykazały

powierzchni

obecność

we

śladu

wszystkich

zużycia

próbek.

porównywanych

Analizy
olejach

wielofunkcyjnego dodatku – ditiofosforanu, natomiast tylko w oleju POE1 obecność dodatku
uszlachetniającego zawierającego w swej strukturze ugrupowania siarkowe (np. dyspergator
sulfonianowy). Najmniejsze zużycie próbek po testach w mieszaninie z olejem POE1 może
być spowodowane obecnością dyspergatora, który uniemożliwia tworzenie dużych
aglomeratów produktów zużycia w objętości środka smarnego. Na powierzchni próbek
badanych w oleju POE1 nie stwierdzono bowiem tak wyraźnych śladów zużycia ściernego
jak w przypadku testów z olejami POE2 i POE3.
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7. Ocena właściwości smarnych mieszaniny olej mineralny – czynnik R290
W rozdziale 7 przedstawiono wyniki badań porównawczych właściwości smarnych
trzech olejów mineralnych przeznaczonych do współpracy z propanem R290 (zasadniczo w
mieszaninie z czynnikiem). Oceny dokonano wykorzystując metodykę opisaną w rozdziale 6 i
zastosowaną dla olejów poliestrowych współpracujących z czynnikiem R134a. Z uwagi na
stosunek gęstości oleju i czynnika chłodniczego dla propanu obserwowano inny mechanizm i
tempo tworzenia mieszaniny niż dla R134a.
Wyniki badań zaprezentowane w rozdziale 7 uzupełniają niewielki dotychczas zasób
danych literaturowych o właściwościach smarnych mieszanin olej-propan [100, 101].
Zaostrzenie przepisów dotyczących oddziaływań czynników chłodniczych na środowisko
powoduje, że propan w przyszłości może stać się jedną z częściej stosowanych substancji.
Zamieszczone w pracy wyniki mogą zatem przyczynić się do lepszego doboru olejów
przewidzianych do zastosowania w układach chłodniczych z R290.
7.1 Materiały badawcze
Wykorzystując opracowaną metodę badawczą wykonano testy dla olejów smarowych
dedykowanych do współpracy z ekologicznym czynnikiem chłodniczym – propan (R290).
Dla tego czynnika chłodniczego najczęściej zalecany jest olej mineralny. W przypadku
czynnika chłodniczego R290 wykonano badania dla trzech olejów różnych producentów z tej
samej klasy lepkości ISO VG 32 [94, 102, 103]. Właściwości wybranych olejów
przedstawiono w tabeli 7.1.
Tabela 7.1 Właściwości mineralnych olejów smarowych dedykowanych do współpracy z czynnikiem
chłodniczym R290 [102,103]
Typ
oleju
MO1
MO2
MO3

Lepkość [mm2/s]
40 oC
100 oC
32
4,8
29,5
4,31
32
4,4

Gęstość w 15 oC
[kg/m3]
889
909
910

Właściwości
Temperatura
zapłonu [oC]
185
178
190

Temperatura
płynięcia [oC]
-45
-40
-42

Współczynnik ceny
[% ceny MO3]
141
102
100

W badaniach wykorzystano próbki z żeliwa szarego EN-GJL-250 w postaci rolki i
przeciwpróbki z aluminium PA6 w postaci prostopadłościennego klocka (rys. 4.2).
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7.2 Dobór parametrów badań
Indywidualnie jako parametr zależny dla czynnika chłodniczego R290 ustalono
wartość ciśnienia na poziomie 0,75 MPa. Czas trwania testu zużyciowego przyjęto na
podstawie badań wstępnych z wykorzystaniem oleju mineralnego MO1. Podobnie jak dla
badań olejów poliestrowych założono, że zużycie objętościowe powinno przekraczać wartość
około 0,5 mm3 (tabela 5.1). Przeprowadzono kilka biegów badawczych przy różnych czasach
realizacji. Czasy te wynosiły odpowiednio 5, 10, 20, 30 oraz 60 minut. Wyniki doboru tego
parametru przedstawiono na rysunku 7.1.

Rys. 7.1 Zużycie objętościowe w funkcji czasu trwania testu zużyciowego dla oleju mineralnego MO1

Dla badanego oleju smarowego ustalono, że czas przeprowadzania testów
zużyciowych wynosić powinien 20 minut.
W celu określenia czasu wytwarzania mieszaniny oleju smarowego MO z czynnikiem
chłodniczym R290 przeprowadzono kilka biegów badawczych przy różnych czasach
wytwarzania mieszaniny. Wytypowano pięć czasów wytwarzania mieszaniny oleju
smarowego z czynnikiem chłodniczym: 40 minut, 2, 4, 20 oraz 30 godzin. Na rysunku 7.2
przedstawiono wyniki tych badań.
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Rys. 7.2 Zużycie objętościowe w funkcji czasu wytwarzania mieszaniny oleju smarowego MO1 oraz
czynnika chłodniczego R290

Dla czynnikaR290 zastosowano to samo kryterium wyboru czasu wytwarzania
mieszaniny co w przypadku czynnika R134a.
Tabela 7.2 Dane dla doboru czasu wytwarzania mieszaniny do badań mieszanin MO/R290
Czas wytwarzania
mieszaniny

Zużycie objętościowe
[mm3]

Niepewność względna
pojedynczego pomiaru
[mm3]

Różnica zużycia w
porównaniu z
poprzednim czasem
wytwarzania
mieszaniny [mm3]

40 min

0,74

0,096

-

2h

0,82

0,104

0,12

4h

0,96

0,115

0,14

20 h

1,59

0,155

0,63

30 h

1,63

0,159

0,04

Zgodnie z przyjętymi założeniami zdecydowano, że badania zużyciowe dla mieszanin
olejów smarowych z grupy MO i czynnika chłodniczego R290 powinny być poprzedzone
czasem wytwarzania tych mieszanin wynoszącym 20 godzin. W przypadku mieszanin
czynnika R290 z olejami MO można zaobserwować wolniejsze tempo mieszania związane z
występowaniem jedynie dyfuzji międzycząsteczkowej, co opisano w rozdziale 3.
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Ustalono, że oprócz przedstawionych w opisie metody parametrów niezależnych,
badania dla mieszanin olejów smarowych z grupy MO i czynnika chłodniczego R290
powinny być przeprowadzone przy ciśnieniu czynnika chłodniczego wynoszącego 0,75 MPa,
czasie wykonywania testu zużyciowego wynoszącym 20 minut oraz czasie wytwarzania
mieszanin wynoszącym 20 godzin. W tabeli 7.3 przedstawiono zestaw parametrów badań dla
mieszanin olejów smarowych z grupy MO z czynnikiem chłodniczym R290.
Tabela 7.3 Zestawienie parametrów badań dla mieszanin olejów smarowych z grupy MO z czynnikiem
chłodniczym R1290
Parametr
Jednostka Typ parametru Wartość
[obr/min]

niezależny

500

[N]

niezależny

120

-

niezależny

bez ograniczania dostępu
czynnika chłodniczego

Ciśnienie czynnika chłodniczego

MPa

zależny

0,75

Czas przeprowadzania testów
zużyciowych

[min]

zależny

20

[h]

zależny

20

Prędkość obrotowa ruchomej rolki
Obciążenie węzła tarcia
Sposób wytwarzania mieszaniny oleju
smarowego z czynnikiem chłodniczym

Czas wytwarzania mieszaniny oleju
smarowego z czynnikiem chłodniczym

7.3 Plan badań
Badania ekologicznego czynnika chłodniczego przeprowadzono wykorzystując
opracowaną metodę badawczą. Badano mieszaniny czynnika chłodniczego R290 z trzema
olejami smarowymi z tej samej klasy lepkości ISO VG 32 (MO1, MO2, MO3). Dla celów
porównawczych wykonano również testy z wykorzystaniem olejów smarowych. W
przypadku tych badań na olej oddziaływano sprężonym powietrzem pod ciśnieniem 0,75
MPa. W tabeli 7.4 przedstawiono plan badań z użyciem czynnika chłodniczego R290.
Tabela 7.4 Plan badań dla oceny właściwości smarnych mieszanin olejów mineralnych z R290
Lp.

Medium
smarujące

Obciążenie
[N]

1
2
3
4
5
6

MO1
MO 1/R290
MO2
MO 2/R290
MO3
MO 3/R290

120
120
120
120
120
120

Prędkość
obrotowa
[obr/min]
500
500
500
500
500
500

Ciśnienie
wywierane na
olej [MPa]
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Czas
nasycania
[h]
0
20
0
20
0
20

Czas
badania
[min]
20
20
20
20
20
20
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Realizując wyżej zestawione badania w każdym z wariantów dla olejów i mieszanin
przeprowadzono 3 biegi badawcze.
7.4 Wyniki badań
Głównym celem przedstawionych badań była ocena porównawcza właściwości
smarnych trzech olejów mineralnych z tej samej klasy lepkości (MO1, MO2, MO3)
przeznaczonych do stosowania z czynnikiem R290. Sprawdzono również skuteczność
opracowanej metody badań w zastosowaniu do układów, w których gęstość par czynnika jest
mniejsza niż gęstość oleju (odwrotna relacja niż obserwowana w przypadku czynnika R134a i
olejów poliestrowych).
Wyniki testów tribologicznych zestawiono w tabeli 7.5 [104]
Tabela 7.5 Wyniki badań tribologicznych w mieszaninie ekologicznego czynnika chłodniczegoR290 z
kompatybilnymi olejami mineralnymi
Lp.

Medium
smarujące

1

MO1

2

MO1/R290

3

MO2

4

MO2/R290

5

MO3

6

MO3/R290

Szerokość
śladu
zużycia x
[mm]
2,3
2,4
2,1
3,0
3,2
3,3
3,0
2,7
2,6
3,5
3,7
3,8
2,6
2,7
2,6
3,9
3,6
3,8

Zużycie
objętościowe
V [mm3]

Niepewność
względna ∆V
/V [%]

0,61
0,69
0,46
1,36
1,65
1,81
1,36
0,99
0,88
2,16
2,56
2,77
0,88
0,99
0,88
3,00
2,36
2,77

13,83
13,35
15,20
10,77
10,16
9,88
10,77
11,88
12,36
9,37
8,89
8,70
12,36
11,88
12,36
8,48
9,10
8,70

Średnie
zużycie
objętościowe
[mm3]

Odchylenie
standardowe
[mm3]

0,59

0,09

1,61

0,19

1,10

0,20

2,50

0,25

0,92

0,05

2,71

0,26
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Na rysunku 7.3 przedstawiono wyniki badań zużycia objętościowego próbek dla
testów z wykorzystaniem olejów mineralnych. Najmniejsze zużycie wystąpiło dla oleju MO1
i wyniosło średnio 0,59 mm3. W przypadku oleju MO2 zużycie było większe średnio o około
86% i wyniosło 1,10 mm3, natomiast dla oleju MO3 średnio o około 56% i wyniosło 0,92
mm3. Warto zwrócić uwagę na wyraźne różnice właściwości olejów mineralnych z tej samej
klasy lepkości.

Rys. 7.3 Wyniki badań zużycia objętościowego dla poszczególnych olejów mineralnych

Zasadnicze testy wykonano dla mieszanin olej MO – propan. Na rysunku 7.4
przedstawiono wyniki badań zużycia objętościowego dla oleju mineralnego MO1 oraz dla
mieszaniny czynnika chłodniczego R290 z tym olejem. Należy zauważyć, że zużycie po
testach w mieszaninie MO1/R290 było o około 173% większe niż po testach w oleju MO1.
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Rys. 7.4 Porównanie wyników badań zużycia objętościowego dla oleju poliestrowego MO1 z jego
mieszaniną z czynnikiem R290

Na rysunku 7.5 przedstawiono wyniki badań zużycia objętościowego dla oleju
mineralnego MO2 oraz dla mieszaniny czynnika chłodniczego R290 z tym olejem. W tym
przypadku obecność czynnika chłodniczego w oleju smarowym spowodowała wzrost zużycia
o około 127%.
Również w przypadku oleju MO3 zużycie po testach w mieszaninie było większe (rys.
7.6). Stwierdzono wzrost aż o 195%.
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Rys. 7.5 Porównanie wyników badań zużycia objętościowego dla oleju poliestrowego MO1 z jego
mieszaniną z czynnikiem R290

Rys. 7.6 Porównanie wyników badań zużycia objętościowego dla oleju poliestrowego MO3 z jego
mieszaniną z czynnikiem R290
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Na rysunku 7.7 zestawiono wyniki badań zużycia objętościowego dla poszczególnych
olejów mineralnych w mieszaninie z czynnikiem chłodniczym R290. Najmniejsze zużycie
wystąpiło dla mieszaniny MO1/R290 i wyniosło średnio 1,61 mm3. W przypadku mieszaniny
MO2/R R290 zużycie było większe średnio o około 55% i wyniosło 2,50 mm 3. Natomiast dla
mieszaniny MO3/R290 średnie zużycie kształtowało się na poziomie 2,61 mm3 i było o 68 %
większe niż dla samego oleju.
Badane substancje uporządkowano według rosnącego zużycia próbek. Uzyskana
kolejność w przypadku mieszanin olej - czynnik (rys. 7.7) różni się od analogicznego
zestawienia dla samych olejów (rys. 7.3). Zmiany takiej nie zaobserwowano wcześniej w
przypadku badań dla mieszaniny POE/R134a. Zatem nawet w ocenie porównawczej nie można
skutecznie ocenić właściwości smarnych oleju w warunkach jego eksploatacji (mieszanina olej –
czynnik chłodniczy) na podstawie danych charakteryzujących tylko olej.

Powyższe wyniki potwierdzają poprawność opracowanej metody badawczej w
zakresie odwzorowania wpływu czynnika chłodniczego na właściwości smarne oleju.
Dodatkowo świadczą o skuteczności narzędzia badawczego dla różnych mechanizmów
tworzenia mieszaniny (determinowanych stosunkiem gęstości oleju i czynnika chłodniczego).

Rys. 7.7 Wyniki badań zużycia objętościowego dla poszczególnych olejów mineralnych w mieszaninie
z czynnikiem chłodniczym R290
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Oleje mineralne, dla których wykonano badania, różnią się dość znacząco ceną.
Najtańszy spośród badanych środków smarowych jest olej MO3. Olej MO2 jest od niego
droższy o 2%, natomiast olej MO1 aż o 41%. W przypadku, kiedy użytkownik zakupi środek
smarowy kierując się najniższą ceną wybierze olej MO3. W takim wariancie, pomimo
poniesienia najniższych kosztów, zużycie węzłów tarcia w sprężarce chłodniczej (w
ekstremalnych warunkach eksploatacji) może być około 70% większe w porównaniu z
zastosowaniem oleju najdroższego. Dla tej grupy środków smarowych w celu osiągnięcia
najmniejszego zużycia należałoby ponieść koszty o ponad 40% większe (od najtańszego
wariantu). Przy założeniu, że w większości hermetycznych sprężarek tłokowych olej
smarowy jest aplikowany do tych urządzeń tylko raz (przy założeniu bezawaryjnej pracy
elementów układu chłodniczego), większy koszt droższego oleju jest nieporównywalnie mały
z kosztem nowej sprężarki i czynnościami serwisowymi związanymi z jej awarią. Decyzja
zależy jednak od preferencji decydenta (w rozdziale 7.5 przedstawiono kilka przykładowych
wariantów podejmowania decyzji doboru oleju).

Rys. 7.8 Zestawienie porównawcze udziału procentowego wielkości zużycia objętościowego w
mieszaninie z czynnikiem R290 oraz ceny detalicznej dla badanych olejów mineralnych
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Oprócz wartości zużycia objętościowego rejestrowano również przebiegi wartości
momentu tarcia. Pomiarów dokonywano z częstotliwością 1 Hz. Następnie obliczano wartości
współczynnika tarcia. Na rysunku 7.9 przedstawiono uśrednione przebiegi współczynnika
tarcia zarówno dla badań zużyciowych w oleju MO1, jak i w mieszaninie MO1/R290.

Rys. 7.9 Przebiegi współczynnika tarcia dla badań zużyciowych dla niezanieczyszczonego oleju MO1
oraz dla mieszaniny MO1/R290

Średnia wartość współczynnika tarcia dla badań zużyciowych w obecności oleju
smarowego MO1 wyniosła 0,23. Z kolei obecność czynnika w oleju smarowym
spowodowała, że wartość współczynnika tarcia wzrosła o niespełna 21% i wyniosła 0,28.
Na rysunku 7.10 przedstawiono uśrednione przebiegi współczynnika tarcia zarówno
dla badań zużyciowych dla niezanieczyszczonego oleju MO2 jak i dla mieszaniny tego oleju z
czynnikiem chłodniczym R290.
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Rys. 7.10 Przebiegi współczynnika tarcia dla badań zużyciowych dla niezanieczyszczonego oleju MO2
oraz dla mieszaniny MO2/R290

Średnia wartość współczynnika tarcia dla badań zużyciowych w obecności
niezanieczyszczonego oleju smarowego MO2 wyniosła 0,26. Z kolei obecność czynnika w
oleju smarowym spowodowała, że wartość współczynnika tarcia wzrosła o ponad 43% i
wyniosła 0,37.
Na rysunku 7.11 przedstawiono uśrednione przebiegi współczynnika tarcia zarówno
dla badań zużyciowych dla niezanieczyszczonego oleju MO3 jak i dla mieszaniny tego oleju z
czynnikiem chłodniczym R290. Średnia wartość współczynnika tarcia dla badań zużyciowych
w obecności niezanieczyszczonego oleju smarowego MO3 wyniosła 0,22. Z kolei obecność
czynnika w oleju smarowym spowodowała, że wartość współczynnika tarcia wzrosła o ponad
77% i wyniosła 0,41.
Warto zauważyć, że wartość współczynnika tarcia w każdym z badanych przypadków
dla mieszaniny nieznacznie rosła, natomiast dla badań w oleju malała aż do ustabilizowania
wartości na stałym poziomie.

116

Rys.7.11 Przebiegi współczynnika tarcia dla badań zużyciowych dla niezanieczyszczonego oleju MO3
oraz dla mieszaniny MO3/R290

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na porównanie średnich wartości
współczynników tarcia dla badań mieszanin POE/R134a i MO/R290. Warto zaznaczyć, że
badane oleje z obu grup były z tej samej klasy lepkości VG ISO 32. Zestawienie
przedstawiono w tabeli 7.7.
Tabela 7.7 Zestawienie średnich współczynników tarcia dla wszystkich z badanych mieszanin
POE1/R134a POE2/R134a POE3/R134a MO1/R290
Średnia wartość
współczynnika
tarcia

0,31

0,32

0,35

0,28

MO2/R290
0,37

MO3/R290
0,41

Warto zwrócić uwagę, że rozrzut wyników średnich współczynników tarcia w
przypadku mieszanin POE/R134a jest dużo niższy niż dla mieszanin MO/R290. Potwierdza to
ogólne zalety olejów syntetycznych (wymienionych w rozdziale 1) takie jak: tworzenie
trwalszego filmu olejowego i niższe wartości współczynnika tarcia.

* * *
Przeprowadzona na podstawie zużycia próbek ocena właściwości smarnych pozwoliła
porównać trzy mineralne oleje smarowe z tej samej klasy lepkości (VG ISO 32) w
mieszaninie z czynnikiem chłodniczym R290. Czynnik ten z uwagi na niskie wartości
wskaźników ekologicznych jest obiecującą substancją w dla nowych urządzeń chłodniczych.
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Ocena właściwości smarnych mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem R290 uzupełnia
skromnie do tej pory rozwinięty obszar badawczy dotyczący właściwości mieszanin olejów z
czynnikami chłodniczymi z grupy węglowodorów.
Podobnie jak w rozdziale 6 stwierdzono wyraźnie większe zużycie próbek w
mieszaninie MO/R290 niż dla samego oleju mineralnego. Warto jednak zwrócić uwagę na
fakt, że wpływ czynnika chłodniczego na właściwości smarne oleju zależy od badanych
substancji. Dla syntetycznych olejów POE zaobserwowano od 30 do 70 razy większe zużycie
próbek spowodowane obecnością czynnika R134a. Z kolei dla mineralnych olejów MO
zużycie spowodowane obecnością czynnika R290 było większe od 30 do 100%.
Obserwowane różnice mogą wynikać z odmiennych mechanizmów tworzenia mieszaniny
determinowanych stosunkiem gęstości badanych substancji (rozdział 3).
Porównując relacje zużycia próbek w mieszaninie i dla samych olejów w obu
analizowanych układach (POE/R134a – rozdział 6, MO/R290 – rozdział 7) można stwierdzić,
że zaproponowana w niniejszej pracy metoda ocena właściwości smarnych jest skuteczna dla
różnych mechanizmów tworzenia mieszaniny. Skuteczność dotyczy odwzorowania wpływu
czynnika chłodniczego na właściwości smarne.
Przedstawione w tym rozdziale wyniki potwierdzają, że nie można skutecznie ocenić
właściwości smarnych oleju w warunkach jego eksploatacji na podstawie wyników badań
charakteryzujących tylko olej. Klasyfikując badane substancje według rosnącego zużycia
próbek uzyskano w przypadku mieszanin MO/R290 inną kolejność niż dla samych olejów.
Oddziaływanie czynnika chłodniczego na olej smarowy jest cechą indywidualną danych
substancji.
Stwierdzone różnice w oddziaływaniu czynnika chłodniczego na olej między R134a i
R290 podkreślają kluczowe znaczenie dla skuteczności oceny właściwości smarnych
mieszanin (metodą zaproponowaną w niniejszej pracy) indywidualnego ustalenia czasu
tworzenia mieszaniny i czasu badań zużyciowych dla osiągnięcia mierzalnego ubytku
materiału próbki. Parametry te określane są każdorazowo dla badanych substancji (olej,
czynnik chłodniczy).
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8. Wspomaganie podejmowania decyzji o doborze oleju
Wykonane badania mogą ułatwić wybór odpowiedniego oleju smarowego. Autor
pracy zaproponował wykorzystanie metody rangowania jako narzędzia wspomagającego
podejmowanie decyzji [105-107].
Badania przeprowadzone w ramach realizacji niniejszej pracy pozwalają na
wyodrębnienie kilku kryteriów decyzyjnych takich jak:


zużycie próbek w testach z olejem – idealne warunki pracy (K1),



krotność wzrostu zużycia (mieszanina/olej) (K2),



zużycie próbek w testach z mieszaniną – rzeczywiste warunki pracy (K3),



cena oleju smarowego (K4),



średnia wartość współczynnika tarcia (K5).
Podjęcie decyzji o doborze oleju może nastąpić po ocenie poszczególnych kryteriów i

nadanie im wag przez decydenta. Poniżej przedstawiono kilka wariantów wykorzystania
metody rangowania w podejmowaniu decyzji o doborze oleju dla R290 (rozdział 8.1) oraz dla
R134a (rozdział 8.2)
8.1 Wspomaganie podejmowania decyzji o doborze oleju dla R290
W celu porównania badanych olejów oceniono poszczególne kryteria i nadano im
wagi. Symulacje kilku wariantów decyzji zależnych od nastawienia decydenta zestawiono w
tabelach 8.1 – 8.3. Przedstawiono trzy warianty: ekonomiczny, jakościowy i zrównoważony.
W każdym z wariantów autor subiektywnie przypisał wagi poszczególnym kryteriom, starając
się odzwierciedlić jedynie nastawienie decydenta.
W wariancie ekonomicznym główny nacisk podczas podejmowania decyzji położono
na kryterium ceny K4 (50% wpływu na decyzję), Jako następne w kolejności uznano
kryterium zużycia w mieszaninie oleju z czynnikiem chłodniczym K3 (20% wpływu na
decyzję). Pozostałym kryteriom (K1, K2 i K5) przypisano najmniejszy wpływ na decyzję o
doborze (po 10%).
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Tabela 8.1 Rankingowanie doboru oleju smarowego do współpracy z czynnikiem chłodniczym R290
przy ekonomicznym nastawieniu decydenta

Wariant 1 – decydent z nastawieniem ekonomicznym
Olej
MO1
MO2
MO3
MO1
MO2
Kryterium
Waga
Ranking (ilość punktów)
Wartość
K1
0,10
1 (3pkt)
3 (1pkt)
2 (2pkt)
1,10
0,59
K2
0,10
2 (2pkt)
1 (3pkt)
3 (1pkt)
1,73
1,27
K3
0,20
1 (3pkt)
2 (2pkt)
3 (1pkt)
2,50
1,61
3 (1pkt)
2 (2pkt)
1 (3pkt)
141
102
K4
0,50
K5
0,10
1 (3pkt)
2 (2pkt)
3 (1pkt)
0,37
0,28
Ocena
1,90
2,00
2,10
Wybór MO3
Ranking
3
2
1

MO3
0,92
1,95
2,71
100
0,41

Decyzją w wariancie ekonomicznym jest wybór oleju MO3 (wynik oceny 2,10).
Kolejnymi olejami w kompleksowej ocenie decydenta z tego wariantu są olej MO2 (wynik
oceny 2,00) oraz olej MO1 (wynik oceny 1,90). W podejściu ekonomicznym kolejność nie
jest identyczna z kolejnością wynikającą z kryterium zużycia próbek w mieszaninie oleju z
czynnikiem chłodniczym K3. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w tym wariancie
porównywane oleje uzyskały bardzo zbliżone oceny a o wyborze oleju trzeciego
zadecydowało kryterium ceny K4.
W wariancie jakościowym główny nacisk podczas podejmowania decyzji położono na
kryterium zużycia w mieszaninie oleju z czynnikiem chłodniczym K3 (50% wpływu na
decyzję). Kolejne kryterium stanowiło zużycie próbek w testach z samym olejem smarowym
K1 (20% wpływu na decyzję). Pozostałe kryteria (K2, K4 i K5) otrzymały wagi na poziomie
po 10%.
Tabela 8.2 Rankingowanie doboru oleju smarowego do współpracy z czynnikiem chłodniczym R290
przy jakościowym nastawieniu decydenta

Wariant 2 – decydent z nastawieniem jakościowym
Olej
MO1
MO2
MO3
MO1
MO2
Kryterium
Waga
Ranking (ilość punktów)
Wartość
K1
0,20
1 (3pkt)
3 (1pkt)
2 (2pkt)
1,10
0,59
K2
0,10
2 (2pkt)
1 (3pkt)
3 (1pkt)
1,73
1,27
1 (3pkt)
2 (2pkt)
3 (1pkt)
2,50
K3
0,50
1,61
K4
0,10
3 (1pkt)
2 (2pkt)
1 (3pkt)
141
102
K5
0,10
1 (3pkt)
2 (2pkt)
3 (1pkt)
0,37
0,28
Ocena
1,90
1,40
2,70
Wybór MO1
Ranking
2
3
1

MO3
0,92
1,95
2,71
100
0,41

W wariancie jakościowym wybrano olej MO1 (wynik oceny 2,70). Kolejnymi olejami
w kompleksowej ocenie decydenta z tego wariantu są olej MO2 (wynik oceny 1,90) oraz olej
MO3 (wynik oceny 1,40). W podejściu jakościowym kolejność jest w tym przypadku
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identyczna z kolejnością wynikającą z kryterium zużycia w mieszaninie oleju z czynnikiem
chłodniczym K3.
Z kolei w wariancie zrównoważonym główny nacisk podczas podejmowania decyzji
położono na kryteria: zużycia w mieszaninie oleju z czynnikiem chłodniczym K3 oraz ceny
K4 (po 30% wpływu na decyzję), Kryterium zużycia w oleju smarowym K1 i kryterium
krotności wzrostu zużycia K2 przypisano po 15% wpływu na decyzję). Najmniejszy wpływ
na decyzję w tym wariancie ma kryterium K5.
Tabela 8.3 Rankingowanie doboru oleju smarowego do współpracy z czynnikiem chłodniczym R290
przy zrównoważonym nastawieniu decydenta

Wariant 3 – decydent z nastawieniem zrównoważonym
Olej
MO1
MO2
MO3
MO1
MO2
MO3
Kryterium
Waga
Ranking (ilość punktów)
Wartość
K1
0,15
1 (3pkt)
3 (1pkt)
2 (2pkt)
1,10
0,92
0,59
K2
0,15
2 (2pkt)
1 (3pkt)
3 (1pkt)
1,73
1,95
1,27
1 (3pkt)
2 (2pkt)
3 (1pkt)
2,50
2,71
K3
0,30
1,61
3 (1pkt)
2 (2pkt)
1 (3pkt)
141
102
K4
0,30
100
K5
0,10
1 (3pkt)
2 (2pkt)
3 (1pkt)
0,37
0,41
0,28
Ocena
2,00
1,95
2,25
Wybór MO1
Ranking
2
3
1
W wariancie zrównoważonym podobnie jak w wariancie jakościowym wybrano olej
MO1 (wynik oceny 2,25). Kolejnymi olejami w kompleksowej ocenie decydenta z tego
wariantu są olej MO2 (wynik oceny 2,00) oraz olej MO3 (wynik oceny 1,95). Różnice w
ocenie dwóch ostatnich olejów są nieznaczne.
Metoda rangowania wskazała:. w wariancie ekonomicznym oleju z oznaczeniem MO3,
natomiast w wariantach jakościowym i zrównoważonym oleju MO1.
Przedstawione powyżej podejście w podejmowaniu decyzji dotyczącej doboru oleju
smarowego do współpracy z określonym czynnikiem chłodniczym jest przykładem
wykorzystania wyników badań uzyskanych w ramach niniejszej pracy na wykonanym
stanowisku badawczym. Należy zaznaczyć, że wynik metod rankingowych ściśle zależy od
preferencji decydenta i wynikających z nich wag poszczególnych kryteriów.
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8.2 Wspomaganie podejmowania decyzji doboru oleju dla R134a
Symulacje kilku wariantów decyzji zależnych od nastawienia decydenta zawarto w
tabelach 8.4 – 8.6. Przedstawiono warianty oraz wagi dla kryteriów takie jak w przypadku
doboru oleju do czynnika R290 (rozdział 7.5.1).
Tabela 8.4 Rankingowanie doboru oleju smarowego do współpracy z czynnikiem chłodniczym R134a
przy ekonomicznym nastawieniu decydenta

Wariant 1 – decydent z nastawieniem ekonomicznym
Olej
POE1
POE2
POE3
POE1
POE2
POE3
Kryterium
Waga
Ranking (ilość punktów)
Wartość
K1
0,10
1 (3pkt)
2 (2pkt)
3 (1pkt)
1,78
5,43
0,96
K2
0,10
3 (1pkt)
2 (2pkt)
1 (3pkt)
32
27
12
K3
0,20
1 (3pkt)
2 (2pkt)
3 (1pkt)
49,43
67,90
31,25
1 (3pkt)
3 (1pkt)
2 (2pkt)
120
107
K4
0,50
100
K5
0,10
1 (3pkt)
2 (2pkt)
3 (1pkt)
0,32
0,35
0,31
Ocena
1,50
1,70
2,70
Wybór POE1
Ranking
3
2
1

Tabela 8.5 Rankingowanie doboru oleju smarowego do współpracy z czynnikiem chłodniczym R134a
przy jakościowym nastawieniu decydenta

Wariant 2 – decydent z nastawieniem jakościowym
Olej
POE1
POE2
POE3
POE1
POE2
POE3
Kryterium
Waga
Ranking (ilość punktów)
Wartość
K1
0,20
1 (3 pkt.) 2 (2pkt)
3 (1pkt)
1,78
5,43
0,96
K2
0,10
3 (1pkt)
2 (2pkt)
1 (3pkt)
32
27
12
1 (3pkt)
2 (2pkt)
3 (1pkt)
49,43
67,90
K3
0,50
31,25
K4
0,10
1 (3pkt)
3 (1pkt)
2 (2pkt)
120
107
100
K5
0,10
1 (3pkt)
2 (2pkt)
3 (1pkt)
0,32
0,35
0,31
Ocena
1,90
1,30
2,60
Wybór POE1
Ranking
2
3
1

Tabela 8.6 Rankingowanie doboru oleju smarowego do współpracy z czynnikiem chłodniczym R134a
przy zrównoważonym nastawieniu decydenta

Wariant 3 – decydent z nastawieniem zrównoważonym
Olej
POE1
POE2
POE3
POE1
POE2
Kryterium
Waga
Ranking (ilość punktów)
Wartość
K1
0,15
1 (3pkt)
2 (2pkt)
3 (1pkt)
1,78
0,96
K2
0,15
3 (1pkt)
2 (2pkt)
1 (3pkt)
32
27
1 (3pkt)
2 (2pkt)
3 (1pkt)
49,43
K3
0,30
31,25
1 (3pkt)
3 (1pkt)
2 (2pkt)
120
K4
0,30
100
K5
0,10
1 (3pkt)
2 (2pkt)
3 (1pkt)
0,32
0,31
Ocena
1,70
1,60
2,70
Wybór POE1
Ranking
2
3
1

POE3
5,43
12
67,90
107
0,35
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Przy doborze oleju do czynnika R134a w każdym z analizowanych wariantów
(ekonomiczny, jakościowy i zrównoważony) metoda rangowania wskazała na olej z
oznaczeniem POE1. Warto podkreślić, że olej POE1 posiadał najlepsze właściwości smarne
przy najniższej cenie, co zdecydowało o jego wyborze w analizowanych wariantach. Wyniki
doboru oleju do czynnika R290 – rozdział 7.4 – były bardziej zróżnicowane.

* * *
W rozdziale 8 przedstawiono procedurę doboru oleju smarowego z wykorzystaniem
metod wielokryterialnego wspomagania decyzji (metoda rangowania). Kryteria oceny
zastosowane w tym podejściu sformułowano na podstawie wyników badań opisanych w
niniejszej pracy. W tym rozdziale przedstawiono subiektywny przykład kilku wariantów
podejmowania decyzji przy różnym nastawieniu decydenta (ekonomicznym, jakościowym
oraz zrównoważonym). Przeprowadzano rozważania dla mieszanin opisanych w rozdziale 7
(MO/R290) oraz rozdziale 6 (POE/R134a). Zaproponowana procedura może stanowić
skuteczne narzędzie wspomagania decyzji w zakresie doboru olejów do sprężarek
chłodniczych ze szczególnym uwzględnieniem właściwości smarnych dla warunków
eksploatacji.
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9. Badania tribologiczne w ekstremalnych sytuacjach eksploatacyjnych
Po dłuższej przerwie w pracy urządzenia chłodniczego w sprężarce gromadzi się i
miesza z olejem duża ilość czynnika chłodniczego. Tworzeniu mieszaniny sprzyja wzrost
ciśnienia i obniżenie temperatury (zmiany spowodowane brakiem sprężania i oddziaływaniem
otoczenia). W fazie rozruchu z oleju znajdującego się w sprężarce chłodniczej gwałtownie
odparowuje pewna ilość czynnika chłodniczego. Skutkiem tego jest występowanie
niepożądanego efektu pienienia oleju. Następstwa pienienia bywają silnie destrukcyjne dla
ruchomych elementów urządzeń chłodniczych (rys. 1.7). Prowadzenia badań procesu
pienienia w rzeczywistych warunkach pracy urządzeń chłodniczych jest praktycznie
niemożliwe. Dlatego podjęto próbę eksperymentalnego modelowania tych ekstremalnych
stanów eksploatacji w warunkach laboratoryjnych. Badania przeprowadzono dla dwóch
olejów poliestrowych POE1 i POE2 oraz czynnika chłodniczego R134a.
9.1 Metoda badań
Dodatkową funkcją zespołu zasilania czynnikiem chłodniczym jest umożliwienie
procesu pienienia oleju [108]. Pianę można uzyskać poprzez zmniejszenie wartości ciśnienia
w komorze badawczej, w której wcześniej przygotowano mieszaninę oleju smarowego z
czynnikiem chłodniczym (zgodnie ze schematem 4.5). Dzięki odwrotnemu montażowi
reduktora ciśnienia czynnika chłodniczego i skierowaniu czynnika przez stację odzysku do
zbiornika z czynnikiem chłodniczym.
Na rysunku 9.1 przedstawiono schemat połączeń urządzeń podczas wytwarzania piany
olejowej. Podczas tej operacji zawory odcinające 2, 11 i 12 są zamknięte, natomiast zawory
odcinające 1, 3-10 pozostają otwarte. Czas wydzielania czynnika chłodniczego z mieszaniny z
olejem smarowym (pienienie oleju) ściśle zależy od stężenia czynnika chłodniczego w
mieszaninie.
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Rys. 9.1 Schemat połączeń urządzeń w zespole zasilającym czynnikiem chłodniczym podczas
wytwarzania piany olejowej: K - komora badawcza, S - stacja do odzysku czynnika chłodniczego, R reduktor ciśnienia czynnika chłodniczego, Z - zbiornik czynnika chłodniczego, 1-12 - zawory
odcinające

Badania laboratoryjne w warunkach pienienia oleju smarowego wykonano
wykorzystując opracowaną metodę badań opisaną w rozdziale 5 z pewnymi modyfikacjami.
Pozostawiono niezależne parametry w postaci prędkości obrotowej rolki wynoszącej 500
obr/min, obciążenia węzła tarcia wynoszącego 120 N oraz sposobu wytwarzania mieszaniny
oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym bez ograniczania dostępu czynnika
chłodniczego. Pozostano również przy ustalonym w rozdziale 6 czasie wytwarzania
mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym wynoszącym 40 minut oraz
wyjściowym ciśnieniu czynnika chłodniczego wynoszącym 0,5 MPa. Skrócono natomiast
czas przeprowadzania testu zużyciowego do 1 minuty. Powodem był gwałtowny i
krótkotrwały charakter efektu pienienia oleju smarowego. Droga tarcia wynosiła 31,42m.
Spośród wyróżnionych w rozdziale 5.3 etapów prowadzenia eksperymentu
zmodyfikowano jedynie etap IV, czyli przeprowadzenie testu zużyciowego. W trakcie testów
zużyciowych efekt pienienia uzyskiwano poprzez zmniejszenie wartości ciśnienia w komorze
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badawczej z 0,5 MPa do 0,2MPa. W tym celu odwrotnie montowano reduktor ciśnienia
czynnika chłodniczego i kierowano czynnik przez stację odzysku do zbiornika. Ciśnienie
czynnika chłodniczego na wylocie ustawiono na wartość 0,2 MPa. W tabeli 9.1 zestawiono
czynności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zmodyfikowanego na potrzeby
badania efektu pienienia oleju etapu IV.
Tabela 9.1 Zestawienie czynności umożliwiających przeprowadzenie testu zużyciowego w warunkach
pienienia oleju
Lp.
1
2

Czynność
Obciążenie węzła tarcia
Zadanie prędkości
obrotowej i czasu trwania
testu zużyciowego
Realizacja testu
zużyciowego

3

Uwagi
założenie ciężarków o masie 12 kg (siła obciążająca 120 N)
ustawienie wartości prędkości obrotowej 500 obr/min poprzez skrzynkę
sterującą, zadanie czasu trwania testu (1 minuta) oraz parametrów
archiwizacji danych poprzez komputerowe oprogramowanie pomiarowe
uruchomienie napędu stanowiska poprzez aplikację komputerową oraz
stacji do odzysku czynnika chłodniczego oraz niezwłoczne otwarcie
zaworu 10 (wg schematu na rysunku 4.9 – wcześniej należy ustawić w
pozycji otwartej zawory 1 oraz 3-9)

Suma

Czas
2
3
2

7

Dla celów porównawczych wykonano badania zużyciowe mieszanin POE/R134a bez
efektu pienienia przy stałym ciśnieniu czynnika o wartości 0, MPa - według opracowanej
metody (podobnie jak w rozdziale 6 i 7). Czas trwania badań zużyciowych skrócono do 1
minuty.
W tabeli 9.2 zestawiono parametry badań stanowiskowych ekstremalnej sytuacji
eksploatacyjnej jaką jest pienienie oleju.
Tabela 9.2 Zestawienie parametrów badań dla mieszanin olejów smarowych z grupy POE z
czynnikiem chłodniczym R134a podczas efektu pienienia
Parametr
Jednostka Wartość
Prędkość obrotowa ruchomej rolki

[obr/min]

500

[N]

120

-

bez ograniczania dostępu
czynnika chłodniczego

Ciśnienie czynnika chłodniczego

MPa

0,2 (0,5-0,2)

Czas przeprowadzania testów
zużyciowych

[min]

1

Czas wytwarzania mieszaniny oleju
smarowego z czynnikiem chłodniczym

[min]

40

Obciążenie węzła tarcia
Sposób wytwarzania mieszaniny oleju
smarowego z czynnikiem chłodniczym
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9.2 Wyniki badań
Celem przedstawionych badań było:


zweryfikowanie

poprawności

działania

stanowiska

badawczego

w

zakresie

eksperymentalnego modelowania ekstremalnej sytuacji eksploatacyjnej, jaką jest
pienienie oleju,


poznanie właściwości smarnych olejów pozostających w mieszaninie z czynnikiem
chłodniczym podczas pienienia i bez występowania tego efektu.
Wyniki testów tribologicznych zestawiono w tabeli 9.3.

Tabela 9.3 Wyniki badań tribologicznych podczas pienienia oleju i bez występowania tego efektu
Lp.

Medium smarujące

Szerokość śladu
zużycia x [mm]

Zużycie objętościowe
V [mm3]

Niepewność względna
∆V /V [%]

1
2
3
4

POE1/R134a
POE1/R134a-piana
POE2/R134a
POE2/R134a-piana

1,1
3,1
2,5
3,6

0,07
1,50
0,78
2,36

28,02
10,46
12,77
9,12

Zużycie objętościowe próbek dla mieszaniny oleju smarowego POE1 z czynnikiem
chłodniczym R134a podczas testu bez pienienia wyniosło 0,07mm3, natomiast podczas
pienienia 1,50mm3. W tym przypadku stwierdzono ponad 21 krotne zwiększenie ubytku
materiału. Z kolei zużycie objętościowe dla mieszaniny oleju smarowego POE2 z czynnikiem
chłodniczym R134a podczas testu bez pienienia wyniosło 0,78mm3, natomiast podczas
pienienia 2,36mm3. W tym przypadku stwierdzono ponad 3 krotne zwiększenie zużycia
objętościowego.
Należy zauważyć, że zarówno w przypadku badań bez efektu pienienia i z
wymuszeniem tego efektu olej smarowy POE1 w mieszaninie z czynnikiem R134a zapewniał
mniejsze zużycie niż olej smarowy POE2.
Oprócz wartości zużycia objętościowego rejestrowano również przebiegi wartości
momentu tarcia. Na podstawie Tych rezultatów obliczano wartości współczynnika tarcia. Na
rysunku 9.2 przedstawiono przebiegi współczynnika tarcia dla badań zużyciowych bez efektu
pienienia oraz z wymuszeniem tego efektu dla mieszaniny oleju smarowego POE1 oraz
czynnika chłodniczego R134a.
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Rys. 9.2 Przebiegi współczynnika tarcia dla badań zużyciowych bez efektu pienieni oraz z
wymuszeniem tego efektu dla mieszaniny oleju smarowego POE1 oraz czynnika chłodniczego R134a

Średnia wartość współczynnika tarcia dla badań zużyciowych bez efektu pienienia
mieszaniny POE1/R134a wyniosła 0,27. Z kolei pienienie oleju smarowego spowodowało,
wzrost średniej wartości współczynnika tarcia o około 5% do poziomu 0,28.
Na rysunku 9.3 przedstawiono przebiegi współczynnika tarcia dla badań zużyciowych
bez efektu pienienia i z wymuszeniem tego efektu dla mieszaniny oleju smarowego POE2
oraz czynnika chłodniczego R134a.

Rys. 9.3 Przebiegi współczynnika tarcia dla badań zużyciowych bez efektu pienieni oraz z
wymuszeniem tego efektu dla mieszaniny oleju smarowego POE1 oraz czynnika chłodniczego R134a

Średnia wartość współczynnika tarcia dla badań zużyciowych bez efektu pienienia
mieszaniny POE2/R134a wyniosła 0,36. Pienienie oleju smarowego spowodowało, wzrost
średniej wartości współczynnika tarcia do około 0,40 (o ponad 11%).
128

* * *
W niniejszym rozdziale przedstawiono próbę eksperymentalnego modelowania
ekstremalnej dla urządzeń chłodniczych sytuacji eksploatacyjnej jaką jest pienienie oleju. Do
uzyskania tego efektu wykorzystano gwałtowne wydzielania się gazowego czynnika
chłodniczego z mieszaniny z olejem smarowym w momencie nagłej redukcji ciśnienia
oddziałującego na mieszaninę.
Głównym celem badań była ocena wpływu pienienia na zużycie elementów węzła
tarcia (klocka). Wykonano testy badawcze dla mieszaniny olejów poliestrowych z czynnikiem
chłodniczym R134a w warunkach pienienia oraz bez tego efektu. Stwierdzono znaczny (od 3
do 21 razy) wzrost zużycia spowodowany zjawiskiem pienienia, co potwierdza jego
szkodliwy wpływ na trwałość elementów sprężarki. Przyczyną wzrostu zużycia może być
zmniejszenie właściwości smarnych mieszaniny olej – czynnik (rozpatrywane wcześniej w
rozdziałach 6 i 7) oraz utrudniony przez pianę transport medium smarującego do strefy tarcia.
W warunkach pienienia w węźle tarcia następuje również wzrost oporów ruchu. Świadczyć o
tym może obserwowana podczas testów wyższa wartość współczynnika tarcia.
Warto także zwrócić uwagę na stwierdzone różnice właściwości smarnych badanych
olejów poliestrowych mimo, że substancje te mogą stanowić dla siebie zamienniki według
standardów eksploatacji urządzeń chłodniczych. Lepsze właściwości smarne w warunkach
pienienia (mniejsze zużycie) zapewnia olej POE1. Olej ten okazał się lepszym środkiem
smarowym także w badaniach mieszanin POE/R134a przy ciśnieniu 0,5 i 0,2 MPa.
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10. Podsumowanie
Regulacje prawne dotyczące stosowania czynników chłodniczych wymuszają
korzystanie z substancji bardziej ekologicznych. Wymiana czynników chłodniczych
powoduje pojawienie się nowych trendów dotyczących stosowanych baz olejowych
przeznaczonych do sprężarek chłodniczych. Olej smarowy i czynnik chłodniczy wzajemnie
na siebie oddziałują tworząc w układzie chłodniczym mieszaninę, która zawsze stanowi
medium smarujące węzły tarcia sprężarek chłodniczych. Oddziaływanie czynnika
chłodniczego na olej smarowy jest powodem znacznej liczby awarii tych urządzeń. Potrzebne
jest więc przeprowadzenie badań mających na celu ocenę właściwości smarnych mieszanin
olej – czynnika chłodniczy w warunkach smarowania węzłów ślizgowych sprężarek
chłodniczych. W zbiorze standaryzowanych metod badań olejów sprężarkowych brakuje
powszechnie uznanej (znormalizowanej) metodyki badań wspomnianych właściwości. W
pracy skupiono się na węzłach tarcia tłokowych sprężarek chłodniczych z uwagi na ich
szerokie zastosowanie i największą liczbę na globalnym rynku chłodniczym.
W pracy opracowano metodę badań umożliwiającą ocenę właściwości smarnych
mieszaniny olej-czynnik chłodniczy. Wykonano również badania olejów dla aktualnie
stosowanego (R134a) i wskazanego przepisami do stosowania w przyszłości czynnika
chłodniczego (R290).
W ramach realizacji głównego celu pracy wykonano szereg zadań:
1) Identyfikacja relacji olej sprężarkowy – czynnik chłodniczy (rozdział 3.1). W zadaniu 1
przeprowadzono ocenę stanu wiedzy literaturowej na temat mieszanin olej – czynnik
chłodniczy.

Przeanalizowano

wspomnianych

mieszanin.

metody
Opisano

badań

właściwości

fizykochemicznych

również

mechanizmy

ich

powstawania.

Zidentyfikowano dwa główne rodzaje: absorpcja przez dyfuzję międzycząsteczkową i
konwekcję masową oraz jedynie przez dyfuzję międzycząsteczkową (wolniejsze tempo
powstawania mieszaniny). Efektem użytkowym tego zadania było określenie możliwych
sposobów uzyskiwania mieszaniny olej – czynnik podczas realizowania procedury
badawczej
2) Opracowanie wytycznych do budowy stanowiska modelującego prace węzłów tarcia
sprężarki olej – czynnik chłodniczy (rozdział 3.2 i 3.3). Realizując zadanie 2
przeprowadzono

ocenę

stanu

wiedzy

literaturowej

dotyczącej

modelowych

laboratoryjnych badań tribologicznych w warunkach pracy sprężarek chłodniczych.
Stwierdzono

brak

kompleksowej

(możliwej

do

odtworzenia)

metody

badań
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tribologicznych mieszanin olej – czynnik chłodniczy W wyniku tego przeglądu
sformułowano wytyczne do budowy własnego stanowiska badawczego oraz do
opracowania metody badań umożliwiającej ocenę właściwości smarnych mieszaniny olejczynnik chłodniczy. Efektem użytkowym tego zadania są podstawowe wytyczne koncepcji
badawczej:


wybór skojarzenia rolka – klocek jako model węzła tarcia mechanizmu korbowego w
tłokowych sprężarkach chłodniczych,



wybór zużycia objętościowego jako miary właściwości smarnych,



wybór ekstremalnych wymuszeń eksploatacyjnych gwarantujących dużą zawartość
czynnika w oleju w celu uzyskania mierzalnego ubytku materiału w relatywnie
krótkim czasie.

3) Opracowanie koncepcji stanowiska oraz metody badawczej (rozdziały 3.3, 4 i 5). W
zadaniu 3 sformułowano własną koncepcję badań właściwości smarnych mieszaniny olejczynnik chłodniczy i opisano jej realizację. Stanowisko badawcze wykonano modyfikując
tribometr z węzłem tarcia typu rolka – klocek. Stanowisko wyposażono w odpowiednią
komorę oraz autorskie oprzyrządowanie do zasilania komory czynnikiem chłodniczym.
Opracowano i wykonano instrukcje oraz schematy konfiguracyjne dla podstawowych
procesów możliwych do realizacji za pośrednictwem zespołu zasilania czynnikiem
chłodniczym (przede wszystkim dla wytwarzania mieszaniny oleju smarowego i czynnika
chłodniczego).
Efektem użytkowym tego zadania jest określenie wartości niezależnych parametrów badań
(prędkość obrotowa rolki – 500 obr/min, obciążenie węzła tarcia – 500 N, sposób wytwarzania
mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym – bez ograniczenia dostępu czynnika)

oraz sposobu określania parametrów zależnych (czas przeprowadzania testów zużyciowych,
czas wytwarzania mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym).

Za kluczowy etap metody badań uznano sposób wytworzenia mieszaniny olej – czynnik
chłodniczy z uwzględnieniem zróżnicowania mechanizmów oddziaływania tych
substancji. W tym zakresie za ważne aspekty uznano:


sposób dostarczania czynnika chłodniczego do oleju w komorze badawczej,



czas wzajemnego oddziaływania czynnika i oleju (czas tworzenia mieszaniny).

4) Weryfikacja metody badań (rozdziały 6, 7 i 9). W ramach realizacji zadania 4
zweryfikowano metodę badań w zakresie:


możliwości wytwarzania mieszaniny olej – czynnik chłodniczy,
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możliwości odzwierciedlenia wpływu czynnika chłodniczego na właściwości smarne
mieszającego się z nim oleju.

Efektem użytkowym tego zadania jest dowiedzenie, ze opracowana metoda badawcza
stanowi skuteczne narzędzie do porównania właściwości smarnych różnych olejów i
mieszanin olej – czynnik chłodniczy.
5) Wykonanie

badań

właściwości

smarnych

dla

aktualnie

stosowanego

czynnika

chłodniczego z grupy fluoropochodnych węglowodorów R134a (rozdział 6). W zadaniu 5
zaprezentowano ocenę właściwości smarnych mieszaniny olejów poliestrowych z
aktualnie stosowanym czynnikiem chłodniczym R134a. Wykonano badania porównawcze
trzech różnych olejów o tej samej klasie lepkości stanowiących wzajemne zamienniki.
Oceny dokonano na podstawie zużycia próbek wyznaczonego w trakcie testów
zrealizowanych według opracowanej w ramach niniejszej pracy metody.
Stwierdzono, że dla olejów poliestrowych i czynników z grupy HFC powstawanie
mieszaniny może odbywać się poprzez dyfuzję międzycząsteczkową i konwekcję masową
(szybkie tempo wytwarzania mieszaniny).
Stwierdzono znaczące różnice zużycia próbek po testach z poszczególnymi olejami
(zarówno w przypadku samych olejów jak i mieszaniny olej – czynnik chłodniczy).
Potwierdzono, że ta sama klasa lepkości olejów stanowiących wzajemne zamienniki nie
świadczy o takich samych właściwościach smarnych.
Ustalono również przyczyny wspomnianych rozbieżności między właściwościami
smarnymi wykorzystując badania spektrofotometryczne składu olejów oraz badania
profilometryczne zużytych powierzchni. Okazało się, że o właściwościach smarnych
zarówno samych olejów, jak i mieszanin olej – czynnik może decydować zastosowany
zestaw dodatków uszlachetniających oleje.
Efektem użytkowym tego zadania jest porównanie właściwości smarnych poliestrowych
olejów sprężarkowych przeznaczonych do współpracy z czynnikiem chłodniczym R134a
oraz przedstawienie sposobu ustalania mechanizmów zużywania.
6) Wykonanie badań właściwości smarnych oraz propozycja wytycznych doboru oleju
smarowego dla perspektywicznego ekologicznego czynnika chłodniczego z grupy
węglowodorów R290 (rozdział 7). W zadaniu 6 przedstawiono wyniki badań
porównawczych właściwości smarnych trzech olejów przeznaczonych do współpracy z
perspektywicznym czynnikiem chłodniczym - propanem R290. Badania przeprowadzono
zarówno dla samych olejów jak i dla mieszanin olej – czynnik. Porównano właściwości
smarne olejów z tej samej klasy lepkości (VG ISO 32).
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Wyniki badań przeprowadzonych w ramach tego zadania uzupełniają skromnie do tej pory
rozwinięty obszar badawczy dotyczący właściwości mieszanin olejów z czynnikami
chłodniczymi z grupy węglowodorów. Zamieszczone w pracy wyniki mogą przyczynić się
do lepszego doboru olejów przewidzianych do zastosowania w układach chłodniczych z
R290.
Stwierdzono wyraźnie większe zużycie próbek w mieszaninie MO/R290 niż dla samego
oleju mineralnego. Oddziaływanie propanu na oleje mineralne skutkowało dużo
mniejszymi wzrostami zużycia niż miało to miejsce w przypadku mieszanin POE/R134a.
Taki rezultat wynika prawdopodobnie z innego mechanizmu wytwarzania mieszanin
czynników węglowodorowych (HC) z olejami mineralnymi - jedynie poprzez dyfuzję
międzycząsteczkową (wolniejsze tempo tego procesu).
Kolejność badanych substancji wyznaczona przez rosnące zużycia próbek jest inna w
przypadku mieszanin MO/R290 i samych olejów. Nie można więc skutecznie ocenić
właściwości smarnych oleju w warunkach jego eksploatacji na podstawie wyników badań
charakteryzujących sam olej. Odmienne rezultaty dla badań mieszanin olej – czynnik
chłodniczy przy różnych mechanizmach tworzenia mieszaniny potwierdzają zasadność
indywidualnego doboru parametrów zależnych (ciśnienia czynnika chłodniczego, czasu
tworzenia mieszaniny i czasu badań zużyciowych) dla osiągnięcia mierzalnego ubytku
materiału próbki.
Efektem użytkowym tego zadania jest porównanie właściwości smarnych mineralnych
olejów sprężarkowych przeznaczonych do współpracy z czynnikiem chłodniczym R290
7) Opracowanie wytycznych dla doboru oleju (rozdział 8). W ramach zadania 7 w rozdziale 8
opracowano

procedurę

doboru

oleju

smarowego

z

wykorzystaniem

metod

wielokryterialnego wspomagania decyzji (metoda rangowania). Może ona stanowić
skuteczne narzędzie wspomagania decyzji w zakresie doboru olejów do sprężarek
chłodniczych ze szczególnym uwzględnieniem właściwości smarnych dla warunków
eksploatacji.
Efektem użytkowym tego zadania jest propozycja wykorzystania metody rangowania w
celu wspomagania decyzji o doborze oleju do sprężarek chłodniczych.
8) Opracowanie i weryfikacja metodyki badań tribologicznych pozwalających odzwierciedlić
ekstremalną sytuację eksploatacyjną jaką jest pienienie się oleju pod wpływem czynnika
chłodniczego (rozdział 9). W ramach realizacji zadania 8 opracowano i zweryfikowano
metodę badań pozwalających odzwierciedlić ekstremalną sytuację eksploatacyjną jaką jest
pienienie się oleju pod wpływem czynnika chłodniczego. Podczas wywoływania tego
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zjawiska wykorzystano efekt gwałtownego wydzielania się gazowego czynnika
chłodniczego z mieszaniny z olejem smarowym w momencie nagłej redukcji ciśnienia
oddziałującego na mieszaninę.
Efektem użytkowym tego zadania jest rozszerzenie możliwości wykonanego stanowiska
badawczego oraz opracowanie metody badań właściwości smarnych w warunkach
pienienia oleju.
W niniejszej pracy zajęto się problematyką oceny właściwości smarnych mieszanin
olej – czynnik chłodniczy. Przeprowadzone w pracy badania wskazują na następujące
kierunki dalszych badań:
1.

Badania właściwości smarnych mieszanin olej – czynnik chłodniczy w celu doboru oleju

do nowych czynników chłodniczych. W najbliższych latach spodziewane jest zwiększenie
zastosowania czynników chłodniczych o niskim GWP: jednorodnych (np. R744, R600a,
R170, R32, R1234yf) oraz mieszanin czynników (np. R448A, R449A, R452A, R290/600a).
2.

Rozszerzenie wiedzy dotyczącej mieszanin olej – czynnik chłodniczy o badania ich

właściwości podczas transportu w układzie chłodniczym. Zagadnienia badawcze w tym
zakresie to: umożliwienie powrotu oleju smarowego do sprężarki, zapobieganie zalegania olej
w wymiennikach oraz wpływ mieszaniny w układzie na procesy wymiany ciepła.
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Abstract
Evaluation of lubricity properties of oil/refrigerant mixture under lubrication
conditions of friction nodes in refrigeration compressors
The main aim of this study was to develop test method to enable an evaluation of
lubricity properties of oil/refrigerant mixture. The study contains research of currently used
and for use in future refrigerants.
The work consists of an introduction, nine essential chapters, summary and list of
references. The first chapter presents an introduction to the knowledge of lubrication in
refrigeration compressors towards contemporary trends in the development of refrigerants.
The second chapter contains the main aim of the dissertation and the tasks proposed for its
implementation. The third section gives an analysis of previous tribological studies of
oil/refrigerant mixtures and contains the own concept of test stand and test method of lubricity
properties of these mixtures. The fourth chapter describes design of test stand. The fifth
chapter contains a concise description of author's method to enable an evaluation of lubricity
properties of oil/refrigerant mixture. Chapter six presents the results of lubricity properties
research of polyester oils mixtures with R134a refrigerant. These results were used to verify
the test method. In the seventh chapter the results of lubricity properties research of mineral
oils mixtures with an ecological refrigerant R290 was shown. In the eighth chapter the
procedure for decision support for selecting oil was proposed. Additionally, the ninth chapter
presents the research method and results of tribological tests in extreme operating situation
which is oil foaming. These tests were conducted for mixtures of polyester oils with the
R134a refrigerant.
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