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חקירת השפעת פרמטרי שוני על פעולתו של מסב החלקה בו נוזל הסיכה הינו
מי י
Experimental investigation on the various parameters affecting the
performance of a water-lubricated bearing
The seminar will be given in Hebrew

להל תקציר ההרצאה:
העבודה המועילה במכונות רבות נעשית באמצעות תנועה סיבובית .התנועה הסיבובית מהמכלול המניע למכלול
המונע מועברת באמצעות גלי .במכונה ,הגלי נתמכי באמצעות מסבי המאפשרי את התנועה הסיבובית
א מגבילי את התזוזה בכיווני אחרי .נהוג לחלק את המסבי לשתי קבוצות; ) (1מסבי גלגול ו (2) $מסבי
החלקה .מסבי החלקה פועלי באחד משלושת משטרי הסיכה העיקריי (1) :סיכה גבולית  $משטר בו העומס
נתמ על ידי מאמצי מגע בי המשטחי של הגל הסובב והמסב הנייח (2) ,סיכה מעורבת – משטר בו העומס
נתמ בחלקו על ידי מאמצי מגע בי המשטחי ובחלקו באמצעות שדה לח ,המתפתח בשכבת נוזל הסיכה )(3
סיכה הידרודינמית מלאה  $משטר בו מתקיימת שכבת סיכה המפרידה בי הגל והמסב ושדה הלח ,המתפתח
בה נושא את כל העומס .מסבי החלקה הפועלי במשטר סיכה הידרודינמי מלא מקני מקד חיכו נמו
ואור חיי גבוה .לרוב ,במיסבי אלו המכוני מסבי הידרודינמי נוזל הסיכה היינו שמ ,בחירה הנעשית
בזכות צמיגותו הגבוהה המעניק למסב כושר נשיאה גבוה .בשני האחרונות ,ע הגידול במודעות לנושאי איכות
הסביבה ומניעת זיהומה הופנתה תשומת לב רבה לשמ כמזה סביבתי .הדבר בולט מאוד באוניות וצוללות בה
צירי המדחפי הסובבי במי נתמכי באמצעות מסבי בה נוזל הסיכה הנו שמ .תקלה במערכת האטימה
המפרידה בי השמ והמי עלולה לגרו למצב בו שמ ידלו -לי וייצור זיהו שקשה מאוד לסלק .בכדי למנוע
תקלות אלו ,בצירי מדח -של אוניות וצוללות מודרניות נעשה שימוש במסבי הידרודינמי בה נוזל הסיכה
אינו שמ אלא מי י .טכנולוגיה זו מחייבת שימוש במיסבי המתוכנני בקפידה בשל מספר סיבות(1) :
הצמיגות הנמוכה של מי הי ביחס לשמ מגבילה את כושר הנשיאה (2) ,הקורוזיביות הגבוהה של מי הי
מחיבת בחירת חומרי יצור מתאימי ו (3) $נחוצה שטיפה תמידית של המסב לצור קירור וסילוק זיהומי
הנמצאי במי הי .גורמי אלו ונוספי משפיעי על ביצועי המסב בפרט ועל תפקודה התקי של מערכת
ההנעה בכלי השייט בכלל.
במסגרת המחקר הנוכחי נבנה מער ניסוי לבחינת השפעת גורמי מרכזיי על הביצועי ותיפקודו של מסב
המותק בציר מדח -של צוללת .המחקר כולל בחינה של השפעת הפרמטרי השוני כגו :העומס ,מהירות
סיבוב הציר ובלאי במסב על משטר הסיכה בו פועל המסב ,על שדה הלח ,בשכבת הסיכה וכושר הנשיאה ,על
הפסדי החיכו ועל הפליטה האקוסטית מהמסב.
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