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Streszczenie
Jednym z głównych wyzwań realizowanym od niemal dwóch dekad w wielu ośrodkach badawczych jest próba zbudowania wysokoobrotowej mikromaszyny przepływowej w technologii
MEMS. Wyzwanie to związane jest z zapotrzebowaniem w zakresie maszyn przetwarzających
energię z dużą gęstością mocy w skali mili i mikro. Zaprezentowane wyniki obliczeń numerycznych mają na celu teoretyczne porównanie działania ultrakrótkich mikrołożysk poprzecznych
o zmiennej geometrii dla dwóch różnych systemów podparcia segmentów oraz łożysk o stałej
geometrii. Zasadniczym i osiągniętym celem takiego porównania jest wykazanie, że przy odpowiednim doborze parametrów elastycznego podparcia segmentów możliwe jest uzyskanie
zadawalających parametrów funkcjonowania mikrołożyska poprzecznego o niskim stosunku
długości do średnicy (L/D<0.1). W obliczeniach posłużono się nieliniowym modelem łożyska
poprzecznego o zmiennej geometrii, który podczas prowadzonych badań układu łożyskowego
w powiększonej skali wykazywał dobrą zgodność wyników obliczeń teoretycznych z eksperymentem. Badania, których wyniki tutaj zaprezentowano, są częścią projektu badawczego prowadzonego w ramach współpracy IMP PŁ i ONERA.
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długość łożyska
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niewyważenie wirnika
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kąt między linią OOW a osią XLi
współrzędne krzywoliniowe
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liczba łożyska
lepkość czynnika smarującego
gęstość czynnika smarującego
bezwymiarowy czas
kąt między podporą a krawędzią natarcia seg.
kąt fazowy zmiennej siły obciążającej
prędkość kątowa czopa

1. Wprowadzenie
Koncepcja wysokoobrotowych mikromaszyn Power MEMS powstała
w odpowiedzi na zapotrzebowanie na mobilne źródło energii o możliwie wyso-
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kiej gęstości mocy osiąganej przy niewielkich (rzędu milimetrów) rozmiarach
maszyny. Stabilna praca łożysk jest tak jak w przypadku klasycznych maszyn
wirnikowych warunkiem koniecznym funkcjonowania mikromaszyn Power
MEMS. Na rys. 1 pokazany jest mikrosilnik turbospalinowy Power MEMS
w koncepcji zaproponowanej przez ONERA [1–4]. Poszczególne elementy takiej mikromaszyny powstają w procesie głębokiego trawienia (DRIE – Deep
Reactive Ion Etching) płytek z monokrystalicznego krzemu. Następnie płytki te
spaja się w stos uzyskując w ten sposób korpus mikromaszyny z zamkniętym
wewnątrz ułożyskowanym wirnikiem oraz kanałami zapewniającymi przepływ
czynnika roboczego. Łożysko poprzeczne powstaje na obwodzie wirnika w wyniku przelotowego trawienia szczeliny między wirnikiem a korpusem mikromaszyny. Przyjęta technologia stwarza istotne ograniczenia między innymi w konstrukcji rozważanego łożyska poprzecznego. Niski stosunek długości do średnicy łożyska (L/D≈0.1) wynika z ograniczonej głębokości trawienia DRIE [5, 6].
Łożysko poprzeczne typowej mikromaszyny Power MEMS powinno stabilnie
funkcjonować przy bardzo wysokich prędkościach obrotowych wirnika
w obecności relatywnie dużych sił dynamicznych od niewyważenia oraz zapewniać minimalny poziom strat hydrodynamicznych przy smarowaniu czynnikiem
roboczym maszyny. Ponadto jego konstrukcja powinna być zgodna z wymogami
technologii wytwarzania układów MEMS zapewniając możliwość integracji
z innymi elementami rozważanego układu mikromaszyny.

Rys. 1. Mikroturbina, koncepcja ONERA [1–4]
Fig. 1. ONERA microturbine concept [1–4]

Biorąc pod uwagę określone wyżej wymagania, jedyną alternatywą w zakresie łożyskowania mikromaszyn Power MEMS są łożyska gazowe. Zapewniają one minimalny poziom strat oraz możliwość smarowania czynnikiem roboczym maszyny przy stosunkowo prostej konstrukcji. Istotną wadą rozważanych
łożysk gazowych jest ich skłonność do niestabilnej pracy (zjawisko „wiru”). Ta
cecha dotyczy szczególnie łożysk aerodynamicznych, dlatego też w rozważanej
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aplikacji najczęściej spotyka się łożyska aerostatyczne [6–9]. One z kolei wymagają zewnętrznego źródła zasilania czynnikiem roboczym pod określonym
ciśnieniem, a więc źródła dodatkowej energii, jest to istotną wadą biorąc pod
uwagę kryterium mobilności rozwiązania oraz nie do zaakceptowania z punktu
widzenia bilansu energetycznego maszyny. W tej sytuacji jedyną alternatywą
jest zastosowanie aerodynamicznych łożysk o zmiennej geometrii, które nie
wymagają zewnętrznych źródeł zasilania, a jednocześnie mogą stabilnie pracować w bardzo szerokim zakresie prędkości obrotowych. Przedstawiona w pracy
propozycja zastosowania w układzie mikrołożyska poprzecznego z elastycznie
podpartymi segmentami jest interesującym rozwiązaniem z uwagi na ograniczenia technologiczne wytwarzania elementów MEMS. Elastyczne podpory są
znanym i stosowanym rozwiązaniem w skali makro [10], przy czym prowadzone
są również próby ich aplikacji w skali mikro w warunkach technologicznych,
odbiegających od rozważanych w niniejszej pracy [11, 12].
2. Opis modelu numerycznego
Geometria analizowanego łożyska
Rozważane w pracy łożysko o zmiennej geometrii charakteryzuje się czterema segmentami oscylacyjnymi zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 2.
Globalny układ współrzędnych określony jest dla całego łożyska przez dwie
prostopadłe osie (XG, YG). Początek tego układu (O) znajduje się w środku koła
podpór zdefiniowanego przez teoretyczne punkty podparcia każdej z panewek.
Pozycja środka czopa w łożysku określona jest przez wywołany działaniem sił
statycznych ekscentryzm (eG) i przez kąt (ηG) między osią XG a linią środków
OOw. Obliczenia ruchu pojedynczych segmentów prowadzone są w ich lokalnych układach współrzędnych opisanych osiami XLi na rys. 2. Osie te określone
są punktami środka czopa i podpór poszczególnych panewek. Parametrem geometrycznym niewidocznym na rys. 2 jest długość (L) łożyska. Podstawowymi
parametrami geometrycznymi analizowanego łożyska są:
luz konstrukcyjny

CP = RP – RW

(1)

luz montażowy

CB = RX – RW

(2)

Rozkład grubości filmu gazowego określa następująca zależność:

H IJ = 1 −

e
cos(η L − θ )
CP

(3)
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b)

a)

c)

Rys. 2. Geometria czteropanewkowego łożyska o zmiennej geometrii a); szczegóły geometrii
dla pojedynczej panewki b); układ współrzędnych przyjęty do analizy c)
Fig. 2. Geometry of the four-tilting-pad journal bearing a); details of the geometry for the i-th pad
b); the analyzed coordinate system c)

Analiza dynamiczna łożyska
Celem nieliniowej analizy dynamicznej aerodynamicznego łożyska poprzecznego o zmiennej geometrii jest zbadanie trajektorii ruchu czopa z uwzględnieniem wpływu sił występujących w rzeczywistym filmie smarnym łożyska, generowanych w wyniku dowolnie zadanego wymuszenia. Rozwiązanie tak sformułowanego problemu bazuje na zagadnieniu odwrotnym dynamiki punktu materialnego, w którym bada się związki między siłami działającymi na punkt materialny a jego ruchem [13, 14]. Algorytm rozwiązania sprowadza się do określenia w każdym kroku czasowym siły wypadkowej działającej na czop łożyska
oraz wypadkowego momentu działającego na każdy segment. Chwilowe wartości tych sił i momentów są funkcjami położenia i prędkości czopa oraz rozkładu
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ciśnienia w filmie gazowym każdego z segmentów. W każdym kroku czasowym
konieczne zatem jest jednoczesne rozwiązywanie równań ruchu masy podpartej
w łożysku, równań ruchu segmentów łożyska oraz niestacjonarnego równania
ciśnienia w filmie gazowym każdego z segmentów. Zakładając, iż segmenty
łożyska mogą poruszać się jedynie wokół osi równoległej do osi czopa i przechodzącej przez punkty ich podparcia, w każdym kroku czasowym rozwiązać
należy układ równań (4)÷(7) [13, 14]. Równania ruchu czopa zapisać można
następująco:
k

M&x& = ∑ FiXG (t ) + F0 XG + FN cos(ϖt + ϕ N )

(4)

i =1
k

M&y& = ∑ FiYG (t ) + F0YG + FN sin (ϖt + ϕ N )

(5)

i =1

Czop łożyska obciążony jest siłami zewnętrznymi, które w ogólnym przypadku mają składową stałą i zmienną w czasie, oraz siłami występującymi
w filmie gazowym. Równania (4) i (5) zapisane są w globalnym układzie współrzędnych (XG, YG). Każdy z ruchomych segmentów obciążony jest siłami występującymi w filmie gazowym oraz siłami działającym w podporach. W rozważanej aplikacji pod uwagę bierze się dwa, pokazane na rys. 3, sposoby podparcia
segmentów łożyska. W przypadku podpory sferycznej (rys. 3a) w podporze występować będą siły tarcia, natomiast w przypadku podpory elastycznej (rys. 3b)
pod uwagę wzięto sztywność podpory w osi obrotu segmentu. Ruch obwodowy
segmentu oraz sztywność podpór w kierunku obwodowym są niewielkie w porównaniu z ruchem i sztywnością w ruchu obrotowym segmentów i w rozważanym modelu numerycznym wielkości te zostały zaniedbane. Biorąc pod uwagę
powyższe założenia równania ruchu dla każdego segmentu zapisano w postaci:

&& i (t ) + k sp α i (t ) + frFi (t ) =
Jiα
a)

[∑ R

IJ FIJ

(t )]i

b)

Rys. 3. Schemat podparcia segmentów: a) podpora sferyczna; b) podpora elastyczna
Fig. 3. Scheme of the a) spherical and b) elastic pad pivot

(6)
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Rozkład ciśnienia w filmie gazowym dla każdego z segmentów otrzymuje
się przez rozwiązanie niestacjonarnego równania Reynoldsa przy założeniu ciągłego i izotermicznego przepływu w filmie gazowym, postać równania jest następująca:

∂
(PH IJ )i + Λ ∂ (PH IJ )i − ∂  PH IJ3 ∂P  − ∂  PH IJ3 ∂P  = 0 (7)
∂ξ  i
∂θ 
∂θ  i ∂ξ 
∂θ
∂τ
Parametry łożyska w modelu numerycznym
W tabeli 1 podano parametry modelowanych łożysk oraz dane przyjęte
w rozważanych przypadkach symulacji numerycznych. Trzy pierwsze parametry
dotyczą segmentów i ich podpór. Tarcie podpory sferycznej jest iloczynem promienia powierzchni sferycznej podpory oraz średniego współczynnika tarcia w
przegubie (rys. 5a). Wartość tę określono na podstawie prowadzonych wcześniej eksperymentów w skali makro [3, 13, 15]. Sztywność podpory dotyczy
przypadku podpór elastycznych (rys. 5b), natomiast bezwładność segmentu,
niezależna od sposobu podparcia, określa moment bezwładności pojedynczego
Tabela 1 Parametry modelowanych łożysk
Table 1. Parameters of the modelling bearings
Parametr

Przypadek obliczeń

Jednostka

1

2

3

–

0,5e-4

0

→∞

m

Sztywność podpory (ksp)

0

0,015

→∞

Nm/rad

Bezwładność segmentu (Ji)

0,564e-11

→∞

kgm2

Tarcie podpory (fr)

Liczba segmentów (k)

4

–

Długość segmentu

72

degree

Promień czopa (RW)

4,0

mm

Luz konstrukcyjny (CP)

3,0

µm

Luz montażowy (CB)

2,0

µm

Długość łożyska (L)

0,4

mm

Stosunek L/D łożyska

0,05

–

0,64e-4

kg

0,1 lub 0,4

gmm/kg

0,519e-4

Pas

Masa wirnika (M)
Niewywaga wirnika (Um)
Lepkość czynnika (µ)
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segmentu względem osi obrotu. Pozostałe parametry geometryczne oraz fizyczne w każdym z zaprezentowanych przypadku obliczeniowym są identyczne.
Stałą geometrię dla trzeciego przypadku obliczeniowego uzyskano przez „zamrożenie” segmentów oscylacyjnych, polegające na podstawieniu maksymalnych wartości sztywności i tarcia podpór oraz momentu bezwładności segmentów. Zabieg ten powoduje zablokowanie możliwości ruchu segmentów w modelu numerycznym, co jest równoznaczne z przyjęciem modelu łożyska o stałej
geometrii.
W modelu założono, iż oś wirnika skierowana jest pionowo, zatem masa
wirnika nie obciąża łożyska poprzecznego. Rozważane w obliczeniach stosunkowo wysokie wartości niewyważenia wirnika wynikają z braku lub ograniczonych możliwości wyważania wirników mikromaszyn Power MEMS, założono
że niewyważenie wirnika wynikające z niedokładności stosowanego procesu
wytwarzania jest jedynym źródłem obciążenia dynamicznego łożysk.
3. Wyniki obliczeń
Na rys. 4a widoczne są charakterystyki Bodego obliczone dla każdego
z rozważanych przypadków przy niewywadze wirnika Um = 0,1 gmm/kg. Takie
same charakterystyki dla niewywagi wirnika Um = 0,4 gmm/kg pokazane są na
rys. 4b. Wybrane orbity obliczeniowe dla każdego z przypadków pokazane są na
rys. 5 i 6. Dla warunków narzuconych w modelu numerycznym na wspomnianych wykresach nie widać istotnych różnic w funkcjonowaniu łożyska o zmiennej geometrii dla przypadku podpór sferycznych i elastycznych. W obydwu tych
przypadkach model pracuje stabilnie przy dopuszczalnym poziomie drgań poprzecznych w pełnym zakresie przewidzianych prędkości obrotowych. Wspomnieć należy, iż parametr sztywności podpory ma istotny wpływ na funkcjonowanie łożyska, jego wartość w modelu została dobrana tak, by uzyskać pożądany zakres stabilnej pracy. Dobór wyższych wartości sztywności powodował wystąpienie niestateczności typu wir dla prędkości obrotowych poniżej
n = 20000 Hz.
Istotne różnice w funkcjonowaniu rozważanego łożyska występują w przypadku zablokowania możliwości ruchu segmentów oscylacyjnych. Dla takiego
łożyska, w obydwu przypadkach obciążenia widać około dwukrotnie wyższe
poziomy drgań poprzecznych przy przejściu przez krytyczną (między 7000–
–8000 Hz) w porównaniu z łożyskami o zmiennej geometrii. Przy niewyważeniu
wirnika o wartości Um = 0,1 gmm/kg w łożysku o stałej geometrii pierwsze
symptomy niestateczności typu wir pojawiają się przy prędkości obrotowej
n = 1400 Hz, podczas gdy łożysko o zmiennej geometrii wykazuje stabilną orbitę synchroniczną (orbity a, b i c na rys. 5).
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Rys. 4. Obliczeniowe krzywe rozruchowe dla łożysk, niewywaga wirnika:
a) Um = 0,1; b) Um = 0,4 gmm/kg
Fig. 4. Calculation start-up curves of the analyzed bearings, unbalance:
a) Um = 0.1; b) Um = 0.4 gmm/kg

Rys. 5. Orbity obliczeniowe, niewyważenie Um = 0,1 gmm/kg: a), d) podpory sferyczne;
b), e) podpory elastyczne; c), f) stała geometria; prędkości: a), b), c) n = 1400 Hz;
d), e) n = 20000 Hz; f) n = 18000 Hz
Fig. 5. Calculation orbits, unbalance Um = 0.1 gmm/kg, a), d) spherical pad pivots;
b), e) elastic pad pivots; c), f) multi-lobe bearing; rotational speeds: a), b), c) n = 1400Hz,
d), e) n = 20000Hz, f) – n = 18000Hz
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Rys. 6. Orbity obliczeniowe, niewyważenie Um = 0,4 gmm/kg: a), d) podpory sferyczne;
b), e) podpory elastyczne; c) stała geometria; prędkości:
a), b), c) n =1100 Hz; d), e) n = 20000 Hz
Fig. 6. Calculation orbits, unbalance Um = 0.4 gmm/kg, a), d) spherical pad pivots;
b), e) elastic pad pivots; c) multi-lobe bearing; rotational speeds:
a), b), c) n=1100 Hz, d), e) n = 20000 Hz

Przy dalszym wzroście prędkości obrotowej niestabilność łożyska o stałej
geometrii narasta i skutkuje kontaktem przy prędkości obrotowej n = 18000 Hz.
(orbita f) na rys. 5) W tym przypadku łożysko o zmiennej geometrii pracuje
stabilnie do rozważanej prędkości maksymalnej n = 20000 Hz (orbity d) i e) na
rys. 5). Przy niewyważeniu wirnika Um = 0,4 gmm/kg łożysko o zmiennej geometrii pracuje stabilnie do osiągnięcia maksymalnej prędkości obrotowej
n = 20000 Hz (orbity d) i e) na rys. 6), poziom drgań dla obydwu sposobów
podparcia segmentów jest dużo większy niż dla poprzedniego obciążenia, jest
on jednak dopuszczalny. W tym przypadku obciążenia dużo wyższy poziom
drgań dla łożyska o stałej geometrii skutkuje kontaktem przy prędkości obrotowej n = 11000 Hz (orbita c) na rys. 6) tuż po przejściu przez krytyczną.
Uwagi i wnioski
Zaprezentowane wyniki obliczeń numerycznych pokazują, iż zakres stabilnej pracy łożyska poprzecznego z ruchomymi panewkami może sięgać prędkości obrotowej n = 20000 Hz, nawet przy stosunkowo wysokiej wartości niewyważenia wirnika Um = 0,4 gmm/kg. Bardzo istotnym jest fakt, iż zastąpienie
w zaprezentowanym przypadku podpór sferycznych podporami elastycznymi nie
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przyniosło znaczących różnic w działaniu modelu numerycznego. Uznać można,
iż fakt ten jest warunkiem wystarczającym dla rozpoczęcia testowania łożysk
poprzecznych z ruchomymi panewkami o elastycznych podporach w wysokoobrotowych mikromaszynach Power MEMS. Podpory elastyczne w tej aplikacji
są rozwiązaniem korzystnym ze względów technologicznych. Koncepcja ta pozwala na wykonanie ruchomych segmentów oraz ich podpór jako całego elementu z jednej płytki krzemowej w trakcie jednej operacji głębokiego trawienia
DRIE. Należy jednak zwrócić uwagę, że tak dużą zbieżność wyników obliczeń
dla rozpatrywanych systemów podparcia panewek uzyskano przy założeniu
relatywnie małych wartości sztywności podpór elastycznych. Dlatego konieczne
jest opracowanie metod projektowania i wytwarzania elastycznych podpór, dla
których można wykorzystać doświadczenia w zakresie podpór sferycznych dla
typowych [13, 14] oraz ultrakrótkich [3, 15] łożysk w skali makro, dla których
sprawdził się zaprezentowany model numeryczny.
Praca wpłynęła do Redakcji 26.03.2007 r.
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and the corresponding multi-lobe gas journal bearing applied in the Power MEMS. The fundamental goal of this comparison is to show that it is possible to achieve advantageous performance
parameters of the journal micro-bearing with a low length to diameter aspect ratio (L/D<0.1),
provided the parameters of elastic pivots are properly selected. The non-linear model of the tilting
pad gas journal bearing which yielded a good agreement of numerical calculation results with the
experiment in the macro-scale has been used in the computations. The investigations discussed
herein are a part of the research project conducted within the co-operation between the Institute
of Turbomachinery Technical University of Lodz (Poland) and The Office National d'Etudes et de
Recherches Aéronautiques (ONERA, France).

