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OD REDAKCJI 
 

 W 141 numerze czasopisma naukowego 

Cieplne Maszyny Przepływowe – Turbomachinery 

uwadze Czytelników polecamy artykuły, które prezentują bardzo istotne 

problemy modelowania, obliczeń i badań eksploatacyjnych maszyn 

przepływowych. 

Pierwsze trzy artykuły uzupełniają bogatą listę prac przedstawionych  

na międzynarodowej konferencji SYMKOM 2011 i zamieszczonych  

w poprzednim numerze czasopisma. Autorzy tych artykułów  

są cenionymi naukowcami z Ukrainy, ale z przyczyn losowych nie mogli 

być obecni na konferencji. Z uwagi na bardzo ciekawą tematykę prac 

Komitet Redakcyjny, po przeprowadzeniu procedury recenzowania, podjął 

decyzję o ich zamieszczeniu w bieżącym numerze czasopisma. 

Dwa pierwsze artykuły, których Autorzy reprezentują Ukraińską 

Akademię Nauk, między innymi prof. prof. A. Derevyanko i S. Yershov,  

V. Yakovlev, dotyczą bardzo istotnych zagadnień związanych  

z opracowaniem i walidacją programu FlowER. Ten autorski kod 

obliczeniowy CFD jest konkurencyjny dla stosowanych aktualnie ANSYS 

CFX czy ANSYS Fluent. Autorzy dowodzą, że ten program jest bardzo 

przydatny, szczególnie dla obliczeń przepływów z silnymi opóźnieniami  

w zakresie ułopatkowań sprężarek osiowych.   

Trzeci artykuł, autorstwa profesora V. Solodova, prezentuje 

oryginalną metodykę obliczeń dotyczącą modernizacji turbiny parowej  

К-325-23,5 przy wykorzystaniu oryginalnego, własnego programu 

MTFS
®
software opartego o uśrednienie równań Naviera-Stokesa metodą 

Reynoldsa – Favre. Należy podkreślić, że ten autorski kod obliczeniowy 

został zweryfikowany eksperymentalnie na stanowisku badawczym.  

Zastosowanie kodu MTFS
®
software pozwala na istotne zmiany 

ułopatkowania, które przekładają się na polepszenie właściwości turbiny. 

Autor przedstawia także kierunki modernizacji turbiny i dokonuje krótkiej 

analizy na poszczególnych jej etapach. 



W następnym artykule doktoranci, pracujący pod kierunkiem  

prof. W. Kryłłowicza: Ł. Antczak, T. Fijałkowski, M. Ruciński, przedstawiają 

analizę numeryczną układu rurociągów doświadczalnej mikrosiłowni 

binarnej dla normalnej pracy obiegu parowego. Prezentują także wybrane 

wyniki swoich obliczeń.  

W kolejnym artykule A. Olczyk proponuje analizę czynników 

wpływających na moc tłokowego silnika spalinowego. Wnioskiem 

wypływającym z tej analizy jest stwierdzenie, iż wymierny wzrost mocy 

silnika, o określonych wymiarach głównych, można uzyskać dzięki dwóm 

czynnikom: poprawie sprawności napełnienia ηv oraz wzrostowi gęstości 

powietrza na wlocie do cylindrów. Zdaniem Autora, szczególnie ten drugi 

sposób cechuje duża skuteczność, co pozwala także na kształtowanie 

charakterystyk zewnętrznych silnika w sposób korzystny z punktu 

widzenia sposobu jego użytkowania np. właściwości trakcyjnych 

napędzanego pojazdu. Artykuł ten został zamieszczony w czasopiśmie 

decyzją Komitetu Redakcyjnego, polemizującą z opinią jednego  

z Recenzentów.  

Koncepcja możliwości zwiększania sprawności sprężarek poprzez 

zastosowanie powietrza mgłowego jest tematem ostatniego artykułu 

autorstwa J. Prywera. Autor prezentuje problem wytwarzania powietrza 

mgłowego za pomocą różnego typu rozpylaczy a także analizuje 

możliwości jego zastosowania do chłodzenia sprężarek przepływowych  

i objętościowych. 

Komitet Redakcyjny informuje, że wszystkie artykuły przeszły 

procedurę recenzowania przez dwóch niezależnych Recenzentów. 

Zachęcamy Czytelników, zainteresowanych problemami prezentowanymi 

w treści artykułów, do nawiązywania bezpośrednich kontaktów z Autorami, 

które pozwolą w szerszym zakresie na ich dyskusję a także polemikę. 

Przyczyni się to do zwiększenia walorów merytorycznych prac 

publikowanych w naszym czasopiśmie.  

 

 

 

Komitet Redakcyjny 
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PREDICTION OF LAMINAR-TURBULENT TRANSITION 
WITH THE LOW-REYNOLDS MODEL 

AND KINETIC ENERGY PRODUCTION LIMITER 
 

Abstract: A bypass transition model has been implemented in the FlowER 
solver. The model is based on the Shear Stress Transport turbulence 
model and Low-Reynolds transition model with the kinetic energy 
production limiter. The modifications of transition model are implemented 
to enable fully turbulent flow beyond the transition region. Test cases 
include the classical flat-plate boundary flows and low-pressure 
compressor cascade. It is shown that proposed model allows an appro-
ximate simulation of some effects in a transitional flow. 

Keywords: turbulence, transition, low-Reynolds model 

1.  INTRODUCTION 

This paper describes the implementation of an engineering transition model 
in the CFD solver, FlowER. FlowER is the in-house solver which is developed 
for computing steady and unsteady 3D compressible viscous flows. It is based 
on solving the Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) equations. RANS 
techniques utilize a turbulence model solving one or two additional transport 
equations to represent the mean turbulent effect, and universally predict the 
onset of transition to occur much too close to the origin of the boundary layer. 
Most turbulence models don’t have explicit mechanism for transition modeling 
and are only able to simulate that process via a rapid growth of the turbulence 
production. Often papers, devoted to turbulent flows in turbine cascades do not 
account for laminar-turbulent transition, despite the fact that it is important for 
determining the local peaks of the skin friction, wall temperature and heat 
transfer. 

Engineering transition predictions are based mainly on three modeling 
concepts. The first is the use of low-Reynolds number turbulence models [2], the 
second is the use of experimental correlations [1] and the third is to use 
additional intermittency transport equations (Menter proposed to use two 

mailto:anton.derevyanko@gmail.com
mailto:yershov@ipmach.kharkov.ua
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additional transport equations – for intermittency and for momentum thickness 
Reynolds number [4]). Considered transition-solving method is based on well-
known low-Reynolds turbulence model with an addition of a limiter, which 
corrects turbulence energy production. 

2. FLOW MODEL AND NUMERICAL METHOD 

We use steady RANS equations with the k-ω SST turbulence model for 
description of turbulent flow. Functions and constants of the model are the same 
as given in the original Menter’s paper [3]. To increase reliability of turbulent flow 
computations we use additional realisability constraint for turbulent viscosity 
coefficient: 
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As a result formula for turbulent viscosity coefficient takes the following form 
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We consider subsonic flow, therefore, we need to specify four flow 
parameters at inlet (total temperature and pressure, inlet flow angles) and one at 
exit (static pressure).  

Numerical method is the implicit second order accurate scheme, ENO 
approach with the minmod limiter. Our solver performs exact solution of the 
Riemann problem. 

3. TRANSITION MODEL 

We have considered a number of approaches which are used to calculate 
transition in the boundary layer. This analysis allowed us to select low-Reynolds 
model for the implementation into FlowER. This approach has several 
advantages: 

 it is based on locally computed variables only, whereas using the integral 
quantities, such as momentum thickness, leads to increasing computational 
time for complex flows. Moreover, such values cannot be always accurately 
calculated; 

 it requires only minor changes of the original high-Reynolds model; 

 it does not require significant grid refinement and hence may be used to 
calculate flows in turbomachinery. 
Equations shown below are low-Reynolds (LR) turbulence model which is 

based on Menter’s k-ω SST: 
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where ρ  is density, k  is turbulent kinetic energy, ω  is specific dissipation rate, 

μ  is dynamic molecular viscosity, 
t

μ  is dynamic turbulent viscosity, ijtijk Sτ=P  

is production of turbulent kinetic energy (TKE), tijτ  is Reynolds-stress tensor, 

ijS  is averaged strain-rate tensor, kσ , ωσ , α , β  are constants.  

The 1F  and 2F  are switching functions, which activate k-ω model near the wall 

boundaries and switches the model to k-ε away from the walls: 
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where y  distance to nearest solid boundary in the flow,  /= kyRy  

turbulent Reynolds number based on wall distance. 

Production Term Modifier PTMα corrects TKE production at non-turbulent 

and transitional region. It is used to control the transition onset location: 
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))((y)FP(Reα +

νPTM

2

3 /17th0.941=  ,  (6) 

where P is the function that depends on viscosity-based Reynolds number 

νSy=Re 2

ν / . Function 3F  depends on turbulent Reynolds number yR . 

Multiplier ))((y+ 2/17th  is added to turn off PTMα  limiter in turbulent part of 

boundary layer, where νyu=y+

  is dimensionless distance from a wall, 

ρ/τu w  is friction velocity, wτ  and ρ are stress tensor and density, 

calculated at a wall. 

4. TEST CASES  

First computations were performed on a zero-pressure gradient flat plate. 
There are experimental results for such type of flows in the ERCOFTAC 
database. Three experiments with different inlet turbulence intensity were 
chosen for model testing. 

Table 1. Test cases experimental conditions 

Test case Flow velocity, m/s Turbulence intensity, % 

T3A 5,4 3,0 

T3B 9,4 6,0 

T3A- 19,8 0,9 

Parameters are chosen in such a way to provide different onset positions. It 
occurs at a plate leading edge in T3B experiment, at the plate center in T3A and 
in the end of plate for T3A- test case. 

Computational domain has 120 cells in streamwise direction and 80 cells in 
crosswise direction. Grid refinement near plate surface insures a y+ value to be 
less than 1. FlowER intended to calculate flows in the turbine and compressor 
cascades. These tests were conducted at extremely low flow velocities. The 
calculation of such flows in FlowER requires more computation time and is 
subjected to additional inaccuracies. 

The skin friction distributions for all experiments are displayed in Fig. 1-3. 
As expected, the original high-Reynolds k-ω SST turbulence model (marked as 
HR on the plot) overestimates value of turbulence intensity, and predicts 
transition to turbulent boundary layer at leading edge of the plate for all three 
tests. The LR k-ω SST model without additional turbulence production limiter 
allows determining transition onset, but has several drawbacks: it 
underestimates value of turbulence intensity behind transitional region, where 
boundary layer is completely turbulent, and does not compute transition for the 
T3A- test case at all.  

The LR model with PTM limiter (LR-PTM) describes transition better and 
works well for the T3A- test. 



Prediction of Laminar-Turbulent Transition with the Low-Reynolds Model 

                                              

11  

 

Fig. 1 Skin friction – T3A test case 

 

Fig. 2 Skin friction – T3A- test case 

 

Fig. 3 Skin friction – T3B test case 
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The further model verification was performed with the experimental data for 
transitional gas flow in a compressor channel [5]. The experiment was 
performed under the following conditions: 

 inlet flow speed – 32.88 m/s; 

 inlet total pressure – 101.6 kPa; 

 outlet static pressure – 101.3 kPa; 

 inlet turbulence free stream intensity – 0.18%. 
Computational domain has 120 cells circumferential, 96 cells in radial and 

180 in streamwise directions (total number ≈ 2 million). Grid refinement near 
solid borders insures a y+ value to be approximately 1. 

Figures 4-5 show the Total Kinetic Energy distribution around the blade, 
obtained using the original HR k-ω SST and the LR-PTM models. We can find 
again that the original HR k-ω SST model forces transition to appear near 
leading edge of the blade. Turbulence kinetic energy increases rapidly in the 
small separation bubble and remains high in boundary layer throughout the 
length of the blade. On the pressure side onset is shifted downstream, but still 
located close to the leading edge. 

The LR-PTM model shows another turbulent kinetic energy distribution: it 
decreases maximum value of TKE; transition region is shifted downstream to the 
middle of blade-chord for the suction side. Boundary layer on the pressure side 
remains laminar along whole blade. 

 
Fig. 4 Turbulence intensity – high-Reynolds model 

Fig. 6 shows the streamwise distribution of skin friction coefficient. 
Experimental data shows that there are several zones of increased and 

decreased fC  value at suction side. That seems to indicate flow type change. 
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It is seen that the HR model accurately describes the turbulent part of the flow 
on the suction side, but it does not take into account fluctuations of skin friction 
in relaminarization regions. The distribution differs significantly from the 
experimental data on the pressure side due to turbulence kinetic energy 
overestimation. 

 

Fig. 5 Turbulence intensity – LR-PTM model 

The LR-PTM model qualitatively reflects the experimental fC  plot date, 

although the magnitude deviates from the experimental data. Skin friction data 
are much closer to the experimental on the pressure side than for the original 
HR model. 

5.  CONCLUSIONS 

The laminar-to-turbulent transition model has been implemented and 
validated in the FlowER solver. The model is intended for flows where bypass 
transition is the dominant laminar-to-turbulent transition mechanism. It is shown 
that model with the production term modifier better describes turbulent 
production downstream of the transition location compared to original low-
Reynolds turbulent number model. Further, it accomplishes this without the 
expense of adding any additional transport equations or requiring calculation of 
integrated parameters such as momentum thickness. It reproduces transition 
onset accurately in zero pressure gradient test cases. Calculations of gas flow in 
compressor cascade were also performed. Results showed qualitative 
agreement with experimental data. However skin friction value in the transitional 
zone is significantly different in experiment and calculation. We plan further 
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model testing for the flows in the turbine cascade in which we will perform 
adjustments and tuning of the proposed method. 

 

1. Suction side, experimental data; 4. Pressure side, experimental data; 
2. Suction side, HR k-ω SST Menters; 5. Pressure side, HR k-ω SST Menters; 
3. Suction side, LR-PTM;  6. Pressure side, LR-PTM. 

Fig. 6 Skin friction distribution 
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THE DEVELOPMENT OF NEW CFD SOLVER FOR  
3D TURBOMACHINERY FLOW COMPUTATIONS 

 
Abstract: The concept of the new CFD solver for the 3D turbomachinery 
flow simulation using the RANS equations is considered. The governing 
equations are supplemented with the k-ω SST turbulence model. 
The  realisability constraints and the special boundary conditions for 
adverse pressure gradient flows are shown to be important. An improved 
numerical technique is suggested to increase efficiency and robustness of 
the computational procedure. Numerical results for selected test cases are 
presented. Screenshots of the developed software are shown. 

Key words: viscous compressible flow, turbomachinery, CFD solver  

1. INTRODUCTION 

Currently, many CFD solvers, such as ANSYS CFX, ANSYS Fluent, Fine 
Turbo Numeca, Star CD, etc., are used to calculate 3D viscous flows. In the 
middle nineties at the Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems 
of National Academy of Sciences of Ukraine, under the leadership of the first 
author of the present paper, a similar software package, named FlowER [16], 
was developed. It was one of the first CFD solvers for the Reynolds-Averaged 
Navier-Stokes equations in Eastern Europe and it was widely used by a number 
of institutions in Ukraine, Russia and Poland. Using this solver, it was possible to 
simulate a 3D flow through turbines and compressors to improve their design. 
However, a number of FlowER disadvantages limit its usage today.  

It is very difficult and sometimes impossible to calculate the flow with large 
adverse pressure gradients using the FlowER code. Particularly, the flow in 
highly loaded compressor cascades, different diffusers and turbine flowpaths at 
off-design conditions are extremely hard to simulate. In many cases, we noticed 
the simulated flow separations, which are typical under this flow conditions, 
appear to be larger than in reality.  
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Finite-difference approximation implemented in FlowER is second-order 
accurate if used on uniform grids; however, accuracy deteriorates to the first 
order otherwise. Moreover, the solution becomes very sensitive if kinks in mesh-
lines and skewed cells are present, and convergence rate is reduced. 

The kernel of the software package was written more than 15 years ago. 
Graphic user interface was created for the DOS operating system and it does 
not work under modern Windows Vista and Windows 7 environments any 
longer. Additionally, the code does not support 64-bit architecture. RAM 
limitations that existed at the time of the solver creation resulted in cumbersome, 
dense and extremely difficult-to-modify code. Thus, a complete rewrite was 
preferred over modifications of existing code. 

In conclusion, it was necessary to develop a new CFD solver without 
mentioned above disadvantages. In this present paper we describe the main 
principles assumed as the basis for the new code.  

2. FLOW MODELS 

At present, different mathematical models are used for a numerical 
simulation of viscous compressible turbomachinery flows. The system of the 
Euler equations describes the flow of an inviscid gas. On the other hand, the 
RANS equations are generally used to simulate a statistically averaged turbulent 
flow. Moreover, unsteady behaviour of large scale turbulence can be calculated 
using the Large-Eddy Simulation (LES) technique. The Direct Numerical 
Simulation (DNS) approach, which is based on the Navier-Stokes equations, 
allows calculating the entire range of turbulent scales. Finally, the hybrid 
RANS/LES models are capable of simulating very large turbulence vortices at 
the scale comparable to the body size. 

According to up-to-date estimations, rigorous computations of 
turbomachinery flows at high Reynolds numbers using DNS and LES models will 
be scarcely possible in the nearest future. Therefore, the RANS modelling is the 
basic approach for the industrial flow simulation nowadays [5]. 

Hybrid models require computational resources of 2-3 orders of magnitude 
greater than RANS models. Although, it is substantially smaller than the cost of 
LES or DNS computations, such approach could be used solely for research, not 
industrial, computations. 

The developed CFD solver is intended for both engineering computations 
and investigations of a turbulent flow through turbomachinery cascades. Hence, 
we included both RANS and hybrid RANS/LES turbulence models. 

3. TURBULENCE MODELLING 

There exists a variety of turbulence models for the RANS equations. 
Nevertheless, none ensure a good quantitative agreement with experimental 
data for all flow types possible. Therefore, the choice of a turbulence model is 
very important to guarantee an adequate simulation of different phenomena in 
a turbulent flow. 
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Three basic classes of turbulence models for the RANS equations are 
considered: algebraic models, differential models, and Reynolds-stress transport 
models. The latter, in spite of their large potential, are rarely used, because their 
description of a near-wall flow is not sufficient. Algebraic turbulence viscosity 
models have reached their limitation and yield satisfactory results for simple flow 
types only. Meanwhile, differential turbulent viscosity models continue to 
develop. To the large extent, the development takes place due to new 
turbulence data utilization that is obtained through DNS and LES simulations. 
Differential models of turbulent viscosity allow adequate numerical simulations, 
and in many cases they are preferred over the others. 

Spalart-Allmaras [11] and k-ω SST [9] turbulence models, together with 
some of their modifications, are proven to be adequate and reliable models. 
Therefore, it is reasonable to implement them in the new CFD solver. To avoid 
the generation of unrealizable nonphysical Reynolds stresses, we use the 
realisability constraints [7] which guarantee non-positive normal stresses and 
Cauchy inequality for the stress tensor. We also have implemented the low-
Reynolds modification of the k-ω SST turbulence model with the production term 
modifier [4] in the new code to simulate the laminar-turbulent transition. It allows 
an increased accuracy of the energy losses calculation for a cascade flow and 
an improved heat transfer simulation for cooled turbine blades.  

Hybrid RANS/LES flow models could be constructed in such a way that the 
resolvable vortices are calculated directly, given the mesh/turbulence scale ratio 
in local flow domain is significantly small. Unresolvable (subgrid) vortices, 
however, are modelled with various adaptive turbulence models that are based 
on turbulent viscosity models. 

4. BOUNDARY CONDITIONS 

Formulation of boundary conditions at permeable and impermeable 
boundaries for the RANS equations is sufficiently studied in the existing 
literature (see e.g. [3]). Therefore, we skip detailed description of the boundary 
condition formulation, and focus on the implementation procedure. The set of 
equations at boundaries consists of predefined boundary conditions and 
additional relations that link flow parameters at boundaries with those in nearest 
cells. We use linearised relations relative to increments of flow parameters at 
boundaries. As a result we obtain a system of linear equations that could be 
solved efficiently [15]. 

Characteristic relations at permeable boundaries lead to appearance of 
a spurious reverse flow in case of a large pressure gradient near that boundary. 
Hence, in this case flow calculations may be impossible. In the present paper, 
we do not use characteristic relations at boundary points where diffusive effects 
predominate over convective ones and the reverse flow can appear. Instead, we 
extrapolate one of flow parameters, the axial velocity or the pressure, from the 
nearest cell to the boundary face. Another parameter, the pressure or the axial 
velocity, is fixed at the exit boundary according to the subsonic outflow boundary 
conditions. Specifying the axial velocity at the exit, instead of the pressure, 
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the mass-flow-rate or the Riemann invariant, ensures the solution stability incase 
of the flow with large adverse pressure gradients, in particular, for high-loaded 
compressors. 

5.  NUMERICAL APPROACH AND ALGORITHMS 

Second- and third-order accurate difference schemes are usually sufficient 
for the RANS and hybrid RANS/LES computations [5]. These schemes generally 
are more efficient for three-dimensional problems than their analogues of 
a higher accuracy. Numerical methods of forth and above order of accuracy 
could be beneficial for computing turbulent vortices with LES and DNS flow 
models; however, they do not improve agreement between RANS solutions and 
experimental data. Moreover, it is sufficient to approximate convective terms of 
turbulence model equations with the first order only [1, 5]. 

We implement the second-order accurate ENO scheme [13] and the third-
order accurate TVD scheme [17] as the key numerical method in the new CFD 
code. Taking into account difference between directions of the reconstruction 
and the extrapolation it is possible to make corrections that improve the 
numerical accuracy on highly irregular meshes [12].  

In the initial version of the FlowER solver, diffusive terms were 
approximated using derivatives obtained from the ENO reconstruction. Since 
these are minimized derivatives, diffusive terms were significantly 
underpredicted. This behaviour generates an unstable velocity profile in 
boundary layers. To improve the diffusive term computation in the posterior 
version of the FlowER solver, we used the ENO derivatives for tangential 
stresses and two-point differences for normal stresses approximation. We 
suggest using the second-order central differences for diffusive terms in the new 
CFD code. 

Implemented in the FlowER solver the implicit Beam-Warming scheme [2] 
is based on linearisation, factorisation and diagonalisation of the finite difference 
approximation of the governing differential equations. Such an approach 
decreases the accuracy and the stability of the solution, if the time step is 
sufficiently large. In the present paper, we suggest using the iterative implicit 
scheme constructed using the modification of the Newton method [14]. To 
increase the stability the implicit residual smoothing (second-order artificial 
viscosity) is applied [6]. 

Due to the computational error some positive-defined quantities, such as 
turbulence kinetic energy and specific dissipative rate, can become negative. It 
is possible to avoid this by transforming the increments of positive defined 
quantities into the increments of their logarithms [8], or by using a non-linear 
increment correction [12], which ensures similar results. 

6.  SOFTWARE IMPLEMENTATION 

The new CFD software package, known under the draft name F, is a suc-
cessor of the previous FlowER software package. The preprocessor and the 
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postprocessor of the F solver are written using the Fortran-95 programming 
language for a Windows operating system. The graphical user interface uses 
standardised facilities included in Windows. We tested the code under the 
following operating systems: Windows XP, Windows 7, and Windows Server 
2003, as well as under Wine emulator included in Ubuntu Linux. 

The F software package realises the following new possibilities: 

 work with the distributed database;  

 multiple simultaneous executions of the same code on a single PC;  

 solver remote startup;  

 export of computational results to the external post-processor (Paraview, 
Tecplot and others); 

 simplified access to project data; 

 work with meshes that contain over 10 million cells in a single blade-to-
blade channel, etc.  
The graphical user interface of the F software package is shown in Fig. 1-4. 

 

Fig. 1. Graphical user interface of F software package  

7.  TEST FLOW COMPUTATIONS 

We consider the problem of the shock wave / boundary layer interaction 
(SWBLI) as the first test case. This problem is a classical example of the flow 
with a large adverse pressure gradient. When the oblique shock wave impinges 
on the surface with a boundary layer along that, the separation appears near the 
impinging point. The separation starts upstream the impinging point, whereas 
the reattachment is located downstream. The reflection shock wave originates 
near the separation point. The separation zone generates rarefaction waves 
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behind the reflected shock and compression waves further downstream. Such 
a structure of the flow is predicted well qualitatively and satisfactory 
approximated quantitatively are predicted by the numerical computation 
performed with the new F solver; see Fig. 5. These results are obtained using 
the RANS equations that describe the averaged turbulent flow of viscous 
compressible gas, Menter’s k-ω SST turbulence model with the realisability 
constraints, and modified exit boundary conditions.  

 

 

Fig. 2. Flowpath of 2½ stage compressor (preprocessor of F software package) 

 

Fig. 3. Mach number contours in compressor cascade  
(postprocessor of F software package) 
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Fig. 4. Velocity vectors in meridional section of last row of 2½ stage compressor  
(postprocessor of F software package) 

Solving the SWBLI problem with the FlowER solver, which does not 
implement the realisability constraints, we obtain a wrong laminar-like flow 
structure with two reflected shock waves and pressure oscillations in the 
separation region. If the pressure rise in the flow direction occurs in the 
boundary layer at the exit boundary during the convergence process then it is 
very difficult or even impossible to obtain the numerical solution using the 
original FlowER solver. Shown in Fig. 5 is the static pressure distribution along 
the plate in the interaction region. Numerical results are in the acceptable 
agreement with experimental data [10]. 

Flows with the large adverse pressure gradient are typical for compressors 
of jet engines and stationary turbo-installations. Therefore, computations of 
viscous flow through multistage compressors often cause difficulties. If using the 
FlowER solver, such computations were usually performed with the initial 
conditions, which were precomputed using the same model at a slightly larger 
mass-flow-rate. Unfortunately, even in this case, the flow could not always be 
calculated at all conditions on the compressor characteristic. This behaviour is 
due to numerical artefacts: separations originated during the convergence 
process tend to grow unrestrictedly. Hence, this could result in the program 
failure. So, for the five-row compressor, shown in Fig. 2, the FlowER solver is 
able to calculate flow only in the nearest neighbourhood of the flow choking 
condition, and it fails otherwise. 

The inclusion of the realisability constraints in the turbulence model and the 
modification of exit boundary conditions allow us to perform computations of the 
flow through the compressor for any flow conditions from a sufficiently large set 
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of the initial flow field. Multistage compressor flow computations are possible for 
both design and off-design (significantly separated) conditions using the 
described approach. Figure 6 presents the compressor characteristic obtained 
numerically using the new F solver. Velocity vectors on the meridional surface of 
the last stator row at off-design conditions are shown in Fig. 4. The observed 
separation extends up to 60 percent of the channel circumferential size. 
Nevertheless, the separation region has constant size and location, and it does 
not tend to propagate to the exit or the inlet of the computational domain as it 
occurs when we use the original version of the FlowER solver.  

 

Fig. 5. Pressure distribution along plate in interaction zone  

8.  CONCLUSION 

The concept of the new CFD solver, named F, for the 3D turbomachinery 
flow simulation using the RANS equations is suggested. RANS and hybrid 
RANS/LES flow models are considered as the state-of-the-art procedure for 
industrial and research oriented turbomachinery flow simulations. Spalart-
Allmaras and Menter’s k-ω SST turbulence models complete the system of the 
governing equations. The numerical approach is based on non-oscillatory TVD 
and ENO schemes of the second and third order of accuracy. The numerical 
simulation of the separated flow induced by the shock/boundary layer interaction 
as well as flow in multi-stage compressor cascades shows the importance of the 
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realisability constraints and the special boundary conditions at exit boundaries 
for adverse pressure gradient flows.  

 

 

Fig. 6. Computed compressor performance 
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THE MODERNIZATION OF I.P-L.P1 COMPARTMENT 
OF “TURBOATOM” STEAM TURBINE К-325-23,5 

 
Abstract: The experience of aerodynamic improvement of design of “I.P-
L.P1” compartment of steam turbine К-325-23,5 is presented. The effect 
of elements of compartment flow path is discussed on the flow pattern and 

on the aerodynamic and power characteristics of compartment. 

Keywords: Steam turbine, LP Compartment, Modernization 

1.  INTRODUCTION 

This paper summarizes the scope of investigations [1,2] about the 
modernization of flow path of I.P-L.P-1 Compartment of turbine К-325-23,5 
(Fig.1), which includes I.P last stage (1),  1

st
 stage of first streamflow of L.P1 (2), 

bleeding chamber (3) and parts of pipes (4). Bleeding chamber (BC) is 
conditionally divided by stream surface on lower annular part, which supplies 
with steam to the stage of L.P1 (38.7% of flow rate of I.P stage) and the bleeding 
chamber proper, which exists for steam direction from peripheral part of I.P 
stage into pipes (4) in the direction of Inlet of double-flow L.P2,3 cylinder (5). 

The effect of some constructive decisions on the gasdynamic and power 
characteristics of Compartment is considered. 

2. PROBLEM FORMULATION 

Steady 3D viscous turbulent steam flow through Compartment is 
considered for stationary regime. At the inlet of I.P stage the integral flow rate 
and the stagnation parameters are formulated, at the exit of pipes the static 
pressure is formulated and behind the L.P1 stage the integral mass flow rate is 
fixed. In order to evaluate the efficiency of decisions in the Compartment the 
flow through the Inlet of L.P2,3 with the jointed stages was considered too[1]. 

The results were obtained with use of software MTFS
®
oftware [3] based 

on Reynolds-Favre averaged Navier-Stokes equations. and non-overlapping 
unstructured hexahedral meshes. For coupling the solutions in stages and 
bleeding chamber the sector approach is applied, which was validated in [4]. 



 V. G. Solodov 

 

 

26 

In calculations the solid walls were admitted as adiabatic. Turbulence 
intensity at the inlet of Compartment was accepted 5%. The turbulent effects 
were introduced through the one-equation Spalart-Allmaras model for BC and 
pipes, and through Menter’s SST model for stage and diffuser channel. The 
switch between S-A model and SST model was realized basing on length scale 
factor being 1% of vane chord[4]. 

Typical calculations were made for 16 sectors, near turbine operational 
point basing on thermal design. Numerical model of Compartment yields y

+
<4.5; 

yields y
+
<2 for stage.  

 

 
 

Fig. 1. Scheme of I.P-L.P1 Compartment and L.PInlet. 

3. MAIN FEATURES OF BASE DESIGN AND ANALYSIS 

The I.P last stage has a stator (S) blade with extender and rotor (R) blade 
of variable profile with dimensionless base characteristics LS=2.6, LR=2.9; 
relative pitches for mean radius are tS=0.55, tR=0.77; thicknesses of exit blade 

edges ΔS=0.36 mm, ΔR=1.05 mm, vane and blade numbers ZS:ZR =82:60.  

First L.P stage has the rotor blade of uniform profile. The main 
characteristics of stage LS=1.86, LR=4.02; relative pitches for mean radius are 

tS=0.67, tR=0.73; thicknesses of exit blade edges are ΔS=0.32 mm, ΔR=0.5 mm; 

vane and blade numbers ratio ZS:ZR =106:109; rotation frequency ω=25 s-1
. The 

geometric expansion ratio of channel “I.P-L.P1” AEX/AIN is 1.5, for bleeding flow 
this ratio is 2.0. 

The integral characteristics of elements of flow path are calculated in a ty-
pical sections: at the inlet of stage; in the clearance between stator and rotor; 
behind the rotor in a distance of 3 thicknesses of exit blade edge, and in exit 
section of pipes (4), which is the inlet section of receivers. The averaging 
procedure for these parameters was performed in the layers of constant mass 
flow rate in accordance with method [5]. The regions of swirl were excluded from 
consideration. The total internal loss of kinetic energy (KE) and loss of total 
pressure (TP) on the segments between sections were determined in the layers 
of equal mass flow rate according to conventional formulas [5]. 
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3.1 Flow pattern in the Compartment of base design 
 
The results of calculations show that the I.P stage is overloaded, steam 

outflow is not axial, the KE losses are increased. As a result the exit swirl behind 
of I.P stage violates the balance of mass flow rates in receivers. The imbalance 
of mass flow in pipes under the same back pressure changes in time and 
reaches 15-17%.  

The flow pattern in bleeding chamber is unsteady and was run in a transient 
option. The high speed swirled jet with a mean velocity about 120 m/s from 
peripheral part of I.P rotor stage accelerates in a zone of diaphragm rim face 
plane and then dissipates intensively the energy in the volume of bleeding 
chamber with extremely high nonuniformity of parameter fields at the inlet 
section of receivers.  

The unsteady behaviour of bleeding jet and impossibility to fit it to walls of 
chamber provokes the mass flow oscillation at the inlet of receiver over 1%. 
The frequency of main harmonic of mass flow oscillations is within 10-15 Hz. 
The oscillations of flow parameters at the exit of I.P stage and at the inlet of L.P1 
stage reaches  for static pressure 1 kPa.  

 

 

 
 

Fig. 2. Time- and circle averaged radial distributions of kinetic energy(KE) loss in I.P (a) 
and L.P1(b) stages 

 
The I.P stage as a part of Compartment shows the KE loss for nozzles 

(related to adiabatic pressure drop on a channel) about 3.15%, KE loss for rotor 
channels is about 4.8% (Fig.2), that corresponds to KE loss for isolated tests[2]. 
The nonuniformity of KE loss distribution on the rotor blade because of circular 
flow nonuniformity does not exceed 0.1%. 

The inlet conditions of flow into the channels of diaphragm of L.P1 stage 
are unfavourable and are characterized by the attack angle of blades in 
tangential plane (Fig.3) and by meridional angle within interval 30-40 Deg. Near 
the hub at the inlet plane of diaphragm the flow separation occurs, which 
occupies near 20% of height of stator blade (Fig.7). 
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Fig. 3. Radial flow angle distributions in sections behind the I.P (a) and in front of L.P1 
(b,c) stages (clock- and streamwise sectors count ) 

 

The evaluation of loss coefficient ζ*hub in a transit flow from I.P stage to 
L.P1 stage and in bleeding flow from I.P stage to exit section of pipes ζ*top were 
provided separately. As a criteria the coefficient of TP loss was accepted 
ζ*=(P

*
IN- P

*
EX)/EIN, where EIN – kinetic energy of flow behind the corresponding 

part of I.P stage. The comparison of the averaged values of TP at the exit from 
I.P cylinder and at the inlet of stage or receiver was executed by sectors, and 
than the mass flow averaged value ζ*hub(top) was calculated for the whole 
bleeding flow.  In the calculations [1] the coefficient of TP loss ζ*hub=0.18 was 
obtained and flow nonuniformity in front of L.P stage χo=Cm/ Cm,mass=1.88 for 
transit flow to L.P stage. These coefficients could be explained by interaction of 
transit flow and swirled flow in a bleeding chamber, and by flow separation near 
nozzle hub of L.P stage. 

Bleeding steam flow between I.P stage to pipes has the time averaged 
value of ζ*top  about 1.5, that corresponds about 77% of loss from I.P stages to 
firsts stages L.P2,3. Extremely high level of loss is determined by high velocities 
of steam in annular bleeding jet and vast zones of swirled flow.  

KE loss in the nozzles of L.P stage (related to adiabatic pressure drop on 
the channel) is about 5.3% because of unfavorable incidence angles on the inlet 
edges, KE loss on the rotor blades are about 7.7% (Fig.3b). 

In order to evaluate the effect of flow swirl on the L.P2,3 Inlet operation the 
pipes exit flow fields were transmitted as the inlet boundary condition for flow 
simulation through the Inlet with two 1st L.P2,3 stages. Calculation has shown 
the increase of TP loss in Inlet between inlet section and sectors for joined 
stages in 1.3-1.4 times (in comparison with nonswirled inlet flow). The TP loss 
difference between sectors is in range of 10%. 
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Inlet swirl creates the skewness of flow at the inlet sections of stage 
channels mainly for upper sectors relatively the horizontal joint and disbalance of 
mass flow along the sectors [1]. The results of study of Inlet operation under 
Inlet swirl strongly also depend on splitter and will be published later. 

4. DIRECTIONS OF MODERNIZATION AND ANALYSIS 

 

Fig. 4. Directions of main steps of modernization for K-325-23,5 Compartment  

4.1 Modernization of I.P stage rotor 

 In order to ensure the axial steam outlet into 1st L.P stage for I.P 
modernized stage (Fig.4,№1) the ratio DR/LR was increased in 8% for account of 
growth of hub diameter and decrease of blade length; and because of 
the inclination of meridional contour till 10 Deg. This has permitted to eliminate 
the swirl behind the stage and to increase flow deviation in the radial direction. 
I.P modernized stage has provided the axial flow oulet and conserved the 
efficiency with imbalance of mass flow into receivers not more than 1%. 

4.2 Modernization of flow path „I.P – L.P1” and L.P1 stage 

The propositions for modernization of L.P1 stage are directed on removal of 
the flow separation at inlet section of nozzles near hub (Fig.4, №1, Fig.6b) in 
order to diminish energy loss in stator and rotor channels of L.P1 stage. The 
inclination angle of meridional contour in nozzles hub was increased in 3 Deg 
and at shroud in 10 Deg, and for rotor blade hub in 4 Deg. The rotor blade 
is realized with variable profile along the length (Fig.4). The flow supply to L.P 
nozzles is formed with help of profiled surface of hub (Fig.4, №5) and elongation 
inlet edge of diaphragm rim(6). 
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Fig. 5. Flow pattern in  
a base geometry  

 

Fig. 6. Flow pattern and velocity at inlet of L.P1 
nozzle for base and modernized (b) variants 

 
Heuristic search of rational shape of hub guide (5) and flow divider at the 

inlet of L.P1 stage has permitted to choose the rational variant (Fig.6b) in order 
to create the minimal nonuniformity of parameters and flow without separation at 
the inlet plane, taking in view the technological limitations and economical 
reasons.  

Flow pattern in a bleeding chamber is given in Fig.7. The most efficient 
variant of hub guide shape in a combination with the special profiling of 
diaphragm inlet of L.P1 stage has shown the diminishing of TP loss coefficient in 
flow „I.P stage-L.P1 stage” from 0.18 to 0.04. As a result of modernization the 
conditions of operation of L.P1 stage have noticeably improved. Due to 
elimination of swirl behind the I.P stage the attack angles on stator blade edges 
have diminished. The meridional flow angle also has essentially diminished, flow 
separation has disappeared. That diminished the intensity of horse shoe vortex 
in nozzles and channel vortex in rotor channels. KE loss for L.P stage has 
diminished in nozzles from 5.3% to 3.7%, in rotor channels from 7.7% to 5.1%. 

 

 
 

Fig.7. Flow pattern in base compartment and during the modernization  
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4.3. Modernization of bleeding flow path „I.P–Pipes” 

TP loss in the bleeding chamber on flow path from I.P stage to pipes exit for 
basic variant amounted to 1.5, and high level of unsteadiness in chamber was 
presented. This practically did not change in a process of above described 
modernization. Nevertheless the TP loss diminishing is the essential reserve for 
increase of efficiency and reliability of Compartment.  

 

 

Fig.8. Velocity distribution at the exit of internal diffuser D1 in Compartment sections 1-3 
shown in Fig.6 

 

In order to achieve this goal the diffuser flow was organized on a bleeding 
flow path through the organization of axial radial diffuser with design radiality 
about 1.4 (Fig.4, №7-8). On the base of modernized Compartment the series of 
practically feasible diffusers was studied (Fig.7). The best variant (Fig.7,8) with 
the expansion degree AEX/ AIN=1.41  demonstrates the absence of flow 
separation in the upper part of Chamber and the maximal recovery coefficient [5] 
ξ=0.24. For lower part of chamber (far from pipes) the exhaust contains the 
regions of separated flow. This points on the presence of reserves for 
improvement. Choosen variant of diffuser design reduces the TP loss for the 
bleeding flow to 0.81, that is almost 2 times less then basic construction. Should 
be marked that aerodynamical and power characterics of stages did not 
changed at the same time, and TP loss for transit „I.P-L.P1” flow path have 
reduced in 15%.  

 

Fig.9. TP loss along bleeding flow „I.P stage-Pipes” for modernized design variants of 
with shortened internal diffusers 
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5. CONCLUSION 

The problem of improvement of Compartment could be divided on three 
directions.  

1. Improvement of I.P stage rotor in order to provide the axial outflow. This 
provides the absence of imbalance of mass flow in pipes, and further into Inlet 
for L.P2,3, and improves the conditions of flow inlet into stator of L.P1. 

2. The search of rational shape of guide hub surface for transit flow “I.P-
L.P1” and search of shape for upper rim of inlet part of I.P stator. This permits 
essentially decrease loss along the transit flow path and loss in L.P1 stage. 

3. Design of the rational shape of axial radial diffuser for bleeding flow into 
L.P2,3. This is the basic of essential TP loss reduction in the Compartment, it 
leads to stabilizing of radial jet into receivers and favourably effects on stage 
loading. 

4. Described measures enabled to reduce the TP loss on “I.P to L.P1” flow 
path from 0.18 to 0.037; in the bleeding flow path from 1.48 to 0.81; and to 
increase the efficiency of L.P1 stage in 2.4%. 

REFERENCES 

[1].  [Solodov, V., Khandrimailov, A., Konev, V. et al., 2009, Aerodynamical 
Improvement of L.P Inlet of Steam Turbine К-325-23,5, Journ. of 
Mechanical Engineering, №5, pp.15-19. (In Russian) 

[2]. Solodov, V., Konev, V., Аlpert, А. et al., 2010, Aerodynamical Improvement 
of Power Characteristics of Compartment «I.P-L.P-1» of Steam Turbine    
К-325-23,5, Journ. of Mechanical Engineering, №1, pp.27-31. (In Russian) 

[3]. Solodov, V., Starodubtsev, Yu., 2002, The Scientific Application Software 
MTFS® for Calculation of 3D Viscous Turbulent Liquid and Gas Flows in 
Arbitrary Shape Domains, Certificate of State Registration, Ukrainian State 
Agency of Copyrights and Related Rights, No.5921, 07.16.2002 (In 
Ukrainian)  

[4]. Starodubtsev, Yu., Gogolev, I., Solodov, V., 2005, Numerical 3D Model of 
Viscous Turbulent Flow in One Stage Gas Turbine and Its Experimental 
Validation, Journ. of Thermal Science, Vol.14, No.2, pp. 136-141.  

[5]. Turbine Stages Aerodynamical Characteristics, 1980, Mashinostroenie, 
Leningrad 1980, Ed. Chernikov V.A., 262p. (In Russian) 



CIEPLNE  MASZYNY  PRZEPŁYWOWE  

No. 141                                    TURBOMACHINERY 2012 

 
 
 
 
Łukasz ANTCZAK, Tomasz FIJAŁKOWSKI, Marcin RUCIŃSKI 
Politechnika  Łódzka 
Instytut Maszyn Przepływowych 
lukasz.antczak@p.lodz.pl, tomasz.fijalkowski@p.lodz.pl, 154347@edu.p.lodz.pl 
 
 
 

BADANIA EKSPLOATACYJNE RUROCIĄGÓW OBIEGU 

PAROWEGO DOŚWIADCZALNEJ MIKROSIŁOWNI BINARNEJ 
 

Streszczenie: Poniższy artykuł przedstawia analizę numeryczną układu 
rurociągów parowych doświadczalnej mikrosiłowni binarnej. Analizie 
poddano stan pracy normalnej obiegu parowego. Omówiono wyniki 
obliczeń dla naprężeń pochodzących od masy własnej rurociągu, 
ciśnienia wewnętrznego i przemieszczeń termicznych.  

Słowa kluczowe: mikrosiłownia binarna, obieg ORC  
 

OPERATION INVESTIGATIONS OF STEAM CYCLE IN 

EXPERIMENTAL MICRO – BINARY POWER PLANT 
 

Abstract: The article presents numerical analysis of steam pipelines in 
Experimental Micro - Hybrid Power Plant. Normal operation condition for 
steam cycle has been analyzed. Results of stress analysis from dead 
load and thermal expansion have been discussed. 

Keywords: micro – binary power plant, ORC cycle 

1.  WSTĘP 

 Mikrosiłownia hybrydowa będąca głównym przedmiotem niniejszego 
artykułu działa w oparciu o dwa obiegi termodynamiczne pracujące na dwóch 
różnych czynnikach. Pierwszy z nich to obieg parowy (którego instalacja została 
poddana analizie) jest obiegiem wysokotemperaturowym. W obiegu drugim 
(ORC) czynnikiem roboczym jest płyn Novec 7100. Koncepcja siłowni wywodzi 
się od dużo wcześniejszych prób zwiększenia sprawności siłowni polegających 
na podniesieniu temperatury górnego źródła ciepła i stworzeniu bloku 
energetycznego „nadbudowanego” układem turbiny pracującej w zakresie 
znacznie wyższych temperatur. W tym celu w obiegu górnym stosowano jako 
medium robocze np. parę rtęci. Opisywana siłownia powstała natomiast 
w wyniku dążenia do obniżenia dolnego źródła ciepła. Rozwiązanie takie daje 
możliwość wykorzystania źródeł ciepła o niższym potencjale temperaturowym, 
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chociażby takich jak wody geotermalne. Wymaga ono jednak zastosowania 
zamiast wody czynnika roboczego o niższej temperaturze wrzenia, którego 
przykładem może być Novec 7100. 

Schemat ideowy mikrosiłowni przedstawia Rys.1. Podstawowymi jego  
elementami są: kocioł będący źródłem ciepła dla obiegu parowego, wspólny 
wymiennik pełniący funkcję skraplacza dla obiegu wysokotemperaturowego 
i parownika dla obiegu z czynnikiem Novec 7100, skraplacz ORC oraz pompa 
obiegowa, turbina i zbiornik medium roboczego dla każdego obiegu z osobna.    

 

 

Rys. 1.  Stanowisko badawcze doświadczalnej mikrosiłowni hybrydowej [3] 

Fig. 1 Experimental Micro - Hybrid Power Plant test stand [3] 

 

W dalszej części artykułu szczegółowej analizie został poddany układ 
wysokotemperaturowy. Wynika to bezpośrednio z warunków pracy układu. 
W obiegu parowym mamy postawione znacznie wyższe warunki pracy aniżeli 
w obiegu ORC. Maksymalne ciśnienie w obiegu ORC przewidywane podczas 
pracy nie przekracza 3 bar, przy temperaturze 90 

0
C natomiast maksymalna 

temperatura pary w obiegu wysokotemperaturowym wynosi około 180  
0
C, przy 

ciśnieniu przekraczającym 10 bar. 
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2. UKŁAD PAROWY MIKROSIŁOWNI HYBRYDOWEJ 

Rurociągi oraz elementy kształtowe (kolana, trójniki, itp.) rozpatrywanego 
układu parowego wykonane są z materiału P235GH (stal kotłowa, przeznaczona 
do pracy przy podwyższonych  temperaturach), o średnicy DN 50 i grubości 
ścianki 4 mm. Grubość izolacji dla całego układu wynosi 30 mm. W miejscach 
połączeń z turbiną, kotłem i wymiennikami zastosowano połączenia 
kołnierzowe. Również zawory wyposażone są w kołnierze. Układ zamocowań 
został ograniczony do jednego cięgna oraz jednego punktu stałego 
(utwierdzenia), usytuowanego na rurociągu wylotowym z kotła (Rys. 2.). 
Pozostałe miejsca podparć (utwierdzeń) stanowią połączenia kołnierzowe z 
turbiną, kotłem i wymiennikami (przemieszczenia urządzeń zostały pominięte w 
obliczeniach). W miejscach przejść rurociągów przez strop założono brak 
ograniczeń ruchu (otwory w stropie zawierają elastyczne wypełnienie). 

3.  MODEL OBLICZENIOWY 

Obliczenia statyczne zostały przeprowadzone zgodnie z normą [1]. 
Długości poszczególnych sekcji rurociągów oraz lokalizacje zaworów zostały 
określone na podstawie dokumentacji montażowej oraz na bazie obmiarów 
rzeczywistego obiektu. Dla uproszczenia modelu, przyjęto wagi wszystkich 
zaworów po około 15 kg każdy. W układzie pominięto wszelkie oprzyrządowanie 
pomiarowe (pomiary ciśnienia i temperatury), przemieszczenia urządzeń (na ich 
króćcach przyjęto punkty stałe – utwierdzenia) oraz kompensatory na wlocie i 
wylocie turbiny. 

Obliczenia uwzględniają masę własną rurociągów (5,6 kg/mb rurociągu), 
izolacji (4,1 kg/mb rurociągu, przy założeniu gęstości izolacji: 130kg/m

3
) 

i zaworów oraz obciążenie ciśnieniem wewnętrznym (są to obciążenia 
niezmienne – dead loads) i przemieszczenia termiczne (thermal expansion). 
Przemieszczenia termiczne wynikają z różnicy pomiędzy temperaturą czynnika 
w zadanym wariancie obliczeniowym a temperaturą montażową rurociągów 
(przyjęto tmont. = 20 °C).  

4. ROZPATRYWANY WARIANT OBLICZENIOWY 

Analizę numeryczną wykonano dla jednego stanu pracy układu rurociągów 
parowych. Rys. 2. pokazuje sposób przyporządkowania wartości ciśnień 
i temperatur odpowiednim sekcjom rurociągów dla wariantu obliczeniowego  
„stan pracy normalnej”. Stan taki zakłada niezakłóconą pracę układu na 
parametrach nominalnych. Na poniższym rysunku przedstawiono również 
kierunek przepływu czynnika oraz oznaczenia wlotów i wylotów poszczególnych 
urządzeń. 
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Rys. 2.  Właściwości segmentów dla wariantu obliczeniowego „stan pracy normalnej” 

Fig. 2. Segments properties for “normal operation” calculation variant 

 
W wariancie „stan pracy normalnej” sekcji rurociągów od wylotu kotła do 

wlotu turbiny nadano wartości ciśnienia i temperatury: p = 10 bar, t = 180 °C; od 
wylotu turbiny do wlotu wymiennika W1: p = 3 bar, t = 130 °C; natomiast od 
wylotu wymiennika W1 do wlotu wymiennika W2: p = 3 bar, t = 55 °C (założono 
brak spadku ciśnienia w wymiennikach). W wariancie tym zawory Z2 i Z3 są 
zamknięte, pozostałe są otwarte. Temperaturę montażową rurociągów przyjęto 
tmont. = 20 °C.  

5. WYNIKI OBLICZEŃ I ICH ANALIZA  

Ze względu na obszerność zbiorów wyników, pokazano graficzną 
reprezentację tylko dla naprężeń oraz podano dodatkowo wartości 
przemieszczeń, obrotów, sił, momentów i naprężeń dla wybranych elementów 
układu. Pominięto graficzne reprezentacje wyników dla próby wodnej, 
maksymalnych i minimalnych wartości naprężeń, ich superpozycji, strzałek 
ugięcia, itp. 
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Oznaczenia i jednostki zastosowane na rysunkach z graficzną 
reprezentacją wyników: Px, y, z - przemieszczenia [mm]; Ox, y, z - obroty [°];  
Sx, y, z – siły [kN]; Mx, y, z - momenty [kNm]; N - naprężenia zredukowane 
[N/mm

2
]. 

 

 

Rys. 3.  Graficzna reprezentacja wyników dla naprężeń od obciążeń niezmiennych 

Fig. 3. Graphics result representation for stress analysis from dead loads 

 
Na Rys. 3. przedstawiono wartości naprężeń dla samych obciążeń 

niezmiennych. W tym przypadku działają przede wszystkim siły ciężkości 
(pochodzące od masy rurociągu wraz z armaturą, izolacji oraz czynnika 
roboczego), które są głównym powodem powstałych naprężeń. Zaznaczono 
najbardziej obciążony króciec wylotowy wymiennika W1 („1”) – naprężenia:  
N = 42.2 N/mm

2
, siła pionowa: Sz = -0.843 kN (znak „-” związany jest ze 

zwrotem działającej siły). Z racji tego, że w punkcie tym przyjęto punkt stały, 
przemieszczenia i obroty mają wartość zerową. Wystąpienie maksymalnych 
wartości naprężeń dla króćca „1” związane jest z tym, że najbliższe 
zamocowanie (utwierdzenie) jest zlokalizowane dopiero na wlocie wymiennika 
W2. Poza tym, króciec ten przejmuje w pewnym stopniu ciężar sekcji 
rurociągów przy turbinie i wlocie wymiennika W1 (i pochodzące od nich 
momenty gnące). 
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Drugi opisany punkt – kolano („2”) na rurociągu wylotowym z kotła – posiada 
maksymalną wartość przemieszczeń pionowych, wynoszącą Pz = -2.09 mm. 
Jest to związane z dużą odległością pomiędzy najbliższymi podporami i większą 
podatnością na odkształcenia dłuższych odcinków rurociągów. Należy tutaj 
zwrócić uwagę, że w przypadku obciążeń od masy własnej układu, zwrot 
przemieszczeń w osi „z” nie może być dodatni (rurociąg w żadnym miejscu nie 
może się unieść). 

 

 

Rys. 4.  Graficzna reprezentacja wyników dla naprężeń od przemieszczeń termicznych 

Fig. 4. Graphics result representation for stress analysis from thermal expansion 

 
Na Rys. 4. przedstawiono wartości naprężeń pochodzących od 

przemieszczeń termicznych (pokazano punkty układu o największych 
wartościach obliczeniowych). W tym przypadku punkt „3” (podobnie jak punkt 
„1” z Rys. 3.) jest najbardziej obciążonym elementem układu. Lecz pod 
wpływem przemieszczeń termicznych układu, pojawiają się większe wartości sił 
i  momentów, powodujące naprężenia wynoszące N = 88.8 N/mm

2
. Wysoka 

wartość naprężeń występuje również na kolanie „5” (N = 49.5 N/mm
2
) – tutaj jest 

to związane już nie tyle z ciężarem, co z dużymi przemieszczeniami tego 
kolana (największe: Px = 6.29 mm) i krótkim odcinkiem pionowym (od kolana „5” 
do trójnika ”T1”). Pomimo tego, że na kolanie „4” występują przemieszczenia  
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(Px = 6.35 mm) o wartościach podobnych do tych, co na kolanie „5”, naprężenia 
są dużo mniejsze (N = 22.7 N/mm

2
) – jest to związane z dłuższym odcinkiem 

rurociągu i zastosowaniem tzw. pętli kompensacyjnej (nadmierne naprężenia 
zostają zredukowane poprzez dodatkowe kolana, zapewniając układowi większą 
swobodę przemieszczeń). Należy również zwrócić uwagę na fakt, że dla cięgna 
„C” wartość przemieszczeń pionowych wynosi Pz = 0 mm – oznacza to, że 
cięgno spełnia swoją rolę. Gdyby w miejscu zamocowania „C”, pojawiło się 
dodatnie przemieszczenie (rurociąg uniósłby się), to zastosowanie cięgna nie 
miałoby w tym miejscu sensu. 
 

 

Rys. 5.  Graficzna reprezentacja wyników dla naprężeń dopuszczalnych 

Fig. 5. Graphics result representation for allowed stress analysis 

 
Na Rys. 5. przedstawiono wartości dopuszczalnych naprężeń – 

uwzględniające jednocześnie dwa stany: naprężenia pochodzące od masy 
własnej układu oraz przemieszczenia termiczne (superpozycja naprężeń). 
Maksymalny procentowy udział naprężeń wyliczonych do naprężeń 
dopuszczalnych występuje na trójniku „T2” i wynosi N/Ndop = 63.3%. 

Stany dead loads i thermal expansion mogą się nawzajem intensyfikować, 
bądź też wręcz przeciwnie – znosić się (np. znaczne przemieszczenia pionowe 
w dół rurociągu pod wpływem masy układu mogą być zniwelowane poprzez 
unoszący się rurociąg pod wpływem temperatury). 
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6. PODSUMOWANIE 

 
Z racji tego, że układ rurociągów parowych pracuje w doświadczalnej 

mikrosiłowni hybrydowej, przedstawione w artykule wyniki są przybliżone i nie 
uwzględniają wielu wariantów obliczeniowych, jakie bada się w przypadku 
rurociągów przemysłowych. 

Obliczenia zostały przeprowadzone z pewnym marginesem 
bezpieczeństwa, zastosowanym w wielu danych wejściowych – układ 
rozpatrywano z pominięciem kompensatorów (kompensatory swoją budową 
pozwalają na pewne przemieszczenia rurociągu, zmniejszając tym samym 
naprężenia) na wlocie i wylocie turbiny, przyjęto większą gęstość izolacji 
(130kg/m

3
), mniejszą grubość ścianki rurociągu (4 mm), standardową długość 

czasu pracy rurociągu w układzie (200 000 godzin). Dodatkowo, siłownia ta pełni 
funkcję badawczą, nie jest przewidziana do pracy ciągłej, jak to ma miejsce 
w przypadku rurociągów w elektrowniach zawodowych (8 000 godzin pracy 
w roku). 

W ewentualnych dalszych rozważaniach powyższego układu rurociągów 
można wziąć po uwagę między innymi następujące przypadki obliczeniowe: 
zagadnienia dynamiczne (wpływ drgań turbiny, uderzenie hydrauliczne, 
trzęsienie ziemi, itp.) oraz stany awaryjne pracy (praca obejściowa, nagły 
rozruch/odstawienie, itp.). 

Biorąc pod uwagę wyniki powyższych obliczeń (brak przekroczeń wartości 
dopuszczalnych), względnie niskie parametry czynnika roboczego, nieciągły 
czas pracy, a także fakt, że układ rurociągów parowych mikrosiłowni był już 
uruchamiany i pracował na parametrach nominalnych, można założyć, że układ 
ten został zaprojektowany poprawnie – adekwatnie do warunków pracy 
doświadczalnej mikrosiłowni hybrydowej. 

Badania numeryczne oraz eksperymentalne całego układu siłowni (turbina 
parowa, turbina ORC, wymienniki, rurociągi, itd.) pozwolą na zdobycie wiedzy 
potrzebnej do dalszego, bezawaryjnego działania stanowiska doświadczalnego, 
a także do ewentualnego zaprojektowania i wybudowania zawodowej siłowni 
hybrydowej. 
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ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZANIA MOCY  

TŁOKOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH 
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę czynników wpływających 
na moc tłokowego silnika spalinowego. Wyprowadzono zależność 
pozwalającą wyrazić moc jednostkową silnika jako funkcję kilku 
zmiennych (parametrów), które poddano szczegółowej analizie w kolej-
nych podrozdziałach. 
Stwierdzono, iż wymierny wzrost mocy silnika o określonych wymiarach 
głównych można uzyskać głównie dzięki dwóm czynnikom: poprawie 

sprawności napełnienia v  oraz wzrostowi gęstości powietrza na wlocie 

do cylindrów. Szczególnie ten drugi sposób cechuje duża skuteczność, a 
dodatkowo pozwala on na kształtowanie charakterystyk zewnętrznych 
silnika w sposób korzystny z punktu widzenia sposobu jego użytkowania 
(np. właściwości trakcyjnych napędzanego pojazdu). 

Słowa kluczowe: silnik spalinowy, parametry pracy silnika, ładowanie 

silników spalinowych 

 
A STUDY OF OPTIONS TO INCREASE THE POWER  

OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
 

Abstract: The paper presents an analysis of parameters impacting the 
power of an IC engine. A relationship expressing the engine unit power as 
a function of some variables (parameters) had been found and those 
parameters had been thoroughly examined in successive subsections.  
It was found that - for a fixed engine size - a substantial increase of the 
engine power can be primarily attributed to two parameters: volumetric 
efficiency and air density at the engine inlet. The second parameter is 
particularly efficient in increasing the engine power and, additionally, it 
allows enhancing the shape of the engine characteristics from the point of 
view of its operating conditions (e.g. traction properties of a driven 
vehicle.) 

Keywords: IC engine, engine performances, air charging of engines 
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1. WSTĘP 

„Les lois de la concurence font qu’un moteur qui ne double pas de 

puissance en 12 à 15 ans meurt et l’entreprise qui le fabrique – aussi” 1 

Claude Daugas 

Silniki spalinowe pozostają podstawowym źródłem napędu pojazdów. 
Pomimo intensywnych prac nad źródłami alternatywnymi (silniki elektryczne, 
ogniwa paliwowe), żadne z nich nie osiągnęło stopnia rozwoju pozwalającego 
mu konkurować z silnikiem spalinowym (biorąc pod uwagę takie aspekty jego 
eksploatacji jak uniwersalność, właściwości trakcyjne, koszta eksploatacji, 
wygoda eksploatacji uwzględniająca dostępność paliwa/energii, części 
zamiennych, sieć serwisową czy wreszcie przyzwyczajenia użytkowników 
pojazdów). 

Silnik spalinowy doskonalony od ponad 130 lat nie da się łatwo 
zdetronizować. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem rozwoju źródeł napędu 
jest jego dalszy rozwój, zapewne w skojarzeniu z maszynami przepływowymi 
(sprężarki lub turbozespoły ładujące) lub elektrycznymi (napędy hybrydowe). 

Kierunki rozwoju silników spalinowych wyznaczają wymagania odnośnie 
właściwości trakcyjnych napędzanego pojazdu, kosztów zakupu oraz kosztów 
eksploatacji związanych zarówno ze zużyciem paliwa jak i kosztami napraw 
oraz narzucane przez coraz surowsze normy wymagania związane z ekologią 
zarówno w procesie wytwarzania silników jak i ich eksploatacji. Niepoślednią 
rolę odgrywają także szybkie zmiany na rynku cen podstawowych paliw, na 
które nakłada się polityka fiskalna państw. Efekty tych zmian obserwujemy w 
postaci dynamicznego wzrostu liczby pojazdów napędzanych gazem płynnym 
(LPG) oraz olejem napędowym (Diesel). 

Niezależnie od stosowanego paliwa, dążeniem konstruktorów jest 
stworzenie silnika generującego moc konieczną do zapewnienia pojazdowi 
odpowiednich do jego przeznaczenia właściwości trakcyjnych, przy zachowaniu 
jego masy, gabarytów oraz kosztów wytwarzania i eksploatacji na jak 
najniższym poziomie. 

W prosty sposób przekłada się to na konieczność stałego podnoszenia 
mocy jednostkowych silników, a mottem dla tych działań mogą być otwierające 
wstęp słowa znakomitego francuskiego konstruktora silników prof. Claude’a 
Daugas. 

2. PARAMETRY WPŁYWAJĄCE NA MOC SILNIKA 

                                                        
1
 „Prawa konkurencji sprawiają, że silnik który nie podwaja swej mocy w ciągu 12-15 lat umiera, a firma 

która go produkuje umiera razem z nim.” 
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Moc efektywną silnika eP  (1) można wyrazić jako iloczyn sprawności 

ogólnej g  i strumienia ciepła Q  doprowadzanego do cylindra: 

QP ge
  (1) 

Równanie (1) można opisać słowami „sprawniej” i „więcej”. Im więcej ciepła 
uda nam się dostarczyć czynnikowi i im sprawniej je przetworzymy, tym więcej 
mocy trafi do układu napędowego pojazdu. 

Sprawność ogólna silnika g  zależy od jakości procesów cieplnych oraz 

mechanicznych, które w nim zachodzą i można ją wyrazić jako: 

mcg    (2) 

gdzie: 

c  - sprawność cieplna; 

m  - sprawność mechaniczna. 

Strumień ciepła możliwy do dostarczenia do cylindra silnika (3) wynika z 

wartości opałowej uW  stosowanego paliwa oraz jego ilości wyrażonej 

strumieniem masy palm : 

palu mWQ    (3) 

Ilość paliwa dostarczanego do cylindra jest ograniczona wielkością 
ładunku, który można zamknąć w cylindrze silnika w trakcie jednego cyklu jego 
pracy. Ta z kolei wynika z proporcji pomiędzy ilością paliwa i powietrza, 
zapewniających palność wytworzonej mieszanki. 

Sumaryczny masowy ładunek czynnika doprowadzany do silnika w czasie 
jednego cyklu pracy jest sumą dawek paliwa i powietrza dostarczanych do 
cylindra

2
: 

powpallad mmm    (4) 

przy czym proporcje tych dawek określają: 

- zapotrzebowanie powietrza do spalania M  (5), będące stosunkiem 
strumienia masy powietrza potrzebnego do stechiometrycznego (bez nadmiaru 
powietrza) spalenia jednostkowej dawki paliwa: 

 

pal

stechpow

m

m
M




  

(5) 

                                                        
2
 Przy zaniedbaniu reszty spalin pozostających w cylindrze oraz spalin biorących udział w procesie 

recyrkulacji 
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- współczynnik nadmiaru powietrza   (6), określający ilość powietrza 

dostarczanego do cylindra w stosunku do zapotrzebowania wynikającego ze 
stechiometrycznych reakcji spalania: 

 
stechpow

pow

m

m




  

(6) 

Zachowując proporcje wyrażone równaniami (5) i (6), strumień powietrza, 
który należy dostarczyć do cylindra przy zachowaniu prawidłowego składu 
mieszanki można zapisać jako: 

palpow mMm    (7) 

Strumień ten musi jednocześnie spełniać warunek napełnienia cylindra 
o określonej objętości, przy określonych stratach napełnienia. Straty te określa 

sprawność napełnienia v  definiowana jako stosunek masowego ładunku 

dostarczonego do cylindra oraz ładunku teoretycznie możliwego do 
dostarczenia, przy tych samych parametrach na wlocie do cylindra [1] : 

  s

s

s

s

ss

tlad

lad
v

T

T

p

p

RT

Vp

RT

Vp

m

m 0

0

0

0





  

 

(8) 

gdzie: 

00 T,p  - parametry czynnika (ciśnienie i temperatura) na wlocie do cylindra; 

ss T,p  - parametry czynnika w końcu suwu napełniania; 

R  - indywidualna stała gazowa; 

sV  - objętość skokowa silnika. 

Ze wzoru (8) łatwo widać, że na starty napełnienia składają się straty 

przepływu podczas napełniania cylindra  0pps   oraz zjawiska cieplne 

polegające na ogrzaniu czynnika od ścianek cylindra  0TTs  . Obydwa te 

procesy prowadzą do zmniejszenia gęstości czynnika, co pogarsza masowe 
napełnienie cylindra. 

W przypadku silników o zapłonie samoczynnym oraz silników benzynowych 
z wtryskiem bezpośrednim, paliwo jest dostarczane bezpośrednio do cylindra 
i jego masa nie bierze udziału w tworzeniu strat napełnienia. W tym przypadku 
sprawność napełnienia można wyrazić jako: 

 
cyklu

s
pow

pow

tpow

pow

v

t

V

m

m

m









  

(9) 
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gdzie: 

powm  - rzeczywisty strumień powietrza dostarczany do cylindra w jednym 

cyklu pracy; 

pow  - gęstość powietrza na wlocie do cylindra; 

n
tcyklu

2


  - czas cyklu  

gdzie: 

n  - prędkość obrotowa silnika;   

 -  wskaźnik suwowości ( 2  dla silników dwusuwowych oraz 4  dla 

czterosuwowych). 
W efekcie strumień powietrza dostarczany do silnika zgodnie z warunkami 

napełnienia można wyrazić jako: 

spowvpow V
n

m 


2
  

(10) 

Porównując warunki na strumień powietrza wyrażone równaniami (7) i (10) 
otrzymamy: 

spowvpal V
M

n
m 



2
  

(11) 

Uwzględniając (11) i (3) w (1) oraz wyrażając objętość skokową silnika za 
pomocą jego wymiarów głównych: 

S
D

kVs
4

2
  

(12) 

gdzie: 

k  - liczba cylindrów; 

D - średnica cylindra; 
S  - skok tłoka; 

otrzymamy ostatecznie: 

sruvmce c
M

Dk
WP






4

2

  
(13) 

gdzie: 

 Sncsr 2  jest średnią prędkością tłoka
3
. 

Wyrażenie (13) ujawnia wielkości wpływające na moc silnika. Są to kolejno: 

c   - sprawność cieplna; 

m  - sprawność mechaniczna; 

v   - sprawność napełnienia; 

src   - średnia prędkość tłoka; 

                                                        
3 Średnia prędkość tłoka jest jednym z podstawowych parametrów opisujących pracę silnika; 

charakteryzuje jego szybkobieżność 
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  - współczynnik nadmiaru powietrza; 

M    - zapotrzebowanie powietrza do spalania; 

pow   - gęstość powietrza 

Aby móc porównywać silniki o różnych wymiarach głównych wygodniej jest 

operować mocą jednostkową (odniesioną do pojemności silnika) seeV kVPP  . 

Wyrażenie (13) zapisane dla mocy jednostkowych przyjmie postać: 

powuvmceV
M

n
WP 




2
  

(14) 

w której jako jawna zmienna występuje prędkość obrotowa n . 

Ze wzoru (13) wynika, iż podnoszeniu mocy jednostkowej silnika sprzyja 
wzrost wartości każdej ze sprawności, a także wzrost prędkości obrotowej oraz 
gęstości powietrza dostarczanego do silnika. Z kolei wartości współczynnika 
nadmiaru powietrza oraz zapotrzebowanie powietrza do spalania powinny 
przyjmować wartości jak najmniejsze. 

3. ANALIZA PARAMETRÓW KSZTAŁTUJĄCYCH MOC SILNIKA 

3.1. Sprawność cieplna 

Sprawność cieplną silnika definiuje się jako iloczyn sprawności teoretycznej 

t  obiegu porównawczego oraz sprawności indykowanej i  [5]: 

itc    (15) 

Jako punkt wyjścia dla opisu procesów termodynamicznych zachodzących 
w silniku spalinowym przyjmuje się zwykle jeden z obiegów teoretycznych: Otto 
– dla silników z zapłonem iskrowym (ZI) oraz Diesla – z samoczynnym (ZS). 

Uogólnioną formą przedstawienia tych przemian jest obieg Sabathé, 
przedstawiony na Rys. 1. 

 W obiegu tym ciepło doprowadzane jest wzdłuż izochory (2)-(3) a 
następnie izobary (3)-(4), zaś odprowadzane wzdłuż izochory (5)-(1). Obieg 
dopełniają przemiany izentropowego sprężania (1)-(2) oraz rozprężania (4)-(5).  

Sprawność teoretyczną obiegu Sabathé opisuje wzór: 

   11

11
1

1 




 








tS  
(16) 

gdzie: 
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K

KS

V

VV 
  - stopień sprężania

4
; 

22

3

p

p

p

p max - stopień przyrostu ciśnienia podczas doprowadzania ciepła; 

KV

V

V

V 4

2

4   - stopień przyrostu objętości podczas doprowadzania ciepła 

(zwany również stopniem obciążenia [8]). 

        
VS VK 

D
M

P
 

G
M

P
 

pmax 

Tmax 

Tmin 

pmin 
ds=0 

dp=0 

dV=0 

dV=0 

ds=0 

qdV 
qdp 

qdV 

qdp 

qod 

qod 

 

Rys. 1. Obieg Sabathé przedstawiony we współrzędnych p-V (a) i T-s (b). sV - objętość 

skokowa, KV - objętość komory spalania. 

Fig. 1. Sabathé cycle represented in p-V (a) and T-s (b) coordinates: sV - swept volume, KV  - 

combustion chamber volume 

Dla obiegu Otto 0dpq , wobec czego 1  i sprawność teoretyczna 

wynosi: 

1

1
1





 tO  

(17) 

gdzie   jest wykładnikiem izentropy 

Dla obiegu Diesla 0dVq , wobec czego 1  i sprawność teoretyczna 

wynosi: 

                                                        
4 Prof. Gundlach sugerował nazywanie go „stopniem zgęszczania”,  ponieważ jest wyrażony stosunkiem 

objętości a nie ciśnień. Z kolei prof. Ochęduszko stosował pojęcie „stosunek kom-presji” [6]  

a) b) 
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 1
11

1
1 




 








tD  
(18) 

Ze wzorów (17) i (18) wynika, że sprawność teoretyczna rośnie wraz ze 
wzrostem stopnia sprężania, przy czym obieg Otto przy tym samym stopniu 
sprężania jest sprawniejszy od obiegu Diesla. 

Jednak w przypadku silników ZI, ze względu na ryzyko powstawania 
spalania detonacyjnego

5
, wartości stopnia sprężania muszą być ograniczane. 

Dla aktualnie produkowanych silników nie przekraczają one zwykle wartości 
11,0. Dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących 
m.in. systemów wtrysku paliwa (wtrysk bezpośredni do cylindra), spalania 
(spalanie mieszanek uwarstwionych) oraz dostarczania powietrza do cylindra 
(kanały dolotowe o zmiennej w funkcji prędkości obrotowej długości i zmiennym 
przekroju) udaje się uzyskać wartości stopnia sprężania na poziomie 11,5 
(silniki FSI koncernu Volkswagen) Są to jednak wartości znacznie niższe niż w 
przypadku silników ZS, w których brak jest ograniczeń wynikających z przebiegu 
procesu spalania (wynikają one jedynie z dopuszczalnych ciśnień i temperatur 
maksymalnych obiegu). 

 Na Rys. 2 dokonano porównania obiegów Otto i Diesla zrealizowanych 

w tym samym przedziale temperatur: K298minT , K2000maxT [2], 

określającym maksymalną sprawność teoretyczną obiegu cieplnego, 
odpowiadającą sprawności cyklu Carnot’a, który naniesiono linią przerywaną. 
Obiegi Otto i Diesla porównano przy tej samej ilości odprowadzanego ciepła. 

Przypadek ten zachodzi dla typowych wartości stopni sprężania: 10O , 

20D
6
. Wartości parametrów termodynamicznych (ciśnienia i temperatury) 

dla charakterystycznych punktów tych trzech obiegów (O,D,C) zestawiono na 
Rys. 2 w kolumnie po prawej stronie. 

Porównując wartości ciepła dostarczonego do obiegów otrzymamy: 

   
kg

kJ
877K7702000

kgK

J
71323  TTcq vdO  

   
kg

kJ
982K10202000

kgK

J
100023  TTcq pdD  

Jak widać, dzięki możliwości dostarczenia większej ilości ciepła do obiegu 
Diesla (przy założonych wartościach skrajnych temperatur obiegu), pozwala on 
na osiągnięcie wyższej sprawności teoretycznej niż obieg Otto. Dla założonych 

                                                        
5
 W literaturze częściej spotyka się termin spalanie stukowe. Autor jest jednak zwolennikiem określenia 

„spalanie detonacyjne” używanego przez prof. Sygniewicza [3]. Określenie to jego zdaniem lepiej ilustruje 

istotę tego rodzaju spalania, polegającą na powstawaniu ognisk samozapłonów rozprzestrzeniających się 

w postaci fal uderzeniowych w objętości komory spalania. 
6
 Są to typowe wartości dla silników benzynowych z klasycznymi systemami spalania oraz silników Diesla 

z dzielonymi komorami spalania. 
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parametrów termodynamicznych obiegu otrzymuje się: 6080,tO  oraz 

6500,tD  . Dla porównania: sprawność obiegu Carnot’a w tym samym zakresie 

temperatur wynosi 8510,tC  . 

Powyższa analiza wykazuje atrakcyjność obiegu Diesla jako obiegu 
porównawczego, przy przyjęciu jako kryterium oceny jego sprawności 
teoretycznej.  

 

 

 

Parametry 

termodynamiczne 

charakterystycznych 

punktów: 

1.   Pa101 5p ; 

      K298T ; 

2O  Pa1026 5p ; 

      K770T ; 

2D  Pa1068 5p ; 

      K1020T ; 

2C  Pa10698 5p  

      K2000T ; 

3.   Pa1067 5p  

      K2000T ; 

4.   Pa1062 5 ,p  

        K780T  

Rys. 2. Porównanie obiegów Otto  10O , Diesla  20D  i Carnot’a realizowanych w 

tym samym przedziale temperatur (298-2000K). Obiegi Otto i Diesla porównano przy tej 
samej ilości odprowadzonego ciepła. 

Fig. 2. Comparison of Otto  10O , Diesel  20D and Carnot cycles accomplished in 

the same temperature range (298-2000K). Otto and Diesel cycles are compared for the 
same quantity of heat rejected. 

3.2. Sprawność mechaniczna 

Czynniki wpływające na sprawność mechaniczną powinny być starannie 
analizowane na etapie projektowania silnika. Sochan [7] podaje 9 
podstawowych składników strat mechanicznych wyrażając je w funkcji 
parametrów konstrukcyjnych silnika. 

Generalnie, poprawę sprawności mechanicznej można uzyskać poprzez: 
1) ograniczanie strat tarcia: 
- minimalizowanie liczby pierścieni, dobór odpowiednich materiałów i rodzajów 
obróbki, szczegółowe analizy współpracy złożenia tłok-cylinder; 
- zapewnienie odpowiedniej sztywności łożysk; 
- upraszczanie konstrukcji napędów pomocniczych (minimalizowanie ilości kół 
napędowych); 

a) 
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2) ograniczanie mocy pobieranej przez urządzenia pomocnicze: 
- unikanie przewymiarowania pomp; 
- unikanie wyższych niż konieczne ciśnień i strumieni przepływu w układach 
chłodzenia i smarowania 

Powyższe czynniki są istotne w ogólnym bilansie mocy silnika, jednak nie 
prowadzą wyraźnego wzrostu jego mocy. 

 

3.3. Sprawność napełnienia 

Poprawa sprawności napełnienia wiąże się z zabiegami mającymi na celu 

zmniejszenie oporów przepływu przez układ dolotowy, począwszy od filtra 

paliwa a skończywszy na zaworze dolotowym, ale także umożliwienie 

skutecznego usunięcia spalin z cylindra
7
. W praktyce na poprawę sprawności 

napełnienia można wpływać poprzez: 

a) minimalizowanie strat przepływu w kanałach dolotowych i wylotowych; 

b) zwiększanie powierzchni zaworów dolotowych i wylotowych; uzyskuje się 

je poprzez:  
- zwiększenie liczby zaworów na cylinder (Rys. 3.a). Rozwiązanie takie 

pozwala lepiej wykorzystać powierzchnię w płaszczyźnie głowicy, 
odpowiadającą średnicy cylindra. Obecnie coraz częściej projektuje się silniki z 
4 lub 5 zaworami na cylinder, a w przypadku silników o ambicjach sportowych 
występuje nawet 6 zaworów; 

- pochylenie osi zaworów w stosunku do osi cylindra (Rys. 3.b). 
Powierzchnia zaworów jest większa, niż powierzchnia ich rzutu na płaszczyznę 
głowicy. 

S1 S1'S2 S2'

S2'S1'

           112 SS 


                222 SS 


 

S1 S2

S1' S2'

            


 11 SS             


 22 SS  

Rys. 3. Metody zwiększania sumarycznej powierzchni zaworów: a) zwiększenie liczby 
zaworów, b) pochylenie osi zaworów 

                                                        
7 Spaliny pozostałe w cylindrze po zakończeniu suwu wydechu utrudniają napływ świeżego czynnika do 

cylindra 

a) b) 
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Fig. 3. Methods to increase total valve ports area: a) increase the number of valves, b) 
inclination of valve axis 

c) dobór kątów fazowych rozrządu. Coraz częściej stosuje się systemy tzw. 
zmiennych faz rozrządu, pozwalające na zwiększenie czasu otwarcia zaworu 
dolotowego połączone z regulacją wzniosu zaworu, umożliwiającą jego 
zwiększenie przy wyższych prędkościach obrotowych silnika, a więc większych 
oporach przepływu. 

Opisane metody zwiększania sprawności napełnienia przynoszą efekty 
w postaci przyrostów mocy, na poziomie kilku-kilkunastu procent, jednak 
dotyczą one zwykle ograniczonego zakresu prędkości obrotowych silnika. 
Szczegółową analizę wpływu różnych parametrów konstrukcyjnych układu 
dolotowego silnika na wartość sprawności napełnienia przedstawia Mysłowski 
[4]. Podaje on liczby kryterialne, pozwalające na analizę konstrukcji geometrii 
układu dolotowego pod kątem uzyskania jak największej sprawności 

napełnienia. Za podstawowe wielkości kryterialne uznaje liczby 1K
8
: 

definiowaną jako: 

a

fL
K D1  

(19) 

gdzie: 

DL  - długość przewodu dolotowego; 

f  - częstotliwość wymuszenia; 

a  - lokalna prędkość dźwięku; 

oraz 2K : 

2

2 









D

d

S

L
K D  

(20) 

gdzie: 

d  - średnica przewodu dolotowego. 

Liczby te wiążą wymiary główne silnika oraz geometrię przewodów 
dolotowych z częstotliwością wymuszenia przy określonej prędkości 
przemieszczania się zaburzeń (prędkości dźwięku). W pewnych – stosunkowo 

wąskich - przedziałach zmienności liczb 1K  i 2K  można uzyskać wartości 

współczynnika napełnienia 1v . Mamy wówczas do czynienia z 

doładowaniem dynamicznym
9
 silnika.  

                                                        
8
 Liczba K1 odpowiada w istocie liczbie kryterialnej Strouhala (Sh) będącej jednym z kryteriów 

podobieństwa przepływów, używanej w analizach przepływów pulsacyjnych 
9
 Mysłowski używa terminu „doładowanie bezsprężarkowe”, które dobrze oddaje istotę tego zjawiska, 

bowiem efekt przyrostu ilości ładunku zamkniętego w cylindrze uzyskuje się dzięki efektom dynamicznym 

w gazach przepływających przez układ dolotowy, a nie dzięki zewnętrznemu urządzeniu (sprężarka, 

dmuchawa) – tak jak ma to miejsce w przypadku ładowania silników np. za pomocą turbozespołów 

ładujących 
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W praktyce, dzięki wykorzystaniu efektów dynamicznych w układzie 

dolotowym silnika, można uzyskać wartości współczynnika napełnienia v  na 

poziomie 1,20 – dotyczy jednak jedynie wąskiego zakresy prędkości obrotowych 
silnika 

3.4. Prędkość obrotowa, średnia prędkość tłoka 

Ze wzoru (13) wynika, że moc jednostkowa jest liniową funkcją prędkości 
obrotowej. 

Podobnie, jeżeli wprowadzimy do modelu średnie ciśnienie efektywne ep , 

definiowane jako stałe ciśnienie, które wykonałoby pracę równą zmiennemu 
ciśnieniu obiegu: 

nS
D

P

nV

P
p

e

s

e
e

2
4

2 2








 

(21) 

i wyrazimy za jego pomocą moc efektywną: 

eP  Snp
D

e 2
4

2
sre cp

D


4

2
 

(22) 

można stwierdzić, że zależy ona liniowo od dwóch zmiennych: ep  i src . 

Zmienne te nie są jednak niezależne od siebie. Podnoszenie średniej 
prędkości tłoka jest skuteczne jedynie do pewnej wartości. W miarę dalszego jej 
wzrostu następuje spadek ciśnienia efektywnego, ponieważ: 

- straty przepływu są proporcjonalne do  2src  - w efekcie v ; 

- straty tarcia są proporcjonalne do  2src  - w efekcie m . 

W praktyce moc efektywna rośnie wolniej niż liniowo w miarę wzrostu src . 

Dodatkowo: obciążenia dynamiczne silnika są proporcjonalne do  2src  

a zużycie silnika do  3src . 

W efekcie dobór średniej prędkości tłoka musi być kompromisem pomiędzy 
osiągami silnika a jego zakładaną trwałością.  

Typowe wartości src  można zestawić następująco: 

- silniki wyczynowe ZI: sm20src ; 

- trakcyjne silniki ZI: sm1814 src ; 

- trakcyjne silniki ZS: sm1412 src ; 

- trakcyjne silniki ZS do ciężarówek: sm1210 src . 

Proporcje pomiędzy wartościami średniego ciśnienia efektywnego oraz 
średniej prędkości tłoka dla różnych typów silniku pokazuje diagram na Rys. 4. 



Analiza możliwości zwiększania mocy… 

 

 

53 

Diagram ten pokazuje jednoznacznie, iż silniki ZS osiągają niższe wartości 

src . Głównym ograniczeniem szybkobieżności tych silników jest przebieg 

procesu spalania, a w szczególności tzw. czas zwłoki samozapłonu. Rozwój 
systemów spalania silników ZS idzie w kierunku minimalizowania tej zwłoki 
poprzez poprawę przygotowania fizykochemicznego paliwa wtryskiwanego do 
cylindra (rozdrobnienie strugi paliwa, wymieszanie z powietrzem, stworzenie 
warunków do szybkiego odparowania i przeprowadzenia wstępnych reakcji 
spalania). W chwili obecnej nowoczesne, ładowane silniki ZS z wyso-
kociśnieniowym, bezpośrednim wtryskiem paliwa uzyskują maksymalne 

prędkości obrotowe na poziomie minobr4500 . Zapewne dalszy rozwój 

systemów wtrysku pozwoli zapewne na stopniowe, choć powolne przesuwanie 
tej granicy. 

 

 

 

c
s
r 
[m

/s
]  

pe [bar] 

 

osobowe ZI 

osobowe ZS wolnossący 

motocykle 

F1 Mercedes Ilmoor 

osobowe ZI USA 

osobowe ZS ładowane 

osobowe ZS przyszłości 

ciężarowe i stacjonarne ZS 
 

Rys. 4. Zależność pomiędzy średnią prędkością tłoka i średnim ciśnieniem efektywnym 
dla silników ZI i ZS o różnych zastosowaniach [9] 

Fig. 4. Relationships between mean piston speed and mean effective pressure for spark 
and compression ignition engines serving different purposes [9] 

Niższe wartości średnich prędkości tłoka pozwalają jednak silnikom ZS 
uzyskiwać większe trwałości, a dzięki powszechnie obecnie stosowanemu 
ładowaniu turbosprężarkowemu osiągają one wyższe średnie ciśnienia 
efektywne (patrz diagram 4), co pozwala na uzyskiwanie porównywalnych z 
silnikami ZI mocy jednostkowych. Diagram 4 pokazuje również, iż tendencja 

powiększania wartości ep , przy zachowaniu obecnego poziomu src , będzie 

wyznaczać kierunek rozwoju silników ZS w najbliższych latach. 
 
3.5. Współczynnik nadmiaru powietrza 
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Współczynnik nadmiaru powietrza 1  odpowiada warunkowi spalania 

stechiometrycznego, a więc zgodnego z równaniami chemicznych reakcji 
utleniania. 

 Aby spalanie było całkowite (cała masa paliwa ulega spaleniu) i zupełne 
(produktami reakcji spalania są związki, które nie mogą ulec dalszemu 
utlenieniu)

10
, konieczne jest zapewnienie pewnego nadmiaru powietrza. 

Z równań (13) i (14) wynika, że zwiększanie współczynnika nadmiaru powietrza 
wpływa na zmniejszenie mocy silnika, dlatego też należy go minimalizować, 
rzecz jasna przy spełnieniu warunku zachowania prawidłowości procesu 
spalania.  

Z uwagi na sposób tworzenia mieszanki palnej łatwiej jest osiągnąć ten 
warunek w silnikach ZI, ponieważ benzyna łatwiej odparowuje i łatwiej tworzy 
jednorodną mieszankę. Dlatego maksymalny nadmiar powietrza na poziomie 
10% ( 11, ) jest zwykle wystarczający (Tabela 1). Spalanie zbyt ubogich 

mieszanek w silnikach ZI staje się przewlekłe, rosną maksymalne temperatury 
obiegu, w efekcie dochodzi do wypalania się zaworów i gniazd zaworowych. 
W silnikach tych, w niektórych trybach pracy (rozruch, przyspieszanie) 
dopuszcza się wręcz istnienie niedomiaru powietrza (spalanie mieszanki 
bogatej; 1 ). 

W silnikach ZS, z uwagi na zastosowanie paliwa złożonego z cięższych 
frakcji węglowodorów, proces tworzenia prawidłowej mieszanki wymaga 
specjalnych zabiegów służących rozdrobnieniu strugi paliwa, wymieszaniu 
paliwa z powietrzem i jego przygotowaniu do spalania. 

0,85÷1,1 – silniki benzynowe; 

1,4÷1,7 – silniki Diesla, wtrysk bezpośredni (starego typu); 

1,15÷1,4 – silniki Diesla, wtrysk pośredni (komory dzielone), 
wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni); 

Tabela 1. Typowe wartości współczynnika nadmiaru powietrza   

Table 1. Typical values of excess air coefficient   

Pierwszy postulat w nowoczesnych silnikach ZS jest realizowany dzięki 
wtryskowi wysokociśnieniowemu (w systemie Common Rail lub za pomocą 
pompowtryskiwaczy), drugi dzięki zawirowaniu powietrza w komorze spalania, a 
w realizacji trzeciego, bardzo istotne znaczenie ma proces ładowania (por. p. 
3.7). Dzięki tym zbiegom możliwe jest sukcesywnie zmniejszanie wartości 

współczynnika  , przekładające się na wzrost mocy jednostkowych tych 

silników. 

3.6. Zapotrzebowanie powietrza do spalania 

                                                        
10 Normy emisji spalin sukcesywnie ograniczają dopuszczalne zawartości tlenku węgla i niespalonych 

węglowodorów w spalinach. 
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paliwo  palpowmol kgkmolM   palpow kgkgM  

benzyna 0,512 14,8 

olej napędowy 0,495 14,3 

Tabela 2. Wartości zapotrzebowania powietrza do spalania dla benzyny i oleju 
napędowego [5] 

Table 2. Stoichiometric air-fuel ratios for petrol and diesel fuel [5] 

Proporcje między ilością powietrza i paliwa w mieszance palnej są ściśle 
określone. Wynikają one ze stechiometrycznych reakcji spalania i nie ma 
możliwości wpływania na nie zabiegami konstrukcyjnymi. Z Tabeli 2 wynika, iż 
wartość zapotrzebowania M  dla oleju napędowego jest o ok. 3% mniejsza niż 
dla benzyny, co jest korzystne z punktu widzenia mocy jednostkowej silnika. 
W efekcie różnica wartości iloczynu M  dla silników ZS i ZI nieco się 

zmniejsza (por. Tabele 1 i 2). 

3.7. Gęstość powietrza 

Parametry opisane w podrozdziałach 3.1-3.6 dają bardzo ograniczone 
możliwości wpływania na wartości mocy jednostkowych silników (a na wartości 

takich parametrów jak M czy uW  w ogóle nie daje się wpływać, ponieważ 

wynikają one z właściwości fizycznych stosowanego paliwa).  
W odróżnieniu od tych parametrów, gęstość powietrza daje szerokie 

możliwości wpływania na moc jednostkową silnika. Zwiększenie gęstości 
powietrza pozwala na zamknięcie w cylindrze jego większej ilości (w sensie 
masowym). W konsekwencji, przy zachowaniu proporcji ilości powietrza i paliwa 
dostarczanych do cylindra, możliwe jest spalenie większej dawki paliwa i 
uzyskanie większej mocy z określonej objętości cylindra. 

Na Rys. 5 przedstawiono zależność mocy jednostkowej od gęstości 
powietrza na końcu suwu dolotu oraz od ciśnienia ładowania dla następujących 
parametrów modelu (por. równ. 13): 

  
500,c   850,m   980,v   41,  

palkgMJ42uW  Hz766minobr4000 ,n   314,M   

Przyjęto typowe wartości parametrów występujące w silnikach ZS 
z wysokociśnieniowym wtryskiem paliwa. Założono wartość prędkości obrotowej 

minobr4000n , ponieważ silniki wytypowane do szczegółowej analizy (Tabela 

3) osiągają maksymalne wartości mocy w tym właśnie obszarze.  
Jak widać z wykresu na Rys 5, zależność mocy jednostkowej silnika od 

gęstości powietrza (przy założeniu stałości pozostałych parametrów 
występujących w równ. 14) jest bliska liniowej. 

Gęstość czynnika jest ściśle związana z jego ciśnieniem i temperaturą, 
a związek ten opisuje równanie stanu gazu. W celu uproszczenia analiz traktuje 
się zwykle powietrze jako gaz doskonały, co prowadzi do zależności w postaci: 
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RT

p
  

(23) 

gdzie kgKJ15287,R   jest indywidualną stałą gazową dla powietrza.  

W celu zwiększenia gęstości powietrza należy więc zwiększać ciśnienie 
czynnika dostarczanego do cylindrów i zmniejszać jego temperaturę. Pierwszy 
z postulatów wymaga sprężenia powietrza przed dostarczeniem go do 
cylindrów, drugi jego schłodzenia

11
. Sprężenie czynnika wymaga zastosowania 

dodatkowego urządzenia, jakim najczęściej jest sprężarka przepływowa, choć 
spotyka się inne rozwiązania, takie jak sprężarki objętościowe (typu G lub 
Rootsa) lub wymienniki impulsów (rozwiązanie stosowane w systemie 
Comprex). 
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Rys. 5. Wpływ gęstości powietrza (ciśnienia ładowania) na wartość mocy 
jednostkowych (parametry modelu w tekście). Na wykresie naniesiono parametry 

wybranych silników ZS koncernu PSA. 

Fig. 5 The influence of air density (boost pressure) on the engine unit power for 
parameters given in the text. Parameters of some chosen PSA group Diesel engines 

are presented. 

Napęd sprężarki wymaga dostarczenia pewnej mocy, przy czym może ona 
pochodzić z wału silnika (sprężarka mechaniczna) lub ze spalin opuszczających 

                                                        
11 Postulaty te są sobie przeciwstawne, ponieważ sprężaniu czynnika towarzyszy wzrost jego 

temperatury. 
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silnik, jeżeli dokona się ich rozprężenia np. na wirniku turbiny (turbosprężarka). 
Schłodzenie czynnika ma z kolei na celu skompensowanie wzrostu jego 
temperatury na skutek sprężania, a więc praktyczne zrealizowanie postulatu 
sprężania izotermicznego. Wymaga to stosowania chłodnicy powietrza 
ładującego za sprężarką, a przed wlotem do cylindrów

12
. Taki proces 

wymuszonego wzrostu gęstości powietrza dostarczanego do cylindrów nazywa 
się ładowaniem silnika spalinowego, a realizowany obieg obiegiem silnika 
ładowanego

13
.  

Zakładając izotermiczność procesu sprężania, wzrost ciśnienia ładowania 
(ciśnienia na wylocie ze sprężarki ładującej) będzie proporcjonalny do wzrostu 
gęstości, dlatego też zmiany mocy jednostkowej na Rys.5 przedstawiono w 
funkcji zarówno gęstości jak i ciśnienia ładowania. 

Na wykresie usytuowano także przykładowe, seryjnie produkowane silniki 
ZS koncernu PSA z wtryskiem bezpośrednim. Ich parametry zestawiono w 
Tabeli 3. 

oznaczenie     

producenta 

liczba 

zaworów/cyli

nder 

 3dmsV

 

 kWmaxeP   3dmkWeVP

 

 barep  

DW10 TD 2 1,997 66 33,0 9,91 

DW10 ATED 2 1,997 79 39,6 11,86 

DW10 BTED4 4 1,997 100 50,0 15,02 

DW12 UTED 2 2,179 74 34,0 10,18 

DW12 TED4 4 2,179 98 45,0 13,48 

DV4 2 1,398 51 36,5 10,94 

DV6 4 1,560 66 42,3 12,68 

Tabela 3. Zestawienie parametrów pracy silników wybranych do analizy (Rys. 5) [10] 

Table 3. Comparison of engine performances presented in Fig. 5  [10] 

Zestawienie parametrów silników przedstawione w Tabeli 3 oraz na Rys. 5 
pozwala zaobserwować wyraźne tendencje w konstrukcji trakcyjnych silników 
spalinowych: 

                                                        
12

 Chłodnicę taką potocznie nazywa się „intercoolerem” lub chłodnicą międzystopniową. Jest to błąd w 

interpretacji, ponieważ sprężarki ładujące są zwykle jednostopniowe, a określenie „inter” dotyczy 

położenia między sprężarką a silnikiem. 
13 Termin „ładowanie” był stosowany przez prof. Gundlacha w celu odróżnienia procesów (w tym 

obiegów cieplnych) przebiegających pod zwiększonym (w stosunku do atmosferycznego) ciśnieniem 

początkowym od zjawisk dynamicznych skutkujących poprawą masowego napełnienia maszyn 

objętościowych – w tym drugim przypadku za właściwe uznawał pojęcie „doładowanie”. Autor jest 

zwolennikiem takiego rozdzielenia terminologicznego omawianych procesów mając świadomość, iż 

pojęcie „doładowanie” jest ogólnie przyjęte zarówno w odniesieniu do bezsprężarkowego i jak i 

sprężarkowego podnoszenia gęstości ładunku w cylindrze. 



A. Olczyk 

 

 

58 

 

1) ładowanie pozwala na stworzenie gamy silników o tych samych wymiarach 
głównych, opartych na jednostce podstawowej. Wartości osiąganych mocy 
różnicuje się poprzez: 

a) dobór maksymalnej wartości ciśnienia ładowania a także przebieg 
charakterystyki zmian tego ciśnienia w funkcji prędkości obrotowej oraz 
obciążenia silnika. Charakterystyka ta jest związana ze sposobem regulacji 
ciśnienia ładowania. Można jej dokonywać za pomocą zaworów typu waste-
gate (WG) – upust spalin sprzed turbiny, blow-off valve (BOV) – upust 
powietrza zza sprężarki lub dump valve (DV) – przepust nadmiaru 
powietrza zza sprężarki przed turbinę. Coraz częściej tradycyjne 
sterowanie mechaniczne (ugięcie sprężyny pod wpływem ciśnienia 
czynnika) zastępuje się złożonym sterowaniem elektronicznym, 
wykorzystującym sygnały z czujników prędkości obrotowej wału korbowego, 
przepływu powietrza, temperatury cieczy chłodzącej itd. Alternatywnym w 
stosunku do metod upustowych i coraz częściej stosowanym sposobem 
regulacji parametrów ładowania jest zmiana kątów łopatek kierowniczych 
turbiny w funkcji prędkości obrotowej silnika – pozwala ona na 
utrzymywanie pracy turbiny w wąskim zakresie maksymalnych sprawności i 
nie wiąże się ze stratami energetycznymi typowymi dla metod upustowych; 

b) zastosowanie bądź brak chłodnicy powietrza ładującego; 
c) konstrukcję głowicy, a w szczególności układu rozrządu (zmiana liczby 

zaworów na cylinder). 
Efekt tych zabiegów jest doskonale widoczny na Rys. 5. Dla silników serii 
DW10 mamy kolejno 8-zaworową, podstawową jednostkę TD z dwoma 
zaworami na cylinder, bez chłodnicy powietrza ładującego (pierwszy silnik 
koncernu PSA z systemem Common Rail), następnie wyposażony w 
chłodnicę powietrza ładującego silnik ATED (przyrost mocy jednostkowej o 
20%) oraz 16-zaworowy silnik BTED4 z chłodnicą i wyższym ciśnieniem 
ładowania (przyrost mocy jednostkowej o 52%). Podobne prawidłowości są 
widoczne w porównaniu silników DV4 (8-zaworów, turbina bez kierownicy 
wstępnej) i DV6 (16 zaworów, turbina z regulowanymi łopatkami 
kierownicy, chłodnica powietrza ładującego) – w efekcie przyrost mocy 
jednostkowej jest na poziomie 16%. 

2) przy tworzeniu typoszeregu silników o różnych mocach, zastosowanie 
ładowania pozwala na stopniowe zmniejszanie pojemności skokowej 
silników, przy zachowaniu ich założonej mocy. Widać to wyraźnie 
porównując starsze konstrukcje silników z nowszymi np: DW10 TD 
(Vs=1,997 dm

3
) oraz DV6 (Vs=1,560 dm

3
), obydwa osiągające moc 66 kW, 

przy różnicy pojemności skokowej na poziomie 22%. Mniejsza pojemność 
skokowa oznacza mniejsze gabaryty silnika, co daje projektantom nadwozi 
większą swobodę kształtowania bryły pojazdu oraz możliwości poprawy jego 
właściwości aerodynamicznych. Mniejsze gabaryty przekładają się z kolei na 
mniejszą masę pojazdu, co skutkuje jego lepszą dynamiką i 
ekonomiczniejszą eksploatacją. 
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Oprócz możliwości zwiększenia mocy jednostkowej silnika na skutek 
spalenia większej dawki paliwa w określonej objętości cylindra, ładowanie 
podnosi sprawność cieplną silnika dzięki: 

- odwróceniu ujemnego pola pracy w pętli wymiany ładunku (Rys. 6) na pole 
pracy dodatniej „silnika pneumatycznego”. W silniku wolnossącym 
(atmosferycznym), do wymienienia ładunku w cylindrze konieczne jest 
dostarczenie pracy z zewnątrz (pobranie jej z wału korbowego). W silniku 
ładowanym powietrze napływa do cylindra pod zwiększonym ciśnieniem (pład) i 
już na drodze suwu dolotu przekazuje energię użyteczną na wał silnika. Z tej 
racji opisany fragment obiegu silnika ładowanego bywa nazywany „silnikiem 
pneumatycznym

14
”; 

- poprawie sprawności spalania (dotyczy to głównie silników ZS
15

, ponieważ 
procesy fizykochemiczne przygotowania paliwa do spalania w wyższej 
temperaturze i przy wyższym ciśnieniu zachodzą szybciej i skuteczniej; dzięki 
temu następuje również skrócenie zwłoki samozapłonu umożliwiające znaczne 
rozszerzenie zakresu częstości obrotów silnika); 
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Rys. 6. Porównanie obiegów silnika wolnossącego (a) i ładowanego (b) 

Fig. 6. Comparison of operating cycles in case of atmospherical (a) and charged (b) 
engines 

4. WNIOSKI 

                                                        
14 Pojęcia „silnik pneumatyczny”  używał prof. Gundlach dla podkreślenia fundamentalnej różnicy 

w przebiegach pętli wymiany ładunku w obiegach silników wolnossącego i ładowanego. 
15 W silnikach benzynowych, wyższe ciśnienie i temperatura końca sprężania zwiększają skłonność 

paliwa do spalania detonacyjnego. Wymaga to obniżenia stopnia sprężania na etapie konstrukcji silnika, 

co pogarsza sprawność cieplną obiegu. 
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Ładowanie jest w chwili obecnej najskuteczniejszym sposobem zwiększania 
mocy silników spalinowych.  

W zależności od założeń konstrukcyjnych pozwala na zachowanie mocy 
silników wcześniejszych generacji przy wyraźnym obniżeniu masy i gabarytów 
nowych jednostek napędowych lub zwiększenie ich mocy przy zachowaniu 
wymiarów głównych i wykorzystaniu większości podzespołów. 

W przypadku silników Diesla ładowanie bardzo korzystnie wpływa na proces 
spalania poprawiając zdecydowanie właściwości trakcyjne napędzanych 
pojazdów (silniki ładowane turbozespołami trafiają już do wyścigów 
samochodowych), sprawność oraz właściwości akustyczne silników. Pozwala na 
stosunkowo swobodne kształtowanie charakterystyk silników poprzez zmiany 
parametrów ładowania i zbliżenie się do idealnej (płaskiej) charakterystyki 
momentu (por. Rys. 7). 
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Rys. 7. Charakterystyki mocy i momentu silników SAAB - uwagę zwraca płaski 

przebieg charakterystyk momentu 

Fig. 7. Power and torque characteristics of SAAB engines - flat character of torque 
curve is worth noting 

Przy spełnieniu podstawowych wymagań eksploatacyjnych, nie wpływa 
negatywnie na trwałość silnika 

Drugim podstawowym kierunkiem w zwiększaniu mocy jednostkowych 
silników jest poprawa sprawności napełnienia, jednak wydaje się, że efekty 
stosowanych w tym kierunku zabiegów nie mogą być tak spektakularne jak w 
przypadku ładowania i poprawę sprawności napełnienia można rozpatrywać jako 
jeden z elementów walki o podniesienie sprawności ogólnej silnika. 
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POPRAWA SPRAWNOŚCI SPRĘŻAREK  

PRZEZ ZASTOSOWANIE POWIETRZA MGŁOWEGO 

 
Streszczenie: Chłodzenie powietrza zwiększa sprawność sprężarek. Może 
być ono zrealizowane poprzez chłodzenie międzystopniowe lub  
zastosowanie powietrza mgłowego. W tym drugim przypadku proces 
sprężania staje się podobny do izotermicznego, gdyż ciepło wytwarzane 
w  procesie sprężania zostaje zużyte na podgrzanie i odparowanie kropel 
oraz podgrzanie pary do temperatury mieszaniny dwufazowej. 
W referacie przedstawiona została krótko problematyka wytwarzania 
powietrza mgłowego oraz jego zastosowania do chłodzenia sprężarek 
przepływowych i  objętościowych. 

Słowa kluczowe: sprężarka, powietrze mgłowe, chłodzenie  
 

INCREASE IN THE COMPRESSOR EFFICENCY 

THROUGH AN APPLICATION OF WATER MIST  
 

Abstract: Air cooling increases the compressor efficiency. It can be 
achieved through interstage cooling or an application of water mist. In the 
second case, compression becomes similar to the isothermal process as 
the heat generated in the compression process is used to heat up and 
vaporize droplets and to heat the vapor up to the two-phase mixture 
temperature. The problems related to generation of water mist and its 
application to cool centrifugal and volumetric compressors are described 
in brief. 

Keywords: compressor, water mist, cooling 

1. WPROWADZENIE 

Powietrze mgłowe jest to powietrze zawierające drobne krople wody. 
Stanowi więc jedną z form przepływu dwufazowego [11]. Powstaje ono sa-
moczynnie – np. w wyniku deszczu, kondensacji pary wodnej – lub sztucznie – 
wskutek rozpylania wody. Widmo rozpylenia powinno charakteryzować się 
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niewielką średnią średnicą kropel i małym rozrzutem tych średnic. Istotną 
sprawą jest również równomierne rozmieszczenie kropel w strudze powietrza, 
gdyż ułatwia to i przyspiesza ich odparowanie. 

Powietrze mgłowe znajduje zastosowanie w różnych urządzeniach 
energetycznych, do których – oprócz sprężarek i turbin gazowych – należą: 

 wymienniki ciepła, 

 suche chłodnie kominowe, 

 urządzenia do chłodzenia nagrzanych powierzchni. 
Wykorzystanie energii cieplnej można znacznie zwiększyć stosując 

wymienniki z chłodzeniem mgłowym (ang. mist cooling). Wyraźny wzrost 
wymiany ciepła następuje dzięki zwilżaniu powierzchni wymiany, tworzeniu się 
na niej filmu wodnego i parowaniu. W suchych chłodniach kominowych woda 
podgrzana w skraplaczu turbiny parowej jest chłodzona w ożebrowanych 
wymiennikach ciepła. Chłodzone powierzchnie to powierzchnie generatorów 
pary, urządzenia redukcyjno-schładzające pary, podgrzewacze itd. 

Warto dodać, że powietrze mgłowe w sprężarkach jest już powszechnie 
stosowane w USA. Wyspecjalizowane firmy oferują różne układy wtryskowe 
dostosowane do konkretnych potrzeb. 

W ostatnich latach prowadzonych jest wiele badań dotyczących zagadnień 
wtrysku wody do sprężarek turbin gazowych, np. [1], [2] i [3]. Problematyka ta 
jest szeroko omówiona w monografii [4]. 

2. ROZPYLACZE 

Do wytwarzania powietrza mgłowego mogą być stosowane różne znane 
typy rozpylaczy, lecz pod warunkiem znacznego podwyższenia panującego 
w   nich ciśnienia. Na Rys. 1 przedstawiono schematycznie klasyfikację 
wtryskiwaczy jednokanałowych. Rozpylacze strumieniowe dają bardzo wąską 
strugę kropel, dlatego – dla równomiernego rozprowadzenia kropel 
w przestrzeni – wymagane jest użycie dużej ich liczby. Rozpylacze wirowe 
natomiast charakteryzują się bardzo nierównomierną promieniową gęstością 
zroszenia (główna ilość kropel występuje na obrzeżu strugi), co też utrudnia 
równomierne rozprowadzenie kropel. 

Równomierną promieniową gęstość zroszenia zapewniają rozpylacze 
pneumatyczne, lecz odznaczają się one skomplikowaną budową i działaniem. 
Bardzo perspektywiczne wydają się rozpylacze strumieniowo-wirowe [5], które 
zapewniają równomierną promieniową gęstość zroszenia [6]. 

Z analizy literatury wynika, że szerokie zastosowanie w wytwarzaniu 
powietrza mgłowego znalazły specjalne strumieniowe rozpylacze uderzeniowe 
(Rys. 2). Struga wody uderza w metalowy deflektor, który może mieć różne 
kształty, np. stożkowy.  
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Rys. 1. Klasyfikacja wtryskiwaczy jednokanałowych 

Fig. 1. Classification atomizer one canal 
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         Zasada działania strumieniowego 
rozpylacza uderzeniowego z deflektorem 
stożkowym przedstawiona została na Rys. 2. 

Woda wypływa pod ciśnieniem 721 MPa 
z otworu o niewielkiej średnicy (rzędu 0,2 
mm), a strumień objętości wody rozpylonej 
przez jeden wtryskiwacz wynosi 

(718) · 10
-3

 m
3
/h. Stwierdzono, że przy 

ciśnieniu wyższym, niż 13,8 MPa nie 
obserwuje się już wyraźnego zmniejszania 
średnicy kropel D. 

Rozpylacze są rozmieszczane na 
ścianie sprężarkowego kanału wlotowego 
lub na ścianie kolektora, znajdującego się 
w odległości ok. 1,5 m od wlotu do 
sprężarki. Rozmieszczenie rozpylaczy po-
winno zapewnić równomierne rozprowa-
dzenie kropel w przekroju poprzecznym 
kanału. Liczba małych rozpylaczy może 
być rzędu 1000 sztuk. Układ wtryskowy 
powoduje jednak przewężenie przekroju 
poprzecznego kanału wlotowego o ok. 12% 
i stratę ciśnienia ok. 3%. 

 

3.  SPRĘŻARKI PRZEPŁYWOWE (WIRNIKOWE) 

Poprawa sprawności sprężarek za pomocą chłodzenia powietrza może być 
uzyskana w dwojaki sposób, a mianowicie przez: 

 chłodzenie międzystopniowe, 

 zastosowanie powietrza mgłowego. 
W tym drugim przypadku proces sprężania staje się podobny do procesu 

izotermicznego, gdyż ciepło wytwarzane w procesie sprężania zostaje zużyte na 
podgrzanie i odparowanie kropel wody oraz na podgrzanie pary do temperatury 
mieszaniny dwufazowej. Praca sprężania 1 kg takiego powietrza ma znacznie 
mniejszą wartość niż 1 kg powietrza suchego, przy czym efekt ten jest tym 
większy, im wyższa jest wartość sprężu. 

Chłodzenie powietrza wlotowego jest szczególnie ważne w miesiącach 
letnich, gdyż wzrost temperatury otoczenia o 1 K daje stratę mocy turbiny 
gazowej o 0,54÷0,90%. Chłodzenie sprężarek turbinowych daje wzrost mocy 
turbiny gazowej poprzez: 

 redukcję jednostkowej pracy sprężania, 

 wzrost strumienia masy w wyniku odparowania wody, 

 wzrost jednostkowej pracy rozprężania pod wpływem większego ciepła 
właściwego pary wodnej. 

 
 

Rys. 2. Schemat strumieniowego 
rozpylacza uderzeniowego  
z deflektorem stożkowym 

Fig. 2. Schematic view of the jet 
impact atomizer with a conical 

spotlight 
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Wyniki badań przemysłowych turbin gazowych ALSTOM [2] pokazały, że 
przy stosunku wagowym woda-powietrze wynoszącym 1%, wtrysk wody 
w przekroju wlotowym sprężarek daje wzrost mocy turbiny gazowej o 7,1%. 

Wzrost sprężu w wielostopniowych sprężarkach występuje głównie 
w ostatnich ich stopniach. Obniżenie temperatury powietrza w  przekroju 
wylotowym 14-to stopniowej sprężarki przemysłowej AL-21F3 wyniosło ok. 68 K 
przy stosunku wagowym woda-powietrze 2,5% [12]. 

Nowoczesne urządzenia do chłodzenia mgłowego muszą uwzględniać 
następujące specyficzne uwarunkowania: 
a) Powietrze mgłowe wytwarzane jest w odpowiednio dużej odległości przed 

sprężarką, aby krople mogły odparować przed wlotem do sprężarki. Średnice 

kropel powinny być mniejsze niż 20 m, gdyż krople o średnicy 5÷15 m 
mają szereg zalet. Krople takie bowiem nie powodują erozji łopatek, łatwo 
opływają przeszkody i mają dużą powierzchnię parowania. 

b) Krople przed odparowaniem zderzają się wielokrotnie ze ścianami kanału 
wlotowego (zakrzywienia, kolana) lub innymi przeszkodami (np. filtrem). 
W wyniku zwilżenia powierzchni stałej tworzą się na niej, a następnie 
odrywają duże krople, mogące powodować uszkodzenie ułopatkowania 
sprężarek. 

c) Informacje o średnicach kropel powinny podlegać standaryzacji pod 
względem systemu pomiarowego (np. Malvern Spraytec), miejsca pomiaru 
(np. 5 cm od rozpylacza), czasu trwania pomiaru (np. 1 minuta), prędkości 
powietrza (np. 4,6 m/s jako typowej prędkości w kanale wlotowym) i rodzaju 
średniej średnicy kropel (np. średnia średnica Sautera D32). Należy mieć na 
uwadze, że błąd pomiaru średnicy kropli w granicach 5% daje błąd 
określenia jej objętości 125%. 

3.1.  Model wymiany ciepła i masy 

Wymiana ciepła i masy na powierzchni kropel odbywa się przez konwekcję 
i dyfuzję. 

W ograniczonej objętości proces parowania kropli przebiega do chwili 
osiągnięcia stanu nasycenia w tej objętości. W modelu obliczeniowym bierze się 
pod uwagę „zachowanie się” kropel jako fazy rozproszonej w wyniku działania 
powietrza jako fazy ciągłej. Model taki umożliwia określenie czasu odparowania 
kropel. Indeksy A i L dotyczą powietrza i wody. 

Strumień ciepła zmagazynowany w kropli o masie mL między chwilą t 

i t + t wynosi 

                                       
  LtL t t

L L

T T
Q m c

t







, (1) 

gdzie cL oznacza ciepło właściwe wody, J/(kgK). 
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Równowaga cieplna między kroplą a powietrzem występuje wtedy, gdy 

strumień ciepła Q  otrzymywany przez kroplę w danym czasie jest równy sumie 

strumieni ciepła konwekcji 
konQ  i parowania 

parQ , czyli 

                                             
kon parQ Q Q  . (2) 

Strumień ciepła 
konQ  wynosi 

                                         kon L A LQ A T T  , (3) 

gdzie: AL – powierzchnia kropli podlegająca wymianie masy, m
2
; 

  – współczynnik przejmowania ciepła, W/(m
2
·K), wynikający z liczby 

Nusselta (Nu), zdefiniowanej zależnością 

                                                Nu
A

D


 , (4) 

przy czym A jest współczynnikiem przewodzenia ciepła w powietrzu, W/(m·K). 
Dla naturalnej konwekcji liczba Nusselta (Nu) jest funkcją liczb Grashofa 

(Gr) i Prandtla (Pr), którą ujmuje relacja 

                                     0,25 0,33Nu 2 0,6Gr Prt  . (5) 

Termiczna liczba Grashofa (Grt ) wynosi 

                                     
 2 3

2
Gr A A L

t

A

g T T D 




 , (6) 

gdzie: g – przyspieszenie ziemskie, m/s
2
; 

 A – gęstość powietrza wilgotnego, kg/m
3
; 

  – współczynnik rozszerzalności termicznej, 1/K, opisany związkiem 

                                                 
1

AT
  ; (7) 

 A – współczynnik lepkości dynamicznej powietrza, Pa·s. 

Liczbę Prandtla (Pr) ujmuje zależność 

                                               Pr A L

A

c


 . (8) 

Z równań (4)÷(7) otrzymuje się zależność opisującą współczynnik 

przejmowania ciepła  w postaci 

               
 

0,25 0,332 3

2
2 2,6 A A LA A

A A A

g T T D

D T a

 


 

     
     

    

, (9) 

gdzie: A

A L

a
c




  – dyfuzyjność cieplna, m

2
/s. 
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Strumień ciepła parowania wynosi 

                                            L par

par

m L
Q

t





, (10) 

przy czym Lpar jest ciepłem parowania wody w J/kg, opisanym relacją 

                                   1000 2498 2,413par LL T  , (11) 

natomiast mL to zmiana masy kropli wyrażona w kg, wynikająca z wzoru 

                                              
L Lm tA   , (12) 

gdzie  to jednostkowy strumień wymiany masy, kg/(m
2
s), określony 

związkiem 

                                     
Sh pr

L A

pM a p

R D T T


 
  

  
, (13) 

przy czym: M  – masa molowa powietrza, kg/kmol; 
 Sh  – liczba Sherwooda; 

    R   – uniwersalna stała gazowa, J/(kmolK); 
 pr  – ciśnienie pary na powierzchni rozdziału kropla/powietrze, 

Pa; 
 pp  – ciśnienie cząstkowe pary wodnej, Pa. 

Powyższe zależności umożliwiają obliczenie temperatury kropli TL oraz 

powietrza TA. Strumień ciepła Q  wynosi 

                   
Sh pr

L L A L

L A

ptM a p
Q A A T T

R D T T

  

     
   

. (14) 

Związek umożliwiający wyznaczenie temperatury kropli w czasie t + t, 
otrzymany po podstawieniu równania (14) do zależności (1), ma postać 

                      
   L

Lt At Lt parL t t

L L

tA
T T T T L

m c
 




     

, (15) 

gdzie mL to masa kropli, kg. 

Znając temperaturę kropli w czasie t + t, można obliczyć temperaturę 

powietrza dokoła kropli TA(t+t) na podstawie bilansu cieplnego, który 
przedstawiony jest zależnością 

                        
     A pA At L AtA t t L t t

m c T T A T T
 

   , (16) 

przy czym cpA jest izobarycznym ciepłem właściwym powietrza, J/(kgK), 
natomiast mA – masą powietrza, kg. 
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Po przekształceniu równania (16) otrzymuje się wzór opisujący temperaturę 
powietrza dookoła kropli w postaci 

                            
    L

At AtA t t L t t

A pA

A
T T T T

m c


 

   . (17) 

Powyższa analiza obejmuje „zachowanie się” kropli w nieruchomym 
powietrzu, jednak dotyczy ona także warunków doprowadzania kropel do 
powietrza płynącego z różną prędkością. Ze względu na bardzo małe średnice 
kropel siły oporu są tak duże, że krople osiągają prędkość powietrza po upływie 
kilku milisekund. Przyjęcie więc wówczas jednakowej prędkości kropli 
i powietrza ma racjonalne uzasadnienie. 

       W oparciu o powyższe równania 
opracowano model obliczeniowy, który 
dotyczy zależności średnicy kropli D od 
czasu t. Model ten – dla danej średnicy 
kropli – uwzględnia zmiany względnej 
wilgotności i temperatury. Na Rys. 3 
pokazano zmianę średnicy kropel w funkcji 
czasu dla dwóch średnic początkowych 

Do = 14 m i Do = 30 m oraz następu-
jących warunków: temperatura suchego 

i mokrego termometru, odpowiednio, 35C 

i 21,4C oraz wilgotność względna 30%. 

    Jak widać, kropla o średnicy Do = 14 m 
parując, doprowadziła powietrze do tem-
peratury mokrego termometru po ok. 1,5 s, 

a kropla o średnicy Do = 30 m – po ok. 
5 s. Mniejsza kropla osiągnęła w tym 

czasie średnicę 3 m, przy czym t = 1,5 s 
jest typowym czasem przebywania kropel w  kanale wlotowym sprężarki (1÷2 s). 

Jak widać, krople o średnicy 30 m i  większe nie zdążą w tym czasie 
odparować. 

4. SPRĘŻARKI OBJĘTOŚCIOWE 

Wtrysk cieczy do sprężanego gazu powoduje jego ochłodzenie i poprawę 
efektywności pracy sprężarek objętościowych, tj. sprężarek tłokowych oraz 
rotacyjnych. Do badań roboczego procesu sprężarki przyjmuje się dwa modele 
[7], [8], [9]: 
1. rozpylona ciecz intensywnie paruje i układ gaz-para-ciecz znajduje się 

w stanie całkowitej równowagi termodynamicznej, 
2. pomija się parowanie cieczy. 

Krople rozpylanej cieczy (wody lub oleju mineralnego) mają zwykle 

średnice większe od 30 m, a zatem przyjęcie modelu z brakiem parowania jest 

4 5321
0

10

20

30

t [s]  
Rys. 3. Zmiana średnicy kropel  

w funkcji czasu 

Fig. 3. Alternations in the droplet 
diameter versus time 
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bardziej uzasadnione. W modelu bez parowania przyjęto następujące założenia: 
gaz idealny, krople monodyspersyjne, równomierne rozmieszczenie kropel 
w komorze sprężania, brak poślizgu kropel i gazu, brak wymiany ciepła między 
gazem a ścianką komory, quasi-ustalona wymiana ciepła między gazem 
a kroplami. 

Sprężanie czynnika dwufazowego (gaz z kroplami) różni się od sprężania 
czynnika jednofazowego tym, że wskutek wymiany ciepła między fazami nie 
może być ono adiabatyczne, lecz jest politropowe. Ilość ciepła dQ 
odprowadzonego do gazu podczas politropowego sprężania w czasie dt wynosi 

                                1 d
d

o

n

A A A o n

V
Q m c T n V

V

  v κ , (18) 

gdzie: mA – masa gazu, kg; 
 cvA – izochoryczne ciepło właściwe gazu, J/(kg·K); 

 TAo – początkowa temperatura zasysanego gazu, K; 

 Vo, V – początkowa i bieżąca objętość komory sprężania, m
3
; 

 κ, n – wykładnik izentropy i politropy. 

Ilość ciepła doprowadzonego do kropel w czasie dt wynosi  

                                            d dL L LQ c m T . (19) 

Porównując prawe strony równań (18) oraz (19) – po scałkowaniu dla V = Vo 
i TL = TLo – otrzymuje się 
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v κ
, (20) 

przy czym: TLo – temperatura wtryskiwanej cieczy, K; 

 L

A

m
m

m
  – stosunek wagowy cieczy i gazu, kg/kg. 

Ilość ciepła dQ pobranego przez ciecz w czasie dt wynosi 

                                        d dA LQ A T T t  , (21) 

gdzie:  = /R –   współczynnik przejmowania ciepła dla liczby Nusselta równej 

dwa (Nu=2), W/(m
2
K); 

                     – współczynnik przewodzenia ciepła, W/(mK); 
                    R – promień kropli, m; 

      A = 4R
2
N  – sumaryczna powierzchnia wymiany ciepła między gazem 

i N kroplami, m
2
; 

                   TA – bieżąca temperatura gazu, K. 
Porównując prawe strony równań (19) i (21) otrzymuje się prawo zmiany 
objętości komory sprężania w formie 
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przy czym początkową temperaturę zasysanego gazu 
oAT  opisuje relacja 
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, (23) 

natomiast parametr H zależność 
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κ
. (24) 

Równanie (22) pozwala obliczyć dowolną zależność pomiędzy głównymi 
parametrami podczas przebiegu sprężania z wybranym wykładnikiem politropy 
n. Na przykład dla danych wartości m i n można obliczyć promień kropli R 
(Rys. 4). Przyjęty czas t = 0,01 s odpowiada warunkom pracy sprężarki 
śrubowej o częstości 4000 obr/min. Z rysunku tego wynika, że im krople są 
mniejsze, tym wartość stosunku m jest mniejsza, natomiast im bardziej proces 
sprężania zbliża się do przebiegu izotermicznego (malejący wykładnik n), tym 
wartość parametru m jest większa. 

W pewnych warunkach roboczy proces z politropowym sprężaniem 
i wtryskiem cieczy jest bardziej efektywny niż ze sprężaniem adiabatycznym. 
Optymalny wykładnik politropy nopt zależy od warunków działania sprężarki oraz 
własności czynnika roboczego. W celu określenia wykładnika nopt – 
zapewniającego minimalną wartość sumarycznej pracy L, zużytej na 
politropowe sprężanie i wtrysk cieczy - należy skorzystać z warunku dL/dn = 0. 

Jeżeli wykładnik n < 1,1, to zysk osiągnięty wskutek ochłodzenia 
sprężanego gazu pokrywa stratę spowodowaną wtryskiem cieczy przez 
rozpylacz. 

Z teoretycznej analizy ruchu kropel zasysanych do sprężarki śrubowej [10] 

wynika, że dla kropel wody o promieniu R = 1020 m następowało ochłodzenie 

powietrza o 1630 K, a dla kropel większych jest ono mniejsze, np. przy ich 

promieniu R = 70 m temperatura powietrza zmniejszyła się tylko tylko o 3 K. 
Małe krople podlegają separacji na ściankach komory roboczej i nie biorą 

udziału w kontakcie fazy ciekłej i gazowej. Krople o promieniu R < 50 m należy 
zatem wtryskiwać bezpośrednio do sprężarki na początku procesu sprężania, 
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natomiast duże (R  5090 m) – do strumienia powietrza zasysanego przez 
sprężarkę. 

Ciecz wtryskuje się najczęściej za pomocą rozpylaczy wirowych. Z obliczeń 
wynika, że praca włożona na wytworzenie małych kropel jest duża, wobec czego 
może zniweczyć zysk pochodzący z ochłodzenia powietrza. Jeśli na przykład 

krople mają promień R >5060 m, to zysk pracy wynosi zaledwie 25%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powracając do wspomnianego modelu pomijającego parowanie cieczy 
warto dodać, że obliczenia sprężarek w oparciu o model z intensywnie parującą 
rozpyloną cieczą wykazały możliwość zmniejszenia wykładnika politropy do 

wartości 1,21,3 oraz zwiększenia termodynamicznej efektywności procesu 
sprężania o ok. 5%. 

5.  PODSUMOWANIE 

Typowy czas przebywania kropel w kanale wlotowym sprężarki wynosi 12 
sekundy, więc – w celu zapewnienia ich odparowania – muszą one mieć 
odpowiednio małą średnicę. 

Z obliczeń wynika, że praca włożona na wytworzenie małych kropel jest 
duża, wobec tego może zniweczyć zysk pochodzący z poprawy sprawności 
sprężarek wskutek ochłodzenia przepływającego powietrza rozpyloną wodą. 

Jeżeli na przykład krople mają promień R > 5060 m, to zysk pracy wynosi 

zaledwie 25%. Konieczna więc jest kompleksowa optymalizacja całego 
procesu, aby był on uzasadniony technicznie. 
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 Rys. 4. Zależność promienia kropli R od stosunku masy cieczy do masy gazu m dla 

różnych wykładników politropy n; spręż   = 4, TAo = 310 K, TLo = 280 K, t = 0,01 s 

Fig. 4. Relationship between the droplet diameter R and the ratio of the liquid mass to 

the gas mass m for various polytrophic exponents n; pressure rate   = 4, TAo = 310 K, 

TLo = 280 K, t = 0,01 s 
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